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PRESENTACIÓ 

 

 

 Els actes d’homenatge al Dr. Alberto López Mullor es van celebrar els dies 14 al 16 
de maig del 2018 i van estar organitzats per quatre institucions; aquelles amb les quals l’Al-
berto López va tenir una major vinculació professional al llarg de la seva vida: el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona (on va treballar 9 anys), la Diputació de Barcelona 
(on va fer la major part de la seva carrera professional, ja que va estar al Servei del Patri-
moni Arquitectònic Local 33 anys), la Universitat Autònoma de Barcelona (on va donar clas-
ses els darrers 11 anys i on va desenvolupar la seva gran vocació: la docència) i el Museu 
d’Història de Barcelona, vinculat a aquesta institució, a través de la revista Quarhis, durant 
14 anys. 

 El primer acte va tenir lloc el dia 14 a la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya i va reunir més de 240 persones, familiars, amics i col·legues de l’Alberto  
López vinguts de tot arreu. Després dels parlaments dels representants de les quatre     
institucions patrocinadores (el doctor Josep Manuel Rueda, director del Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya; el senyor Josep Solé, gerent dels Serveis d’Equipaments, Infraestruc-

tures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona; el senyor Joan Roca, director del Museu d’Història de Barcelona; i, finalment, 
el doctor Antoni Virgili, secretari del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat    
Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona), van intervenir la doctora Julia Beltrán de 
Heredia en nom de l’organització, i el doctor Mateu Riera, amic i deixeble de l’Alberto Ló-
pez Mullor, que va fer una sentida i entranyable glosa personal i professional.  

 Els dos dies posteriors, la Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat Autònoma de Barcelona va acollir el Congrés Homenatge al Dr. Alberto López 

Mullor. Estudis sobre ceràmica i arqueologia de l’arquitectura que es va estructurar en    
dues sessions monogràfiques relacionades amb la trajectòria professional d’Alberto: una 
dedicada a l'estudi de la ceràmica i l’altra a l’arqueologia de l'arquitectura i la seva aplicació 
pràctica a les intervencions en el patrimoni edificat. En la primera es van presentar estudis 
sobre ceràmica abordant la producció i el comerç al llarg dels segles. La segona sessió va 
estar centrada en l'arqueologia de l'arquitectura, un mètode que combina l’anàlisi estratigrà-
fica dels paraments, l’estudi dels materials i tècniques de construcció, la relació amb l’estra-
tigrafia del subsol i la informació procedent de la documentació escrita, mètode en el que 
l’Alberto López va ser el pioner pel que fa a la seva implantació a Catalunya. Dues ses-

sions diacròniques, diverses i plurals –com era l’Alberto– amb la participació d’arqueòlegs, 
arquitectes, historiadors, documentalistes, historiadors de l’art i gestors de patrimoni, amb 
aquesta mirada interdisciplinari que ell sempre va desenvolupar i que va saber inculcar als 
seus deixebles i col·laboradors. 
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 L’organització va rebre 59 comunicacions, redactades per 121 investigadors que per-
tanyen a 51 institucions i nombrosos professionals, amb una àmplia representació territori-
al. No només van ser presents col·legues vinguts de diferents punts de Catalunya, sinó 
també de Cadis, Saragossa, Sevilla, Granada, Madrid, Palma de Mallorca, Eivissa, Navar-
ra, Alacant, València o Zamora, sense oblidar als col·legues portuguesos i francesos. Al 
final d’aquesta publicació, hi trobareu un llistat de diferents institucions que s’han volgut ad-
herir de manera oficial a l’homenatge. Són organismes vinculats amb l’activitat acadèmica i 
científica del Dr. Alberto López Mullor, però hi figuren diversos ajuntaments, com els del 
Brull, Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, que simbolitzen perfecta-
ment l’esforç i la implicació que va tenir en la recuperació del patrimoni arqueològic i arqui-
tectònic de titularitat pública, al qual va dedicar molts anys de treball. Els quatre consistoris 
esmentats representen especialment quatre dels jaciments als quals l’Alberto López va de-
dicar més  esforços: el poblat ibèric del Brull, el castell de Castelldefels, l’ermita de la Mare 
de Déu de Bellvitge de l’Hospitalet i el poblat ibèric i vil·la romana de Darró de Vilanova i la 
Geltrú. 

 L’Alberto López va ser un treballador incansable, ens ha deixat prop de 400 publica-

cions i l’edició d’aquestes actes és el millor homenatge que podem fer a qui va ser autor 
d’una excepcional producció científica. 

