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Introducció

Aquesta intervenció arqueològica va afectar el solar
corresponent a un antic edifici del carrer de Sant
Joan, 26 - Borriana, 19 de Sabadell (Vallès Occ.).1

Aquest solar es troba situat al nucli històric de la
ciutat de Sabadell, en l’espai per on discorre la
muralla i el fossat d’època baixmedieval (segle XIV)
i ocupant part de l’espai intramurs de la vila medie-
val. Aquesta àrea forma part de l’àmbit de protecció
arqueològica del nucli urbà de la ciutat de Sabadell
i està inclòs en el Pla especial de protecció arqueo-
lògica de l’Ajuntament de Sabadell.

El solar ocupa una superfície d’uns 138 metres qua-
drats aproximadament i ha estat possible documentar
força satisfactòriament totes les restes arqueològiques
que s’hi havien conservat, especialment les retallades
al subsòl. D’aquesta manera, s’han identificat estruc-
tures corresponents a l’època moderna i contemporà-
nia i a l’època baixmedieval (segles XIV-XV).

Fase I. L’època baixmedieval 
(segles XIV-XV)

Com a estructures arqueològiques més rellevants i
atribuïbles a l’època baixmedieval cal destacar la
localització d’un tram del fossat de la vila emmura-
llada del segle XIV i un retall de planta rectangular,
d’uns 4 per 3 metres, atribuïble al segle XIV i un
mur que el talla, datat entre finals del segle XIV i
XV. 

La vila de Sabadell, d’origen altmedieval, sabem
que va quedar cenyida per un perímetre de mura-
lla i fossat perfectament estructurat i delimitat, en
un moment indeterminat de la primera meitat del
segle XIV. Aquests sistemes defensius baixmedie-
vals han pogut ser rastrejats a partir de les interven-
cions arqueològiques efectuades durant els últims
anys en diversos punts del nucli històric de la ciu-
tat, possibilitant d’aquesta manera la reconstrucció
de gran part del seu perímetre fortificat. Els resul-
tats d’aquestes recerques arqueològiques han que-

dat plasmats en una monografia sobre la vila
medieval de Sabadell (ROIG; ROIG: 2002).2

El fossat baixmedieval (segle XIV-XV)

L’excavació en extensió del solar ha permès docu-
mentar tot el perfil del fossat o vall de la vila baix-
medieval (UE 2), seguint un eix longitudinal nord-
sud. Aquest tram del fossat es troba localitzat a
l’extrem est del solar, a tocar la vorera del carrer
Sant Joan, i es correspon al tancament de llevant
del perímetre murat i vallejat de la vila dels segles
XIV-XV. Aquest sector ha estat força documentat en
altres intervencions arqueològiques com ara al
carrer Dr. Puig, 9, 17-19 i a la plaça de Sant Roc
(ROIG: 2003a). El tram de fossat actualment localit-
zat al carrer Sant Joan, 26 està excavat en el terreny
natural i presenta un perfil troncocònic invertit
amb el fons lleugerament arrodonit en el seu punt
mig, amb unes mides de 6,5 metres d’amplada i 2
metres de fondària conservada. Presenta una
mateixa morfologia que els altres trams citats ante-
riorment. 

Es van documentar diversos estrats de rebliment i
amortització, set en total: UE 8, 12, 13, 16, 17, 18 i
19, els quals ofereixen una seqüència estratigràfica
complexa que abraça una cronologia que va des
del segle XV fins al segle XVI i mitjan XVII. 

Corresponents a unes primeres sedimentacions es
van localitzar dos estrats inferiors de terres argilo-
ses plàstiques i llims (UE 18 i 19) que es diposita-
ven en el punt mig del fons del vall. Aquests
corresponien a abocades de terres pràcticament
estèrils, combinades amb nivells de sedimentació
d’aportació natural, generats per l’erosió dels per-
fils del fossat per culpa de la pluja, o bé per la cir-
culació d’aigües residuals, amb la deposició del seu
pòsit. D’aquesta manera ha estat possible constatar
que aquestes primeres abocades i sedimentació de
terres es van generar durant el segle XV, amb la
localització d’alguns fragments de ceràmica blava
gòtica a l’estrat UE 18.

1 Aquesta intervenció es va realitzar entre els mesos d’agost i setembre de 2003 i va ser duta a terme per l’empresa
Arqueologia i Patrimoni ARRAGO, SL, amb la direcció tècnica de l’arqueòleg David Molina Molina (MOLINA; ROIG: 2005).

2 ROIG DEULOFEU, Albert; ROIG BUXÓ, Jordi (2002). La vila medieval de Sabadell (segle XI-XVI). Dotze anys d’arqueologia urba-
na (1988-2000). Quaderns d’Arqueologia, núm.1, Museu d’Història de Sabadell.

David Molina Molina, Jordi Roig Buxó (Arrago, SL)

UN CONJUNT CERÀMIC DEL SEGLE XIV A LA VILA DE SABADELL: 

LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE SANT JOAN, 26 -

CARRER DE LA BORRIANA, 19
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Planta del solar amb les estructures localitzades. S’observa com el retall UE 11 queda a dins el recinte murat de la ciutat d’època baixmedieval. 
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Però no serà fins a les darreries del segle XVI i el
primer terç del segle XVII, entre 1575 i 1625, que el
fossat és totalment colmatat de manera intenciona-
da, amb abocades potents de terres (UE 8, 13, 16 i
17), amb la qual cosa va perdre definitivament la
seva funcionalitat original. El material ceràmic que
caracteritza aquestes darreres abocades consisteix
en ceràmica catalana de reflex metàl·lic (segle XVI),
amb fragments decorats en «pinzell-pinta» i ceràmi-
ques blaves catalanes del tipus orles diverses (pri-
mer terç del segle XVII) en el nivell més superior. 