Finalment, volem agrair a la Maria Gràcia Salvà i a la Catalina, esposa i filla, la seva  
inestimable ajuda i contribució. Agraïm també a la Lucía Fernández (SPAL), a la Sara Mar-
tínez i a la Marta Moreno (MAC-CIG), al Joan Muñoz i a l’Agnès Lupión (MAC-BCN) i a la 
Marina Mateu (UAB), la col·laboració que ens han ofert en les diferents tasques d’organit-
zació de l’homenatge i en l’edició de les actes. No voldríem acabar sense reiterar l’agraï-
ment a les nostres institucions, que ens han donat el suport imprescindible per fer realitat 
tant el congrés com la publicació de les actes, i també a tots els professionals, amics i fami-
liars que han respost de manera unànime a la nostra crida per poder dur a terme aquest 
merescut homenatge.  
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La col·lecció de ceràmica del Museu del Disseny brin-
da una excel·lent oportunitat de conèixer i estudiar  
les produccions catalanes de pisa des de finals del 
segle XIII fins al segle XIX. L’extens repertori formal   
i decoratiu custodiat i l’ampli marc cronològic fan de  
la col·lecció una eina de referència per a l‘estudi   
d’aquestes produccions. Aquests materials es com-
plementen amb els procedents d’altres centres pro-
ductors peninsulars, europeus i orientals, amb els 
quals es poden establir les relacions, influencies i 
connexions produïdes en cada moment. 
 

Paraules clau: Col·lecció de referència, Ceràmica 
catalana, Producció medieval i moderna, Museu del 
Disseny de Barcelona. 

EINES DE CLASSIFICACIÓ.  

UNA MOSTRA DEL REPERTORI  

CERÀMIC CATALÀ AL MUSEU  

DEL DISSENY DE BARCELONA  
 

Isabel Fernández del Moral* 

The Barcelona Design Museum has a fantastic collec-
tion of Catalan ceramics dating from the 14th century 
right through to the 19th century. This can provide  
you the opportunity to get to know and study this pro-
duction in depth. Through this extensive repertoire 
(formal and decorative) and the wide chronological 
framework, this collection is an important reference 
tool regarding the knowledge of these productions. 
We also offer the opportunity to study the relationship, 
influences and connections with other Peninsular, 
European and Oriental potteries represented in our 
collections. 
 

Keywords: Reference collection, Catalan ceramics, 
Medieval and Modern productions, Barcelona Design 
Museum. 
 

* Museu de Disseny de Barcelona (ifernandez@bcn.cat) 
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1. Introducció 

 

 El Museu del Disseny de Barcelona 
custodia una important col·lecció de ceràmica 
catalana que abasta des del segle XIII fins al 
XIX. Aquesta col·lecció procedeix en la seva 
totalitat de l’antic Museu de Ceràmica i ofereix 
un complet repertori realitzat en els principals 
centres productors de Catalunya (Barcelona, 
Reus i Lleida). Comprèn des de les primeres 
produccions en verd i morat, seguides de les 
de reflex daurat o blau gòtic, les policromies 
renaixentistes dels segles XVI-XVII i les tan 
característiques sèries blaves que ens acom-

panyen fins a ben entrat el segle XIX, amb el 
canvi a la producció industrial. 
 Tot i que, en general, la col·lecció no pro-

cedeix de contextos arqueològics, creiem que 
pot ser una eina important de referència per al 
coneixement i la classificació dels materials ce-

ràmics apareguts en excavació arqueològica, 
ja que els objectes de la col·lecció es trobem 
en perfecte estat de conservació, brindant per-
fils sencers i un repertori tipològic i decoratiu 
complet  de cada producció. 
 No pretenem, per tant, fer un estudi  
d’aquestes produccions, que han estat repeti-
dament publicades en compendis sobre la   
ceràmica catalana (Batllori, Llubià 1949; La-
sarte 1952; Olivar 1952; Llubià 1967; Cirici, 
Manent 1977; Llorens 1977, 1989; Telese 
1991, Sánchez-Pacheco 1995; Casanovas 
2002), sinó que el nostre objectiu amb aquest 
article és el de presentar les possibilitats que 
una col·lecció d’aquestes característiques pot 
aportar a altres investigadors. 
 

2. La col·lecció de ceràmica catalana 

 

 L’origen d’aquesta col·lecció cal situar-
lo al segle XIX, en el context de l’Exposició 
Universal de 1888 quan l’Ajuntament de Bar-
celona decideix la creació de diferents museus 
a la ciutat, entre ells el Museu d’Art Decoratiu i 
Arqueològic fundat l’any 1902 i instal·lat a la 
Ciutadella. 
 Passant per diverses seus i vicissituds, 
finalment i per la importància adquirida per les 
col·leccions de ceràmica, l’any 1966 es crearà 
el Museu de Ceràmica de Barcelona. Des de 
l’any 2013 aquestes col·leccions municipals  
formen part del Museu del Disseny.  
 A llarg d’aquests més de cent anys la 
col·lecció ha anat creixent mitjançant impor-
tants compres a col·leccionistes i donacions 
de particulars que han fet d’aquesta una de 
les més completes i representatives del pano-

rama museístic en la matèria. També l’entrada 
de materials ceràmics procedents d’excavacions 

antigues de la ciutat, d’enderrocs d’edificis  
antics, de rebliments de voltes d’edificis me-

dievals de Barcelona o materials procedents 
de testers de centres ceràmics, ajuden a com-
pletar el panorama cronològic i formal de la 
col·lecció.  
 Actualment la col·lecció de ceràmica ca-
talana està conformada per uns dotze mil sis-

cents exemplars. La major part correspon a 
rajoles i plafons d’entre els segles XIV al XIX, 
amb un repertori de rajola gòtica, renaixentista 
i barroca, així com un ampli ventall cronològic i 
decoratiu de rajola de mostra, d’oficis, etc. 
 La resta són peces de vaixella de taula 
de pisa amb cronologies àmplies d’entre els 
segles XIV i XIX, i atuells de terrissa datats 
dels segles XV i XVII procedents dels rebli-
ments de diverses voltes d’edificis gòtics de la 
ciutat. Tot aquest gruix de material representa 
un important compendi de peces on es poden 
trobar tots el repertoris formals i decoratius 
representatius de cada etapa tecnològica, de 
cada centre productor, dels diferents usos i 
costums del moment, etc. 
 Aquí només parlarem dels conjunts des-
tacats i clarament adscrits a una procedència o 
datació. S’ha de tenir en compte que la col·lec-

ció del museu comprèn una quantitat ingent de 
peces (prop de vint-i-tres mil exemplars) de 
procedències molt diverses. 
  
3. Les produccions medievals 

 

 Les primeres produccions conegudes de 
pisa van ser realitzades a l’orient mitjà als se-
gles IX-X dC. Pel que fa als centre produc-

tors peninsulars, aquestes tècniques arriben a 
traves d’Al Andalus. Tant en l’aspecte tècnic 
com en el formal i decoratiu, aquestes influèn-
cies arrelaran i es desenvoluparan més enllà 
de la conquesta cristiana dels regnes andalu-
sins. Aquesta transferència de coneixements 
tècnics heretats dels terrissers d’origen àrab, 
permetrà a aquests centres productors hispà-
nics produir peces ceràmiques amb esmalts 
per impermeabilitzar, cobertes estanníferes 
opaques de color blanc per aconseguir nous 
resultats decoratius i posar en pràctica mèto-
des complexes com el que els permetrà pro-
duir pisa decorada amb reflexos daurats. 
 

3.1. La pisa verda i morada 

 

 Als territoris de la corona catalanoarago-

nesa van sorgir diversos centres productors de 
ceràmica decorada en verd i morat amb òxids 
de coure i manganès sobre coberta blanca es-
tannífera, com ara Paterna, Terol i Barcelona, 
cadascun amb unes característiques pròpies. 



E�+#� �# $)'���G�$'$�H. U+' &���"' �#) "#J#"��"� $#"%&�$ $'�')% ') M��#� �#) D��#+K �# B'"$#)�+' 

383 

Fig. 1: Repertori de ceràmica catalana en el context internacional a l’exposició  
Extraordinàries, Museu del Disseny de Barcelona (©Fotografia: La fotogràfica). 

 L’obra barcelonina es diferencia de la 
resta de produccions peninsulars pel seu re-

pertori formal i decoratiu més aviat senzill, 
amb motius que ocupen tota la superfície, pel 
color verd oliva de l’òxid de coure, per la tona-

litat rosada del seus esmalts –degut a l’ús es-
càs de l’òxid d’estany i la composició de les 
pastes, encara amb poc contingut de calcita, 
que s’anirà afegint en segles posteriors (Buxe-

da 2011: 202)–, i pels reversos sense vidrar. 
 A Barcelona, pel que fa a la documen-

tació escrita, no hi ha referència a cap terris-
ser d’origen islàmic,1 al contrari del que passa 
a la resta de centres productors peninsulars. 
Tot i així, realitzen una producció seguint els 
corrents estètics àrabs de moda del moment: 
ús dels colors verd i morat sobre coberta blan-
ca. Això, sumat a que la clientela era cristiana, 
portarà gustos diferents i nous resultats ade-
quats a la demanda. Les decoracions, tot i 
mantenir els motius del món islàmic, a poc     
a poc aniran incorporant també elements del 
món gòtic cristià: decoracions zoomorfes, hu-
manes, representacions arquitectòniques de 
castells, tan propis del món feudal, etc. 
 En el cas de Catalunya, i des de la iden-
tificació d’uns conjunts de pisa arcaica2 –clar 
precedent de la coneguda pisa catalana del 
segle XIV decorada en verd i morat– molt si-
milars a la majòlica arcaica italiana, tot sembla 
apuntar que els orígens d’aquesta producció 

els hem d’anar a buscar a les influències que 
arriben de la Itàlia meridional i no del sud de   
la península a través de València (Beltrán de 
Heredia 2007). Però el màxim esplendor d’a-
questa producció s’assoleix durant el segle 
XIV, quan, a diferència de les produccions de 
Paterna o Terol, aconseguiran un estil propi, 
allunyat de la influència islàmica, i serà expor-
tada des del port de Barcelona a diversos in-
drets de la Mediterrània. 
 El Museu del Disseny no compta en els 
seus fons amb ceràmica de pisa arcaica però 
sí amb un ampli repertori del moment d’es-

plendor d’aquesta producció en verd i morat a 
Barcelona, que han servit tradicionalment com 
a peces referents per a la datació i tipologia 
d’aquesta ceràmica.  
 Hi ha dues peces emblemàtiques que 
han estat repetidament publicades: l’alfardó 
MCB 65797 i el plat MCB 39010. El primer 
prové del paviment de l'església de Santa Ma-
ria de Castelló d'Empúries (Girona), que inicia 
la seva obra l’any 1261 i que arriba al museu a 
través d’un antiquari, no tenim més referències 
que ens permetin acotar la datació. Aquesta 
rajola hexagonal de pisa decorada en verd i 
morat té un motiu central que representa una 
daina en moviment amb el cap girat mirant cap 
enrere, entre dos elements vegetals.  
 Per altra banda, el famós plat del fla-
menc (Fig. 2), procedent de les obres realitzades 