En aquest solar, però, no s’ha conservat cap tram del
mur de la muralla de la vila, que anava lligada estre-
tament amb el vall o fossat. És molt possible que
aquest mur de la muralla hagués estat enderrocat i
desaparegut amb el creixement urbanístic de la vila i
la construcció d’altres edificacions d’època moderna. 

Aquest tancament de llevant dels sistemes defensius,
i segons les darreres propostes publicades (ROIG;
ROIG: 2002), sabem que discorria des del portal de
Barcelona al sud, a l’actual plaça del Dr. Robert, i
pujava pel carrer de Sant Antoni Maria Claret tot fent
un gir a la zona de la casa Duran i el carrer del
Pedregar, on s’emplaçava un altre portal, per seguir
tot recte per l’actual carrer de Sant Joan i Dr. Puig
fins anar a parar a la plaça de l’Àngel. En aquest punt
en concret no tenim cap vestigi arqueològic ni cap
dada documental de la continuïtat de la muralla i el
fossat en aquest sector nord, on teòricament i segons
referències escrites hi havia el portal de Manresa.

Així doncs, el tram de fossat localitzat en aquest solar
del carrer de Sant Joan, 26 es relacionaria amb el que
va aparèixer uns metres més avall, al pati de la Casa
Duran, i amb els localitzats en les intervencions
arqueològiques al carrer del Doctor Puig 9, 17-19 i 21
(ROIG: 2001 i 2002), a uns 100 metres cap al nord en
línia recta. Correspon tot plegat al traçat dels sistemes
defensius del costat de llevant de la vila. Aquests
trams de fossat localitzats en aquest sector presenten
tots una mateixa morfologia i dimensions, amb un
perfil troncocònic invertit amb el fons arrodonit en el
seu punt mig i unes amplades de 6,5 i 7 metres, i una
fondària conservada entre 2 i 2,5 metres. Així mateix,
també presenten una mateixa dinàmica en els proces-
sos de rebliment i amortització, amb unes abocades
de terres i deixalles en el fons fetes durant el segle
XV, i unes abocades de terres de colmatació total del
fossat fetes entre finals del segle XVI i els inicis del
XVII, que són del tot coincidents en els diferents
trams localitzats (ROIG; ROIG: 2002).

El material ceràmic procedent dels
nivells d’amortització del fossat 

L’excavació arqueològica ens ha proporcionat la
identificació dels diferents estrats de rebliment del

fossat amb una seqüència estratigràfica que abraça
una cronologia que va des del segle XV fins a mit-
jan segle XVII, moment de la seva amortització defi-
nitiva. 

Datable en el segle XV tenim l’estrat UE 18. Es trac-
ta d’un abocament puntual de terres pràcticament
estèrils amb la presència d’uns pocs fragments de
ceràmica entre els quals destaquen una vora d’escu-
della de ceràmica blava gòtica valenciana amb
decoració de palmetes i dues vores d’escudella de
ceràmica blava gòtica catalana amb decoracions
geomètriques, típiques del segle XV. També cal
esmentar la presència d’un fons de morter vidriat en
verd.

Immediatament per sobre, i conformant el gruix
important d’amortització del fossat, es van docu-
mentar cinc estrats, datables entre les darreries del
segle XVI - principis del segle XVII. A més de la
presència de les ceràmiques residuals del segle XV,
com són els fragments de ceràmica blava gòtica
catalana, en aquests nivells trobem ceràmica de
reflex metàl·lic de producció catalana decorada
amb motius geomètrics fets amb «pinzell-pinta» i
motius vegetals. Procedent de la UE 17 destaca un
fons de plat blau català amb el motiu d’un ocell
corresponent a les produccions de finals del s. XVI
- inicis s. XVII, anteriors a les produccions blaves
del tipus orles diverses. Juntament amb aquesta,
trobem la ceràmica vidriada monocroma de cuina
amb formes diverses com olles, gibrells, tapadores,
escalfetes, etc., així com terrissa sense vidriar (obra
aspra) amb presència de gerres i altres grans conte-
nidors.

El retall baixmedieval UE 11 
(segle XIV)

Així mateix, ha estat possible documentar un retall
del segle XIV excavat en el terreny natural –tortu-
rà–, de planta rectangular, d’uns tres metres d’am-
plada i amb una llargada excavada de quatre
metres aproximadament (UE 11). Aquest estrat
s’endinsa pel seu costat sud cap a la finca del cos-
tat, de manera que en desconeixem l’acabament.
El sòl d’aquest retall era irregular, ja que presenta-
va un pendent acusat cap al sud i generava dos
espais a diferent nivell, amb un graó retallat en el
subsòl que configurava un espai de major fondà-
ria en el costat sud. Per la banda nord s’intueix
que l’estructura finalitza amb un extrem lleugera-
ment arrodonit.