1 Cal tenir present, però, que l’any 2012 es va localitzar un forn de ceràmica al carrer Carders de Barcelona on es 
produïen tipologies andalusines probablement realitzades per un terrisser d’aquest origen i dirigida a la població islà-
mica de la Barcelona del moment (Nadal 2012).   
2 Segons recents troballes a un abocador excavat al carrer Avinyó de Barcelona, les peces de pisa arcaica han estat 
datades amb un tèrminus ante quem 1224 (Serra 2016). 
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l’any 1933 als Banys àrabs de Girona i que, 
segons notícies del moment de la recupera-
ció, procedeix dels nivells de la reconstrucció 
de l'edifici datats del 1294. Es tracta d’un plat 
de pisa decorat en verd i morat amb un motiu 
central que representa una figura d'un fla-
menc que ocupa tota la superfície del plat, 
amb el coll molt llarg que s'adapta a la forma i 
que té una gran vinculació decorativa amb el 
món àrab i bizantí. Respecte al centre produc-
tor, tradicionalment s’havia pensat en Girona 
però l’anàlisi arqueomètrica portat a terme 
sobre les peces del Museu del Disseny classi-
ficades com a gironines dona com a resultat 
una provinença barcelonina per a totes elles 
(García Iñañez 2007: 387). 
 Si exceptuem aquests exemplars, la res-
ta de la col·lecció de pisa verda i morada del 
Museu procedeix de les voltes del presbiteri 
de l’església de Sta. Maria del Pi de Barcelo-
na on es fan obres l’any 1953 i el material de 
rebliment és cedit al museu pel rector Salva-
dor Codina. No tenim més informacions de la 
troballa, tot i així, els materials han estat da-
tats dels volts de l’any 1322, moment en què 
es fa l’obra de les voltes del presbiteri. 
 La importància d’aquests materials de 
volta, com sabem, rau en el fet que es tracta 
d’un conjunt tancat, amb cronologia adscrita 
per a totes les peces que conté i que a més 
ens aporta el coneixement sobre la tipolo-   
gia del moment, tant formal com decorativa. 
Aquest conjunt consta d’una seixantena de 

peces entre terrissa, obra blanca (la major 
part escudelles i plats de petites dimensions, 
així com alguns pitxells, un setrill i una llàntia 
de doble cassoleta) i la resta amb decoració 
en verd i morat. Aquest darrer conjunt ens    
permet parlar d’una tipologia minsa de formes, 
sent la més abundant de manera destacada  
el plat tallador, seguit de les escudelles i petits 
plats d’ala; altres formes aparegudes són les 
servidores, pitxells, un setrill i un gibrell, reper-
tori típic de la tipologia d’aquesta  època. 
 Els motius decoratius també són sen-

zills i amb repertori limitat. Hi ha diverses      
representacions de l’arbre de la vida, d’origen 
islàmic, i altres de tipus zoomorf, amb repre-

sentacions de conills, ocells i cérvols; algu-
nes representacions arquitectòniques d’una 
torre-castell emmerletat; més abundoses són 
les representacions esquemàtiques geomè-
tric-vegetals simplificades amb branca de pi i 
les representacions d’aspes i estrelles de 
mar de sis braços. Les escudelles presenten 
un motiu central únic geomètric vegetal o 
pseudoheràldic. Aquest repertori decoratiu ha 
estat  inclòs i detallat al treball de Carme Riu 
(Riu 2003). Cal destacar també dues servi-
dores i una gerra procedents de les exca-   
vacions antigues del Saló del Tinell que han 
estat datades de l’últim quart del segle XIII - 
inicis del segle XIV. 
 

3.2. Pisa blava de Barcelona 

 

 A finals del segle XIV entra amb força 
una nova producció de pisa decorada amb 
blau de cobalt. Té l’origen en el gran auge 
que la porcellana xinesa està tenint a l’orient 
i a Europa, desplaçant la producció verda i  
morada anterior. Aquesta sèrie introdueix l’es-

maltat dels reversos tot i que el color dels 
vernissos continua sent rosat per l’escassetat 
d’òxid d’estany utilitzat. La combinació de 
motius islàmics i gòtics cristians són recur-
rents en aquesta producció, abunden els mo-
tius vegetals i la decoració amb alàfies molt 
freqüent en la segona meitat del segle XV, 
junt a altres de figuratives amb representa-

cions de bustos i motius heràldics molt es-
quematitzats. 
 A les col·leccions del museu destaquen 
les sèries de vaixella, el conjunt de rajoles i 
els pots de farmàcia, característics d’aquesta 
producció, que es decoren a mà alçada bar-
rejant motius de tradició islàmica amb els dels 
nous corrents renaixentistes. Per a aquesta 
sèrie, les peces del Museu procedeixen prin-

cipalment d’excavacions de la ciutat destacant 
les procedents de les intervencions a la Pl. 
Medinaceli que segons unes notes de l’arxiu 

Fig. 2: L’anomenat plat del flamenc procedent  
dels Banys àrabs de Girona, MCB 39010.  

Museu del Disseny de Barcelona (©Fotografia: 
Guillem Fernández-Huerta). 
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de Lluis M. Llubià3 es localitza un forn i un  
tester  l’any 1941 on  J. Tomàs Martí, antiquari 
valencià, recull alguns fragments de ceràmica 
dels segles XIV-XVI de les sèries verd i morat, 
blau, daurat i daurat i blau.  
 Anys més tard, el 1952, ingressen al 
museu per compra al dit J. Tomàs i proce-

dents d’aquest mateix taller, unes peces de 
blau de Barcelona del segle XVI decorades 
amb pinzell pinta. L’interès d’aquest material i 
de la notícia de l’aparició d’aquest forn a la 
ciutat rau en el fet que va ser la confirmació 
de la producció de blau de Barcelona al segle 
XV, i de la relació entre aquesta producció i la 
de reflex daurat, on es veu el clar paral·lel en-
tre la decoració d’ambdues produccions al 
segle XVI.  
 Però el gruix de material per aquesta pro-

ducció en blau és el procedent de les voltes de 
l’Hospital de la Santa Creu datades de mitjan 
del segle XV (Cerdà 2018:17). L’any 1951 in-
gressen al museu una trentena de peces de 
blau de Barcelona procedents de les “voltes 
del segle XV de la Capella de la Verge, annexa 
a l’Hospital de la Santa Creu”, segons consta a 
les fitxes documentals antigues del museu. Tot 
aquest material comprèn sobretot escudelles 
amb decoracions senzilles, amb vora decorada 
amb alàfies i motiu central geomètric o vegetal 
molt esquematitzat. Aquestes produccions te-
nen un clara influència de la iconografia islà-

mica, ja que els referents venen de València: 
alàfies, palmetes, pinyes, arbre de la vida, etc. 
Destaca una xaropera com a peça singular del 
conjunt.  
 Pel que fa als pots de farmàcia, es con-
serven dos blaus dels anomenats ‘regalats’ per 
acció de la temperatura del forn sobre els ver-
nissos i dos amb decoració geomètrica amb 
òxid de coure i esgrafiat. Tots ells sense cap 
referència a la seva procedència, probable-
ment ingressen a inicis del segle XX. D’aques-
ta sèrie cal destacar un plat datat del segle XVI 
procedent de la col·lecció Rocamora amb el 
motiu central d’un cap de guerrer amb cota de 
malla, es tracta d’una peça singular (Fig. 3). 
 Com ja hem comentat, el Museu també 
compta amb una nombrosa col·lecció de ter-
rissa catalana dels segles XV-XVII procedent 
de les voltes de l’Hospital de la Santa Creu. 
Aquesta col·lecció, en l’actualitat, es troba di-
positada gairebé en la seva totalitat al Museu 
Rocaguinarda de Terrissa dels Països Cata-

lans d’Oristà i al Museu del Càntir d'Argen-

tona. Tot i així, uns cent setanta exemplars 
estan a la seu del Museu del Disseny. 

 No podem obviar la col·lecció de rajo-

les, datades principalment del segle XVI. Al 
Museu es conserven al voltant de tres-centes 
rajoles gòtiques decorades en blau a l‘estil de 
Manises. Es tracta de rajoles de mostra de-   
corades a mà alçada que formen series ajun-

tant-les per fer motius geomètrics, vegetals o 
heràldics. A inicis del segle XVI s’introdueix 
l’ús de la trepa per a les decoracions de rajo-
les de mostra, que proliferen en aquest mo-
ment. D’aquestes, gran part procedeixen de la 
donació que Font i Gumà fa l’any 1918 i que 
conformen l’excel·lent col·lecció procedent 
d’esglésies, palaus i monestirs, amb decora-

cions de motius radials, encara d’ascendència 
islàmica o escuts heràldics de les famílies o 
congregacions que les encarregaven. Desta-
quen les peces procedents de Sant Pere de 
les Puelles, Santes Creus, Poblet, el Castell 
de Vullpellac, el Castell de Burriach o la Sala 
Daurada de la Generalitat, entre d’altres. Es-
pecial interès tenen les peces que apareixen 
datades a la mateixa rajola o d’altres, com és 
el cas de la rajola amb l’escut de Barcelona 
de la qual en coneixem per la documentació 
el nom de l’artífex ja que el 1559, els con-

sellers de Barcelona encarregaren a l’escu-     
deller barceloní, Onofre Espelta, sis-centes   
rajoles amb l'escut de la ciutat, pel Palau     
de la Generalitat. 