Aquest retall i el seu rebliment estaven tallats en el
seu costat est per un mur transversal en direcció
nord-sud, fet de pedra i morter (UE 5), datat entre
els segles XIV-XV. Aquest mur s’estenia pels seus
dos extrems cap a les finques veïnes, de manera
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que en desconeixem les seves terminacions. El
retall baixmedieval presentava també la intrusió
d’una rasa del clavegueram del segle XX que el
tallava en el seu costat nord. Ara com ara, desconei-
xem la funcionalitat d’aquest retall semisubterrani.
A partir de les seves característiques tipològiques
podria proposar-se un possible ús com a àmbit de
magatzem semisubterrani d’algun casal baixmedie-
val de la vila. La seva escassa fondària, la presència
de dos àmbits diferenciats i l’existència del potent
mur posterior podrien indicar-ho. Un cop perduda
la seva funció inicial va esdevenir un lloc d’aboca-
dor de deixalles domèstiques, concretament peces
ceràmiques corresponents tant a vaixella de taula
com a recipients de cuina, juntament amb restes
faunístiques fruit d’àpats. El conjunt ceràmic recu-
perat d’aquest estrat UE 7 va proporcionar diverses
peces senceres, però fracturades, amb un NMI
(nombre mínim d’individus) de quasi els dos cente-
nars de peces i més dels dos milers de fragments. 

D’aquest conjunt destaca la vaixella de taula amb la
presència de les produccions catalanes en verd i
manganès característiques del segle XIV. També
sobresurt la ceràmica de cuina de pastes grolleres i
cuites reduïdes i oxidades, amb presència de casso-
les, olles i tapadores d’olla. En menor nombre
tenim les produccions vidriades monocromes,
conegudes com a ceràmica verd gòtic, amb peces
com els gibrells, les olles, els tupins i les sitres.

Entre aquest conjunt també s’ha localitzat material
de vidre, amb un total de 143 fragments i un NMI
de 10 peces, on destaquen dues llànties de vidre
verd amb un fil blau a la vora i dos gots de vidre
verdós.3

Una altra peça rellevant localitzada ha estat un gani-
vet de ferro amb el mànec fet d’os treballat i polit,
també del segle XIV. Aquesta peça està sencera
però fracturada en el punt de la tija amb la unió del
mànec. 

També s’ha documentat la presència de restes de
fauna que en la majoria dels casos presenten traces
antròpiques, la qual cosa ens indica que es tracta de
restes d’àpat. Una primera observació del registre
faunístic ha permès presentar unes primeres dades
generals.4

Les espècies representades dins el conjunt arqueo-
zoològic han estat les següents: ovicaprins (OVCP),
amb més del 70%, seguits per Ovis aries (OVAR), Sus
domesticus (SUDO), Bos taurus (BOTA), Gallus
domesticus (GADO) i avifauna sense especificar, que
en conjunt representarien el 30% restant. També hi

hauria Felis catus (FECA) amb una única resta (mei-
tat proximal d’una tíbia). En tots els casos les parts
anatòmiques més representades han estat les extre-
mitats, primordialment les anteriors. 

Aquestes restes, doncs, correspondrien a neteges
de llar i a restes d’àpats domèstics que van ser llen-
çades de manera successiva i continuada en un
espai destinat a abocador. Un indicador seria la
gran quantitat d’ossos de les extremitats, costelles i
vèrtebres, on el múscul o la carn és més abundant;
així com l’escassetat d’ossos dels peus.

A partir de les característiques i el nombre de les
restes ceràmiques, com també de les restes arqueo-
zoològiques, podem deduir que aquestes provenen
d’un o més habitatges, probablement d’algun casal
gòtic, situat dins la vila murada, a les proximitats de
la muralla i el fossat. 

El material ceràmic del nivell d’amor-
tització UE 7 del retall baixmedieval
UE 11 del segle XIV 

La UE 7, datable al segle XIV, ha proporcionat un
gran nombre de peces senceres o gairebé senceres,
però fracturades, així com un gran nombre de frag-
ments –un total de 2.437 fragments–, i amb nom-
broses formes identificables que ofereixen un ric i
diversificat ventall tipològic representatiu de l’àmbit
domèstic d’una llar baixmedieval amb un NMI de
197 peces. 

Les principals produccions ceràmiques localitzades
en aquest estrat UE 7 es poden agrupar en quatre
grans grups segons la tècnica i la funcionalitat.
L’anomenada pisa o ceràmica decorada, correspo-
nent a la vaixella de taula, està formada majoritària-
ment per la ceràmica de producció catalana deco-
rada en verd i manganès i monocrom manganès,
juntament amb la presència d’un únic fragment de
plat de ceràmica valenciana decorada en verd i
manganès. Representa el 17% del total de ceràmica
estudiada pel que fa a nombre de fragments i un
33% si es comptabilitza el nombre mínim d’indivi-
dus (NMI) documentats. 

El segon grup el formarien aquelles peces amb vidriat
monocrom verd corresponents a la ceràmica de cuina
i ús domèstic. Aquest grup representa el 10% (segons
el nombre de fragments) i el 17% (segons el NMI) de
les produccions ceràmiques estudiades. 

El tercer grup, molt poc present en la nostra mos-
tra, seria l’anomenada obra aspra, formada per

3 L’estudi d’aquest material de vidre ha anat a càrrec de Joan-Manuel Coll.
4 L’estudi especialitzat del conjunt faunístic ha estat realitzat per Josep-Anton Molina.
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Secció del fossat baixmedieval (UE 2) amb els seus estrats d’amortització. A sota, planta i seccions del retall UE 11, amortitzat en època baixmedie-
val (s. XIV). 
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ceràmica reduïda i oxidada ben depurada i sense
vidriar, amb peces de mida gran i contenidors per a
l’emmagatzematge. Es troba documentat en un 4%
(segons el nombre de fragments) i el 6% (segons el
NMI). 

El quart i últim grup és el conegut com a ceràmica
grollera, format per peces de cocció oxidant, reduc-
tora i oxidoreductora de menys qualitat i de funcio-
nalitat eminentment culinària, amb peces destina-
des a anar al foc. Aquest grup seria el més nombrós
tant pel que fa a nombre de fragments, amb un 69%
respecte al total, com també quant a nombre de
peces identificades (NMI), amb un 44% respecte al
total. 

Grup 1. La ceràmica decorada en verd i
manganès i monocrom manganès de
producció catalana 

Aquest grup es caracteritza per peces de cocció oxi-
dant, amb pastes força depurades de color beix,
ataronjat i groguenc. La seva decoració es fa sobre
un fons de blanc d’estany (normalment aplicat tan
sols a l’interior de les peces) en negre manganès a
soles (en les versions més senzilles) o combinat
amb un verd coure. 

Pel que fa als tipus de recipients, tenim un total de
tres formes diferenciades.

Les formes

Forma 1. Plat (fig. 1-4, 9-18, 30, 31). És un reci-
pient de forma oberta troncocònica, amb peu anu-
lar o peu massís, parets rectilínies divergents, a
vegades lleugerament convexes. Es tracta de la
peça més representada (43%) dins el repertori for-
mal de vaixella de taula. 

Ha estat possible documentar 136 fragments de
plat, amb un NMI de 27 peces. D’aquests, un 54%
estan decorats en monocrom manganès, un 35% en
verd i manganès i un 11% no tenien decoració. Els
plats decorats en verd i manganès solen tenir unes
dimensions més grans que els plats decorats en
monocrom manganès més senzills. S’han pogut dis-
tingir, a escala formal, tres tipus de plat que es dife-
rencien, sobretot, en la forma de la vora. 

Per un cantó tenim els plats de vora simple arrodo-
nida (forma 1.1a), i per l’altre els plats de vora amb
ressalt bisellat (forma 1.2a). Aquests presenten unes
mides força regulars, amb diàmetres que oscil·len
entre els 20 i els 26 cm. El fons sol ser de peu anu-
lar més o menys marcat. Per altra banda, i una mica
diferenciats d’aquests dos primers, tenim els plats
d’ala (forma 1.3a). Es tracta d’una peça més baixa i

plana, de dimensions més petites i factura més acu-
rada. Presenta una vora d’ala ampla i un fons de
peu anular. Tan sols se n’ha documentat un sol
exemplar decorat en verd i manganès, amb el motiu
central d’una estrella de mar envoltada de pinyes. 

Així mateix, i dins el grup formal dels plats, tenim
identificats els que anomenem plats petits. Es trac-
ta, de fet, de plats de petites dimensions que repro-
dueixen els models formals dels plats de mides més
grans (els seus diàmetres varien entre els 10 i els 15
cm). Així doncs, tenim plats de vora simple arrodo-
nida (forma 1.1b), de vora amb ressalt bisellat
(forma 1.2b) i de vora d’ala (forma 1.3b). Els fons
d’aquest tipus de peça són de peu umbilicat o pla.
Pel que fa a les decoracions d’aquests plats petits,
tan sols s’han documentat decoracions simples en
monocrom manganès, i en el cas del plat petit amb
ala, no presentava decoració. Aquest grup de plats
petits representa el 33% del total de plats, amb un
nombre mínim de nou peces. En algunes publica-
cions aquests plats petits apareixen citats com a
plats especiers.

Forma 2. Escudella (fig. 5-8, 19-28, 32-35). És un
recipient en forma de bol hemisfèric, de dimen-
sions mitjanes. Els llavis solen ser arrodonits o
afuats, més estrets que la resta de la peça, i els fons
poden ser plans o de peu massís. Es tracta d’una
peça per contenir líquids o semilíquids. 

Es van documentar 97 fragments d’escudella amb
un NMI de 22 peces. Aquests representen un 32%
del total de formes de la vaixella de taula. La majo-
ria d’escudelles estan decorades en monocrom
manganès (un 59%) i en menor nombre (19%) en
verd i manganès. Un 22% de les peces no presen-
tava decoració. Cal tenir en compte, però, que d’al-
gunes d’aquestes peces no es conservava el fons (el
lloc on se sol situar la decoració) o estaven molt
malmeses, afectades per l’acidesa del terreny. Així
doncs, podria ser que moltes d’aquestes peces
«sense decoració» n’haguessin tingut originàriament.

A escala formal, podem dividir les escudelles en
dos subgrups segons la seva mida. Així, tenim un
primer grup d’escudelles (la majoria de peces) amb
diàmetres que oscil·len entre els 12 i els 16 cm
(forma 2a). Cal dir que, dins d’aquest grup, les
peces decorades en verd i manganès solen ser més
grans que les decorades en monocrom. 

Per altra banda, tenim unes altres escudelles, formal-
ment iguals però amb diàmetres que ronden els 10
cm (forma 2b). Tan sols tenim dues peces pràctica-
ment senceres d’aquest tipus (fig. 34 i 35). En algu-
nes publicacions s’han atribuït a salers o especiers. 