3 L’arxiu Llubià es troba al Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona. 

Fig. 3: Plat de la sèrie blava del segle XVI amb 
figura de cap de guerrer amb cota de malla, MCB 

65789. Museu del Disseny de Barcelona 
(Fotografia: Guillem Fernández-Huerta). 
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3.3. La pisa de reflex daurat 
 

 Com sabem, la producció de pisa dau-

rada revesteix una complexitat addicional a les 
tècniques terrisseres tradicionals. Però des d’I-
raq i Egipte i a través d’Al Andalus, arribaran a 
occident els coneixements tècnics necessaris 
per a la realització d’aquesta producció, primer 
als tallers de Màlaga a finals del segle XII, des 
d’on es transferirà el coneixement cap a llevant 
(Paterna i Manises), Aragó (Muel i Calatayud) i 
Catalunya (Reus i Barcelona). 
 Pel que fa a les produccions catalanes, 
la primera noticia que tenim és de l’any 1461, 
quan el ceramista Pere Eiximeno, coneixedor 
de la tècnica, ja treballa a Barcelona. Les de-

coracions tindran una clara influència islàmi-
ca dels tallers valencians, però també italiana, 
tot i que tendiran a la simplificació decorativa 
que els permetia produir de manera més in-
dustrial sobretot a partir de l’ús del pinzell pin-
ta. Al segle XVI es troba la producció a tot 
rendiment a la ciutat de Barcelona.  
 Al museu es conserven els materials 
procedents d’unes obres realitzades al carrer 
Marqués del Duero de Barcelona (actual avin-

guda Paral·lel) l’any 1916, on segons una no-

ticia recollida per L. M. Llubià es localitza un 
tester amb “fragments d’obra daurada de fi-
nals del segle XV- inicis del XVI”. 
 Hi ha una altra entrada de peces al    
museu amb la referencia “trobat a les excava-

cions realitzades a les Drassanes de Barcelo-

na” que ingressa al museu l’any 1940. Aquest 
any es fan les obres d’arranjament del Mu- 
seu Marítim i de recuperació patrimonial de la  
muralla per la qual cosa cal buidar l’espai  
entre la muralla i la paret lateral de l’edifici de 
les Drassanes on va aparèixer un rebliment 
ple de ceràmica. Segons Bofill (Bofill 1941), 
aquests materials procedeixen dels testers 
situats a la Porta dels Ollers. El fet que els 
tallers aboquessin el material de rebuig a la 
Rambla fa que el municipi ordeni l’any 1700  
el buidatge d’aquest tester i la utilització d’a-

quest material com a rebliment de la muralla 
en el tram citat. Per altra banda, Bofill també 
parla de la troballa de materials d’obrador, per 
la qual cosa no descarta que també es fessin 
servir materials d’algun taller proper a la mu-
ralla per a l’ompliment. 
 Els repertoris formals en ambdós casos 
està conformat per plats i escudelles i les de-
coracions poden agrupar-se en dos tipus, les 
de clara influència valenciana i les de triple 
traç de pinzell pinta (cap a finals del segle 
XVI) molt més simplificada amb motius geo-

mètrics molt senzills sempre disposats en  
distribucions radials. La datació per aquest 

material és d’entre el segle XVI-XVII, que en 
el cas de Drassanes ve acompanyat de ma-

terial decorat en blau i blau i groc, també d’a-
quest període.  
 A les voltes de l’Hospital de la Santa 
Creu també apareix material de reflex daurat    
i producció blava localitzat en una volta del  
segle XVII. D’aquestes voltes procedeix un  
plat singular amb l’escut del gremi dels ter-
rissers: ollers, gerrers, rajolers i escudellers 
(MCB 63634). 
 Tot un repertori de peces procedents   
de compres a antiquaris i llegats completen 
aquesta sèrie de reflex daurat. La major part ja 
produccions del segle XVII on els motius de-
coratius són més elaborats amb decoració 
geomètrica i vegetal més variada i complexa, 
motius zoomorfs centrals, continuació dels 
anteriors mudèjars (conills, aus camallargues) 
i altres de nous com àligues bicèfales rela-

cionades amb l’heràldica, etc. Les sèries amb 
escuts estan representades en aquest canvi 
de segle amb exemples procedents dels mo-
nestirs de Pedralbes, Poblet, les creus de 
Sant Joan de Jerusalem i de l’Hospital de la  
Santa Creu, Creu de Malta, entre d’altres. 
També les formes evolucionen, introdueixen 
l’umbó central  i altres elements propis de l’or-
febreria, com la representació de gallons. Hi 
ha també una important col·lecció d’aigua-

beneiteres de finals del segle XVI-XVII.  
 El Museu també té cura d’alguns exem-
plars de l’altre gran centre productor de daurat 
català que va ser Reus, que entre els segles 
XVI i XVII va produir gran quantitat de ceràmi-
ca per a centres monacals com Poblet. 
 Una desena de plats d’aquest centre 
productor representaren de manera clara el 
que va significar per a la producció catalana 
de reflex daurat. Pocs exemplars però d’una 
excel·lent qualitat artística i documental, ja 
que molts d’ells presenten datacions precises 
a la mateixa peça. El plat MCB 100843 amb el 
motiu típic reusenc de raïms en relleu a la vo-
ra i medalló central amb escut amb la inscrip-
ció “Reus pacice 1592” és la prova fefaent 
d’aquesta producció. 
 