Forma 3. Pitxell (fig. 29). Es tracta d’una peça tan-
cada del tipus gerreta, amb un cos globular del qual
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surt un coll recte i marcat. Aquest presenta un bec
aplicat a la vora i, oposada a aquest, una nansa de
secció més o menys circular. Presenten un peu pla
massís ressaltat. Es tracta d’una peça utilitzada per
contenir i servir líquids. S’han documentat 139 frag-
ments de pitxell, amb un NMI de 10 peces, que for-
men el 19% de les formes de la vaixella de taula. En
el conjunt de materials del carrer de Sant Joan, 26
tan sols s’han documentat pitxells decorats en
monocrom manganès, bàsicament motius pseudo-
heràldics situats al cos de la peça. La majoria de
fragments que s’han documentat no presenten
decoració, sinó tan sols la coberta estannífera tant a
l’interior com a l’exterior. Malgrat tot, segurament es
tracti de fragments pertanyents a peces decorades,
encara que no s’hagin localitzat aquestes parts. 

Les decoracions

Primerament, cal dir que el precari estat de conser-
vació de les peces no va facilitar l’estudi de les
decoracions en tota la seva amplitud. Moltes d’elles
presentaven una concreció que amagava la decora-
ció. En altres casos el verd havia desaparegut i el
negre tan sols era una taca damunt les restes de la
capa estannífera blanca. La decoració més abundant
representada en el conjunt de la ceràmica decorada
és la feta en monocrom manganès sobre blanc
estannífer. Es van documentar 133 fragments amb
un NMI de 26 peces (moltes d’elles gairebé sence-
res). Pel que fa a decoracions en verd i manganès,
es van documentar 67 fragments i un NMI de 14

peces. Així mateix, hi ha un nombre elevat de frag-
ments (184) que no van aportar decoració i tan sols
estaven coberts per una capa blanca d’estany a la
part interior. Segurament alguns d’aquests frag-
ments corresponen a peces decorades. De tota
manera, sí que es van documentar algunes peces
senceres sense decoració com, per exemple, un bol
petit (figura 34) força ben conservat. 

S’ha pogut observar que tant les decoracions en
verd i manganès com en monocrom manganès d’a-
quest lot de materials són molt poc variades, repe-
tint-se en molts casos. Així, per exemple, podem
trobar diverses escudelles amb el mateix motiu en
monocrom manganès (figures 15-16, 24-27) o diver-
sos plats decorats en verd i manganès amb el motiu
central de l’estrella de mar alternada amb figures
labials enmig. Aquest fet reforça la idea que es trac-
ta d’un lot de ceràmica força homogeni, tal vegada
procedent d’un mateix habitatge, és a dir que
podria tractar-se de les restes d’un conjunt de vai-
xella llençada en part, i en un mateix moment, a
aquest abocador. Aquesta poca diversitat de motius
també podria explicar-se, a tall d’hipòtesi, per l’ads-
cripció de les peces a un mateix taller ceramista que
hauria assortit, en aquest moment, aquest casal
baixmedieval de la vila de Sabadell. 

Pel que fa als tractaments decoratius de la vaixella
de taula, tenim en primer lloc les decoracions fetes
en verd i manganès sobre una capa més o menys
gruixuda d’esmalt estannífer de color blanc poc bri-
llant. La decoració només s’aplica a l’interior de les

Vista del retall UE 11 on s’observa el seu estrat d’amortització UE 7 amb una gran concentració de ceràmica. 
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peces i l’exterior no està ni tan sols vidriat. Les
peces documentades, decorades en verd i manga-
nès, es troben envoltades per una orla situada a la
vora de la peça. En la UE 7 tan sols s’han documen-
tat dos tipus d’orla: la més senzilla, formada per una
línia en verd inscrita dins de dues línies simples en
manganès està representada a totes les peces. Tan
sols en un cas trobem una orla diferent. Es tracta

del plat d’ala (fig. 4) en què l’orla està formada per
dues línies en manganès omplertes per registres
triangulars en verd i manganès. Tots dos motius són
àmpliament coneguts al territori català.

Pel que fa als motius decoratius, es poden agrupar
en diversos grups segons la seva temàtica. Per una
banda tenim els motius vegetals com poden ser les

Ceràmica baixmedieval (s. XIV) decorada en verd i manganès de producció catalana. 1 – 2: Plats talladors. 3. Plat – servidora. 4: Plat d’ala. 5 – 8: Escudelles. 
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fulles de pi, representades tant en plats com en
escudelles (fig. 3, 5), o les fulles lobulades (tipus
forma de castanya) (fig. 6, 7). D’altra banda també
tenim els motius zoomòrfics, en aquest cas tan sols
representats per l’estrella de mar de cinc puntes,
motiu documentat en cinc peces diferents envolta-
des de «fulles labials» (fig. 1 i 2) o fulles lobulades
(tipus castanya), com és el cas del plat d’ala (fig. 4).
Finalment, en el tercer grup s’inclouen motius geo-
mètrics diversos que no han pogut atribuir-se a cap
decoració determinada, ja que en la majoria de
casos els fragments dels quals disposem no perme-
ten reconstruir el motiu decoratiu (fig. 8).