4. Les produccions d’època moderna 

 

 Al segle XVI hi ha canvis significatius  
en els centres de poder al Mediterrani. Això es 
fa palès en molts aspectes, també pel que    
fa a la producció ceràmica i al comerç d’a-
quests materials. Comencen ara a decaure 
les exportacions de les produccions daurades 
valencianes, de clara influència islàmica, per 
donar pas per una banda, a l’auge de les pro-
duccions locals, com és el cas de Barcelona, i 
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per l’altra, de les importacions d’altres indrets 
de la Mediterrània (Itàlia i en menor mesura, 
França, Holanda, etc...).  
 Les produccions catalanes i en parti-
cular la de Barcelona viu un gran moment    
en aquesta etapa, lluitant contra la forta com-

petència exterior, sobretot italiana, produint 
imitacions i versions pròpies i senzilles de les 
produccions de moda per fer-se un lloc com-

petitiu en els mercats del moment. 
 D’aquest període, el Museu del Disseny 
també ofereix una selecció representativa de 
peces altament reconegudes per la qualitat i 
el nombre, tot i que no procedeixen de con-

textos coneguts. La col·lecció de sèries blaves 
i policromes dels segles XVII-XVIII procedeix 
sobretot de la compra feta l’any 1932 de la 
col·lecció Plandiura constituïda per set-centes  
peces de les quals prop de dues-cents cin-

quanta són catalanes, principalment de Bar-  
celona, i alguns exemplar de Lleida. Es tracta 
d’una col·lecció exquisida i selecta tant per les 
tipologies, com per la diversitat i la qualitat de 
les peces. Aquesta col·lecció es complementa 
amb nombroses compres, donacions i llegats 
de particulars, junt a materials d’aquests pe-

ríodes procedents de les ja esmentades voltes 
de l’Hospital de la Santa Creu, de les exca-

vacions de les Drassanes i del Convent de les 
Carmelites Calçades de Barcelona, així com 
de nombroses obres de la ciutat, sobretot en 
el cas de les rajoles. 
 

4.1. Les sèries policromes 

 

 L’origen s’ha de buscar en la influència 
del renaixement italià; ja des de final del se-

gle XVI la ceràmica italiana arriba al port de 
Barcelona convertint-se en model per als ter-
rissaires catalans que comencen a produir 
aquests acabats policroms, combinant bàsi- 
cament els colors blau i groc, blau i verd i en 
ocasions els tres junts. 
 Per altra banda, cal destacar una pro-
ducció policroma de l’últim quart de segle XVII 
d’inspiració holandesa, la sèrie dels florejats, 
basada en les natures mortes amb clars pa-
ral·lels a la ceràmica de Delft (Casanovas 2012: 
49); per altra banda, aquestes influències es 
deixen veure en altres motius ornamentals 
com les figures eqüestres, els espadatxins... 
de clara influència flamenca que també van  
ser imitats pels ceramistes catalans.  
 El Museu conserva també una col·lec-

ció de peces de final del segle XVII-inicis XVIII 
procedents dels tallers de Lleida (la Segar-  
ra) decorats amb els característics colors verd      
i taronja, tot i que alguns exemplars afegei-
xen el blau. La major part de peces d’aquest    

centre productor procedeixen de la col·lecció 
Plandiura, per tant es tracta d’unes peces ex-
cepcionals. 
 Ja al segle XIX és molt comuna la sè-

ries anomenada de Banyoles, amb una clara 
influència de la ceràmica alcorenya de la sèrie 
de la segona època de la manufactura ano-
menada “del ramito” (en producció entre els 
anys 1775-1800). 
 

4.2. La producció blava catalana 

 

 Durant els segles XVII i XVIII aquestes 
influències externes es fan notar sobretot en 
les diverses produccions barcelonines de pisa 
blanca decorada en blau, color de moda en-
cara per influència de la molt apreciada por-
cellana xinesa, i que queda reflectida a les 
produccions locals de les sèries anomenades 
d’orles diverses, de la corbata, la ditada, de 
Poblet, faixes i cintes, de la botifarra, de tran-
sició, etc.  
 En aquest moment les produccions lí-
gurs eren les més apreciades, per això entre 
els segles XVII i XVIII es produeix a Barce-

lona un tipus de ceràmica que s’ha anomenat 
d’influència de Savona, amb la tècnica del 
clarobscur i motius clarament del barroc italià. 
 També les produccions franceses arri-
ben al port de Barcelona procedents de la 
Provença i Llenguadoc, això sumat a l’arri-
bada dels Borbons fa que a la segona meitat 
del segle XVIII aparegui una nova tendència 
de moda: la sèrie d’influència francesa, deco-

rada amb motius originaris de les terrisseries 
provençals de Moustiers i Marsella, que arriba 
probablement a traves de la tan en boga ma-
nufactura de l’Alcora (Castelló). A Barcelona, 
com sempre, es fabrica una versió més sim-
plificada i més productiva amb els motius ano-
menats de l’arracada, de la cirereta i de les 
puntes de coixí. 
 Totes aquestes sèries estan representa-

des amb un ampli repertori a les col·leccions 
del museu, sense oblidar les sèries blaves de 
Lleida anomenades de la Panotxa o les sèries 
d’Escornalbou també amb una forta influència  
de les sèries produïdes a Savona.  
 Volem destacar la col·lecció de prop de 
cent pots de farmàcia del segle XVIII que   
proporciona un repertori variat i complet de la 
producció d’aquest tipus de recipient i de les 
sèries de moda del moment (Fig. 4). 
 Però a la col·lecció d’època moderna 
també destaca per la quantitat, el ventall cro-
nològic i la varietat de models, la col·lecció de 
rajola d’aquest període. El primer conjunt des-

tacat té a veure amb l’arribada a Catalunya 
del terrisser talaverà Lorenzo de Madrid (els 
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tallers peninsulars de Talavera i Sevilla ha-

vien contractat terrissers italians i flamencs 
per posar al dia les seves produccions) que 
l‘any 1596 rep l’encàrrec de fabricar les rajo-
les destinades a la Sala del Consistori Nou 
del Palau de la Diputació de Barcelona (avui 
palau de la Generalitat). D’aquesta sèrie, el 
Museu conserva com a obra destacada el  
plafó de sant Jordi (Fig. 5) i més de mil cinc-

centes rajoles destinades als arrambadors i 
paviments de les sales properes al Pati dels 
Tarongers, que van ser recuperades l’any 
1908 durant les obres realitzades per Puig      
i Cadafalch. D’aquestes, recentment més     
de tres centes han estat restituïdes a la Ge- 
neralitat per tal de reintegrar-les al paviment 
original de la Sala dels Tarongers datat de 
1603.  
 El segle XVII va ser el moment àlgid   
de la producció de rajola catalana, al Museu   
destaquen els híper coneguts plafons de la 
Xocolatada i la Cursa de Braus datats del 
1710 i clar exemple de la policromia d’aque-
lles produccions i l‘estil popular i espontani 
dels motius decoratius. 
 S’ha de sumar la col·lecció de rajoles de 
mostra del segles XVII i XVIII, que és ingent.  

Fig. 4: Conjunt de pots de farmàcia del segle   
XVIII al seu espai de les reserves del  

Museu de Disseny de Barcelona. 

Al segle XVII es canvia la trepa per l’estergit i 
continua la producció massiva. Al museu es 
conserven prop de cinc mil rajoles de mostra 
del segles XVII i XVIII, així com importants 
plafons d’aquest període.  
 Del segle XIX es conserven prop de 
dues mil cinc-centes rajoles de mostra, a les 
quals hem d’afegir més de cinc-centes de les 
anomenades de fruites i una mostra repre-

sentativa de rajoles d’ofici. Moltes d’elles pro-

cedents de les donacions de Font i Gumà i 
d’Antoni Coll Fort  tot i que la major part no  
en tenim coneixement de l’origen, procedents 
segurament de diversos ‘salvaments’ a obres 
de la ciutat. 
 

5. Algunes consideracions 

 

 Com hem vist, la col·lecció de cerà-

mica catalana del Museu del Disseny està 
present en tots els seus períodes i aspectes. 
Però cal destacar la importància de la resta 
de la col·lecció on queden ben representa- 
des les principals manufactures de la penín-
sula ibèrica en els seus moments àlgids       
de producció: València (Paterna i Manises), 

Fig. 5: Plafó de Sant Jordi encarregat a Lorenzo  
de Madrid l’any 1596 per a l’actual Palau de la  

Generalitat de Catalunya, MCB 52778. 
Museu del Disseny de Barcelona  

(©Fotografia: Guillem Fernández-Huerta). 



E!"#$ %# &'($$!)!&(&!*. U"( +/$01( %#' 1#2#10/1! &#13+!& &(0('3 (' M4$#4 %#' D!$#"5 %# B(1&#'/"( 

389 

Andalusia (Sevilla, principalment), Castella (Ta-

lavera i Puente del Arzobispo), Aragó (Terol, 
Muel i Villafeliche). Compta  també amb una 
col·lecció de referència de tots els períodes de 
la manufactura de l’Alcora; una col·lecció de 
porcellanes europees dels segles XVII-XX 
(francesa, italiana, alemanya i anglesa), així 
com una excel·lent col·lecció de porcellanes 
de Xina i Japó dels segles XVIII-XX. 
 Amb tot aquest repertori, de ben segur 
ens podem fer una idea molt completa del  
canvi en les tecnologies, l’evolució de les for-
mes i dels corrents artístics, lligats a cada  
moment polític, econòmic, social i cultural. La 
cultura material, i sobretot la ceràmica, el més 
resistent i abundant dels materials recupe-

rats, és un clar referent de l’entorn en què es 
produïda.  
 Fins al moment el Museu ja ha col·la-

borat en diversos projectes, com ara tesis 
doctorals (García Iñañez 2007; Ferrer 2014), 
analítiques, o el més recent amb l’equip de 
recerca ARQUB d’estudis arqueomètrics del 
Departament d'Història i Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona, per tal de crear una 
base de dades de tipologies de la producció 
de pisa de Barcelona que donarà contingut al 
projecte ArchAIDE.4 

 Cal fer també esment de les nombroses 
consultes de professionals, experts, estudiants 
i investigadors als nostres fons ceràmics i a la 
biblioteca especialitzada, avui incorporada al 
Centre de Documentació del Museu del Dis-
seny de Barcelona. Esperem poder continuar 
contribuint a l’avenç en el coneixement de    
les produccions ceràmiques amb les nostres 
col·leccions.  
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