Les decoracions en monocrom manganès es carac-
teritzen per la seva senzillesa. En general estan for-
mades per un sol motiu dibuixat en negre (manga-
nès) al centre de la peça. Aquest tipus de decoració
és la més extensa, ja que es documenta en plats,
escudelles i pitxells. En el cas dels plats, en algunes
ocasions presenten també una orla senzilla forma-
da per un fil en manganès a la vora. Els motius
decoratius es poden dividir en diversos grups. Els
més representats són els motius pseudoheràldics,
que apareixen en totes les varietats formals. Tal
com hem dit, no hi ha gaire diversitat de motius, i
aquests se solen repetir (figures 9, 10, 12, 13, 19-23
i 29). Per altra banda, hi ha els motius vegetals com,
per exemple, la fulla de pi, representada en diver-
ses peces, tant plats com escudelles (figures 11, 14,
28), o l’estrella inscrita dins un cercle polilobulat,
només representada en escudelles (figures 24-27).
Finalment, els motius geomètrics diversos integren
la resta de motius. En destaquen els asteriscs o
creus, documentats tan sols en els plats petits (figu-
res 15-18). 

Per altra banda, i pel que fa a la ceràmica decora-
da en verd i manganès de producció valenciana, cal
dir que la seva representació és molt minsa. Tenim
tan sols un fragment informe, petit i rodat, corres-
ponent a un plat. 

Grup 2. La ceràmica amb vidriat plum-
bífer monocrom 

La ceràmica de producció catalana amb vidriat
plumbífer monocrom es caracteritza per tenir una
pasta depurada i compacta, de cuita oxidant de
color ataronjat, i per la utilització d’una coberta
vidriada de tonalitats verdes, marrons i melades.
Majoritàriament es tracta d’una ceràmica d’ús
domèstic i especialment culinari, destinada tant a la
cocció com a la preparació d’aliments, al seu
emmagatzematge i també a d’altres usos domèstics
i que, per tant, presenta una gran varietat formal.

Dins del conjunt ceràmic de la UE 7, el grup de la
ceràmica vidriada monocroma representa el 10%

dels grups ceràmics a partir del nombre de frag-
ments, amb un total de 239 fragments i un nombre
mínim d’individus de 31 peces, que representaria
un 17% dels grups ceràmics estudiats.

D’aquest grup tenim una diversitat més gran de
peces, amb un total d’onze formes.

Les formes

Forma 1. Cànter (fig. 37). Gran recipient conteni-
dor de forma tancada amb el cos arrodonit, coll
recte ben diferenciat i dues nanses grosses a cada
costat del coll. D’aquesta forma tan sols s’ha docu-
mentat un sol fragment d’una vora amb un vidriat
fosc de color verd aplicat a l’interior i l’exterior de
la peça.

Forma 2. Gerra. S’han documentat 12 fragments
de la part superior d’una mateixa gerra amb nansa
lateral i part del coll i la boca desapareguts, i el
vidriat verd exterior molt degradat. 

Forma 3. Poal (fig. 38). Recipient tancat de forma
globular ovoide, de coll curt amb una nansa d’es-
trep motllurada que fa de pont per damunt de la
boca i un broc cilíndric a la part alta de la panxa.
S’utilitzava per treure aigua del pou i normalment
anava vidriat només a la franja superior de la vora,
generalment de color verd. En la mostra analitzada
s’ha documentat una sola peça, amb l’inici de la
nansa i amb un vidriat malmès a la vora. 

Forma 4. Gibrell (fig. 40). Recipient de forma
oberta de base plana i secció troncocònica (més
ample de la boca que de la base) que serviria per a
tota mena de funcions domèstiques. Generalment
presenten un vidriat de color verdós que pot cobrir
només l’interior o tota la peça. S’han documentat
quatre fragments amb un NMI de tres peces, de les
quals destaca un perfil sencer de gibrell amb el
vidriat verd interior.

Forma 5. Búrnia / salsera (fig. 41). Anomenem
així un recipient de cos esfèric amb una boca
ampla, força oberta, amb el llavi gruixut exvasat i
aplanat (a manera d’ala gruixuda). Presenta dues
nanses de secció lenticular aplicades a la panxa. La
coberta vidriada s’aplica a l’interior i a la vora a l’ex-
terior. Aquest recipient segurament estaria destinat
a l’emmagatzematge –contenidor d’aliments (potser
conserves o preparats). N’hem localitzat una sola
peça, de la qual es conserva part de la vora i de la
panxa amb una nansa lateral. 

Forma 6. Sitra (fig. 42). Es tracta d’un recipient
globular de coll curt, lleugerament exvasat i amb el
llavi recte, que presenta una nansa de cinta força
ampla oposada a un abocador o bec arquejat apli-
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Ceràmica baixmedieval (s. XIV) decorada en monòcrom manganès de producció catalana. 9 - 14: Plats. 15 – 17: Plats petits. 18: Plat petit – especier. 19 –
28: Escudelles. 29: Pitxell. Ceràmica baixmedieval (s. XIV) decorada en blanc estannífer. 30 – 31: Plats petits. 32 – 33: Escudelles. 34 – 35: Escudelles peti-
tes / especiers. 
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Ceràmica oxidant fina. 36: Vora de Cànter. Ceràmica vidrada en verd monòcrom. 37. Cànter. 38: Poal vidrat a l’exterior. 39 – 40: Gibrells. 41: Búrnia. 42:
Sitra. 43 – 44: Cassoles. 45 – 46: Olles. 47: Tupí. 48: Llàntia de bec pinçat. 
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Ceràmica grollera òxido-reductora. 49 – 50. Olles amb decoració incisa. 51 – 55. Olles. 56. Olla ansada / tupí. 57: Olla biansada de vora recta. 58 – 59.
Cassoles. 60 – 63. Tapadores. 
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catTaula tipològica de formes de la ceràmica baixmedieval documentada al c/ Sant Joan, 26 (Sabadell). 
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a la meitat superior de la peça, amb una obertura a
la vora a manera de vessador del líquid. D’aquesta
forma s’han documentat 12 fragments amb un NMI
de tres peces, de les quals destaca la meitat supe-
rior d’una mateixa sitra amb la panxa i el broc amb
vidriat verd interior.

Forma 7. Pitxell. Aquestes peces serien formalment
semblants als pitxells decorats en monocrom manga-
nès (descrits més amunt). S’han identificat dos frag-
ments de vores rectes que corresponen a dos pitxells
diferents, tots dos amb un vidriat verd total.

Forma 8. Cassola (fig. 43, 44). És un recipient obert
de boca circular i ampla, poc fondo i amb la base
còncava, destinada a anar al foc i coure-hi els ali-
ments. D’aquesta forma, en tenim 44 fragments amb
un NMI de quatre peces. Hem pogut identificar dos
tipus de cassola. El primer, de vora exvasada, de
poca alçada i fons pla lleugerament arrodonit (forma
8.1), de la qual no hem trobat exemplars amb nan-
ses, però no es descarta que en tingués. Un segon
tipus seria una cassola amb la vora reentrada i parets
més o menys còncaves, molt més profunda que l’an-
terior (forma 8.2). Aquest tipus ha estat identificat en
algunes publicacions com a greixonera. 

Forma 9. Olla (fig. 45, 46). Recipient de forma glo-
bular, que s’utilitzava per coure els aliments al foc.
Presenta la vora exvasada de perfil en «S», llavi arro-
donit i vidriat marró/melat a l’interior i regalims a
l’exterior. Els seus diàmetres oscil·len al voltant dels
16 cm. En total se n’han documentat cinc fragments
que corresponen a dues peces.

Forma 10. Tupí (fig. 47). Recipient globular o lleu-
gerament troncocònic de vora exvasada de perfil en
«S», amb una nansa de cinta plana en un costat.
Formalment semblant a l’olla, però de dimensions
molt més reduïdes. El seu diàmetre ronda els 14-12
cm. La seva funció seria la d’escalfar líquids al foc.
S’han comptabilitzat 24 fragments i un NMI de tres
peces. En destaca el perfil sencer d’una peça amb
vidriat interior melat i restes de sutge a l’exterior en
un cantó.

Forma 11. Llàntia (fig. 48). Es tracta d’una peça de
petites dimensions, en forma de cassoleta, de parets
lleugerament exvasades amb un bec pinçat en un
cantó. En aquest punt és on s’emplaçaria el ble de
cremar. S’han documentat dos fragments de la matei-
xa llàntia de cassoleta amb el vidriat melat interior.

Grup 3. La ceràmica oxidada i reduïda
fina: l’obra aspra 

Aquest grup ceràmic es caracteritza per tenir unes
pastes molt ben depurades, compactes i amb el
desgreixant molt fi. Les cuites poden ser reductores,

pastes de color gris plom, o bé oxidants, amb pas-
tes de coloracions ataronjades clares. Tenim un
total de 95 fragments i un NMI d’11 peces.
Corresponent a les produccions de cuita reductora
(grisa fina) tenim 76 fragments i un NMI de cinc
peces, i de produccions de cuita oxidant (pastes
ataronjades i groguenques) tenim 19 fragments i un
NMI de sis peces. El repertori formal d’aquest grup
és més aviat reduït; les principals formes que hem
identificat, un total de tres, són les que es presen-
ten a continuació.

Les formes

Forma 1. Cànter (fig. 36). Recipient contenidor de
forma tancada amb el cos arrodonit, coll recte ben
diferenciat i dues nanses grosses a cada costat del
coll. Tal com hem vist, aquesta forma també la tro-
bem vidriada en verd monocrom. En el lot de cerà-
mica objecte d’estudi tan sols se n’ha documentat
una vora motllurada de pasta oxidant de color ata-
ronjat.

Forma 2. Gerra / dorca. És un recipient tancat
bitroncocònic, amb una boca de petit diàmetre i
una vora inclinada cap endins, amb el llavi recte.
En un costat presenta un broc cilíndric vertical. Es
tracta d’una peça segurament per emmagatzemar
aliments (tant líquids com sòlids) que poguessin ser
abocats mitjançant el broc. Generalment aquesta
forma la trobem en pastes grises, de cocció reduc-
tora. Només s’han pogut documentar uns pocs frag-
ments informes que pertanyen a un NMI de tres
peces, i tenen com a decoració incisa línies horit-
zontals i meandres a la part superior de la panxa.

Forma 3. Alfàbia / tenalla. És un gran contenidor
de boca estreta, amb coll curt o sense, panxa ampla
i base plana i estreta o convexa. Estava destinat al
transport marítim però també el trobem utilitzat
com a recipient d’emmagatzematge d’aliments. En
aquest jaciment no s’ha documentat cap fragment
amb forma, tan sols alguns informes de pastes de
color groc-beix, amb solcs horitzontals a la cara
exterior de la peça. 

Grup 4. La ceràmica oxidada i reduïda
grollera de cuina

La ceràmica oxidada i reduïda grollera de cuina es
caracteritza per unes manufactures poc elaborades
amb pastes poc depurades, amb un desgreixant
abundant i de mida visible de quars i mica.
Generalment han estat sotmeses a una cocció oxi-
dada i reduïda irregular, cosa que confereix a les
peces una coloració amb tonalitats que varien del
gris-negre a l’ataronjat. L’acabat de les peces acos-
tuma a ser poc acurat i sense decoracions.
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La ceràmica grollera de cuina representa un dels
grups més nombrós pel que fa a fragments (amb un
total de 1.570) i un dels quals presenta un nombre
d’individus més elevat (NMI de 81 peces). Això
s’explica per diverses raons: aquest grup ceràmic
està format principalment per aquells atuells
domèstics d’ús més freqüent, com ara els recipients
contenidors per anar al foc i preparar aliments. Són
peces que pel seu ús continuat, l’exposició a altes
temperatures i canvis bruscos d’aquesta es trenquen
amb molta facilitat. Així mateix, la qualitat de les
pastes i del procés productiu és força baixa en com-
paració amb altres tipus de ceràmica i, per tant,
aquestes peces són més fràgils i més renovables. El
repertori formal es redueix a quatre formes bàsi-
ques identificades.

Les formes

Forma 1. Olla (fig. 49-57). Recipient globular o
lleugerament carenat, de vora exvasada, de perfil
en «S» i llavi arrodonit que servia per coure els ali-
ments, especialment els líquids o semilíquids. En
aquest sentit, molts dels fragments presenten sen-
yals d’haver estat en contacte amb el foc. Hi ha gran
quantitat de fragments i un total de 49 peces deter-
minables. Podem distingir diversos tipus d’olla. Per
un cantó tenim les olles simples (forma 1.1), sense
nanses, amb la vora exvasada de llavi arrodonit. Un
segon grup el formen les olles amb una nansa de
cinta aplicada a un cantó (forma 1.2). Formalment

són idèntiques a les primeres. Finalment, tenim les
olles biansades, amb dues nanses de secció circular
aplicades a la part superior de la panxa (forma 1.3).
Aquestes difereixen lleugerament en el perfil res-
pecte a les anteriors, tenen un cos marcadament
esfèric i aplatat i una vora recta de llavi lleugera-
ment motllurat, amb la inflexió del coll marcada.
Pel que fa a la decoració, algunes d’aquestes olles
presenten sovint una o dues línies incises horitzon-
tals paral·leles a la part superior de la carena.
Aquestes són molt lleus i poc perceptibles. 

Forma 2. Tupí. Recipient formalment semblant a
les olles, però de dimensions més petites i amb una
nansa aplicada a la vora. Es tracta del mateix tipus
formal que els tupins vidriats. Tan sols s’han pogut
documentar tres fragments amb un NMI de dues
peces.

Forma 3. Cassola (fig. 58, 59). Recipient obert que
presenta un perfil hemisfèric, amb les parets cònca-
ves i la vora reentrada, amb els llavis generalment
arrodonits i dues nanses de cinta a banda i banda
de la peça. En definitiva, seria una versió rústega de
la cassola vidriada que hem descrit més amunt. Se
n’han identificat amb seguretat 29 fragments amb
un NMI de 10 peces. 

Forma 4. Tapadora (fig. 60-63). Són unes peces
aplanades circulars, amb la cara inferior més o
menys còncava, i amb la vora ressaltada i aixecada
de llavi engruixit fent un cordó o bé de secció arro-

Conjunt de material ceràmic del s. XIV recuperat en la UE 7. 
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donida simple, amb una nansa de cinta de pont
central i secció plana. Aquestes peces eren utilitza-
des per cobrir recipients de boca ampla com ara les
olles o bé les cassoles. Se n’han documentat 73
fragments i 10 peces individualitzades.

En línies generals, aquest repertori ceràmic presen-
tat esdevé un reflex del bagatge ceràmic i dels
atuells d’ús domèstic en una llar del segle XIV a la
vila de Sabadell, on estan representats tots els reci-
pients ceràmics estandarditzats segons les seves
funcions, la cocció d’aliments, l’emmagatzematge,
el servei de taula, etc.

D’aquesta manera, és possible observar que aquest
repertori ceràmic del segle XIV esdevé una evolu-
ció del registre ceràmic del segle XIII conegut a la
vila de Sabadell (ROIG; ROIG: 2002; ROIG: 2003b).
Aquest registre presenta una certa continuïtat for-
mal d’alguns atuells com ara les olles, les cassoles i
les tapadores de ceràmica grollera, amb l’absència,
però, de la vaixella de taula decorada en verd i
manganès i la ceràmica vidriada monocroma, que
tan sols és present amb alguns fragments escadus-
sers de setrills/redomes acostellats de possible pro-
cedència valenciana.

Per altra banda, podem observar també que aquest
repertori del segle XIV és molt semblant al de la
centúria posterior, el segle XV, amb l’única incorpo-
ració de la vaixella de taula decorada en blau de
producció valenciana i catalana. En aquest aspecte,
és significatiu el repertori ceràmic d’inicis del segle
XV de la plaça de Sant Roc (ROIG; MELO: 2003), amb
un mateix ventall de grups ceràmics i formes, espe-
cialment pel que fa a la ceràmica en verd i manga-
nès, vidriada monocroma i grollera de cuina, de
manera que esdevé una continuïtat del repertori
ceràmic analitzat i aquí presentat del carrer de Sant
Joan, 26, característic del segle XIV. 
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