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TERRA I AIGUA

Ja veus els anys que fa que utilitzem càntirs, olles, tupins, i qui sap quantes coses més. Des de que l’home es dona compte
que la barreja de terra i aigua, el fang, pot donar molt de sí, i això sembla que ho varen descobrir fa ja algun miler
d’anys. És clar que no totes les terres són iguals, n’hi ha de moltes menes, diferent color, diferent duresa, més o menys
fàcil de modelar... La que va més bé per treballar és l’argila, una terra ferruginosa, molt elàstica i de color vermellós.
Els llocs d’on es treu l’argila en estat natural s’anomena terrera. Observa el mapa de Catalunya, veuràs que n’hi ha
moltes.

Catalunya. Centres terrissers.

Terrera del Papiol►
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TERRA, AIGUA I AIRE

La terra es pica amb una massa a trossos petits, s’amara d’aigua fins que està a punt de poder remoure-la. Un cop fluida,
es cola per eliminar les pedres, els bastonets o qualsevol altre impuresa. Després es deixa assecar a l’aire lliure. En el
punt just d’humitat es fa pans de terra, s’entren a cobert, en un soterrani humit i es deixen durant algun temps, fins que
la terra està a punt de ser pastada amb les mans, adquireix el grau de duresa necessària i es poden fer els pastons, piló de
terra a punt per elaborar una peça.
PASTAR LA TERRA

P. Noguera: Terrissa de la Bisbal. Barcelona 1978. Pg.29
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3.1

TERRA, AIGUA, AIRE I FOC. Ceràmica negre

El forn és el lloc on es posen a coure els atuells. Els tradicionals són d’obra, alguns amb volta circular i altres amb volta
de canó. Tenen una bona cabuda, permeten coure un gran nombre de peces en una sola fornada. S’amunteguen en unes
grans piles fins omplir totalment l’interior del forn. El foc es fa amb llenya menuda, de flama ràpida i es va alimentant
per a mantenir-lo encès de manera regular. El temps de cocció varia molt segons les condicions; pot oscil·lar entre vuit i
deu hores o arribar a necessitar-ne cent si el forn és molt gros. La marxa de la cocció la controla el terrissaire amb l’ajut
de la pràctica i la intuïció. No cal dir que avui en dia els forns són elèctrics i estan controlats tècnicament.

Setrill d’oli.

Càntir d’aigua. Terrissa negra

Si es vol terrissa fumada o negre, caldrà que el fogater, en el moment oportú, entri, de pressa, dins del forn una vintena de
feixos de llenya molls i tapi la boca hermèticament. Aleshores, la llenya molla i atapeïda a dins del forn, fa un fum molt
espès que a través dels porus oberts, les peces queden impregnades i agafen el color negre-gris del fum.
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3.2

TERRA, AIGUA, AIRE I FOC. La duresa de l’argila

De vegades es cou al forn d’un sol cop, altres en més d’una fornada. Sense coure l’argila no té consistència. Una peça
modelada amb argila i deixada assecar es pot desfer, aixafar-se o fins i tot, de nou convertir-se en pols. Un cop cuita
adquireix duresa, no es desfà i no es deforma.
T’ha passat alguna vegada pel cap tallar
un càntir amb tisores? ...
...i serrar-lo amb una serra?

Ja ho veus, abans de passar pel foc, tot és possible. El càntir és feble, es pot tallar, serrar...
Ni tan sols serveix per guardar-hi aigua.
Del ceramista Pere Noguera, 1976. P. Noguera: Terrissa de la Bisbal. Barcelona 1978.
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3.3

TERRA, AIGUA, AIRE I FOC. Un càntir feble

Mira què passa si l’omplim d’aigua....

Del ceramista Pere Noguera, 1976. P. Noguera: Terrissa de la Bisbal. Barcelona 1978.
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4.1

LA FORMA DELS OBJECTES DE CERÀMICA VA LLIGADA A LA
SEVA FUNCIÓ. Forma i funció

Les formes dels objectes de ceràmica s’adapten a les necessitats. Cada peça té la forma més adequada a la seva funció.

1-Tupí: per coure aliments

4-Poal: per treure aigua del pou

2-Escalfeta: per posar-hi brases

5- Brescador: per fer fum i poder
treure mel dels bucs

3-Maridet: per escalfar-se

6-Doll de Cadaqués: per a l’aigua
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4.2

LA FORMA DELS OBJECTES DE CERÀMICA VA LLIGADA A LA
SEVA FUNCIÓ. La funció de la ceràmica a les societats primitives

L’aparició de la ceràmica és molt important i té una gran repercussió en la vida dels homes i dones. Quant no hi havia
recipients de ceràmica no es podia cuinar, ni guardar, ni transportar aliments.
L’aparició de la ceràmica va fer que primera vegada es disposés de recipients per cuinar, per tant es transforma la dieta
alimentaria i millora la salut i les condicions de vida. A més, els grans recipients permeten conservar aliments, guardar
llavors, emmagatzemar i transportar moltes de les coses necessàries.
A l’Edat del ferro (750-550 aC) va sorgir un nou ritual funerari: l’enterrament per incineració. Les cendres es guardaven
en urnes de ceràmica , sovint bicòniques i amb tapa. Estan elaborades a mà i son d’una gran perfecció.
◄ Urna decorada amb acanalats.
S.VIII aC. Agullana.
(Museu Arqueològic de Barcelona)

Urna amb peu i decoració acanalada
i incisa de zig-zag. Apareix coberta
amb un plat troncocònic. Conjunt
funerari. S.VIII aC. Agullana.
►
(Museu Arqueològic de Barcelona)
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5.1

ELS PRIMERS ESTRIS DE TERRISSA VÀREN SER FETS AMB LES
MANS. La tècnica més primitiva

Duran el període Neolític les peces es van treballar a mà.
Probablement, observar que l’argila amb el sol o amb la
proximitat al foc, s’enduria, va ser la causa de l’aparició
de la ceràmica.
Nasqué, segurament de la necessitat d’impermeabilitzar
els cistells per a transportar-hi o guardar-hi líquids.
A Catalunya fa uns cinc mil any, degueren ser les
primeres dones pageses, acostumades a fangar, les que
tingueren la idea que, de la mateixa manera que en un
rec, hom pot deturar l’aigua posant-hi un piló de fang.
En un cistell, seria possible de servar-hi líquids si s’hi fes
una passada d’argila per dins. La idea de prescindir del
cistell i fer servir l’argila sola degué venir després, com
la de coure-la al sol o, més tard, a la flama d’una bona foguera.
L’argila, cuita al sol o, més tard, cuit al foc, era una matèria apta per a obtenir, ja no el folrat dels cistells d’una manera
adaptable, uniforme i allisable, si no la possibilitat d’alliberar-se del suport vegetal i arribar a construir ella sola el
material d’un recipient exempt.
Probablement els primers terrissaires de la història de la humanitat feien els estris col·locant el fang dins d’un cistell que
feia de motlle.
Reelaboració a partir de A. Cirici: Ceràmica catalana. Ed. Destino. Barcelona 1977
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5.2

ELS PRIMERS ESTRIS DE TERRISSA VÀREN SER FETS AMB LES
MANS. Pressionar amb els dits

Per fer peces petites un mètode útil i fàcil i molt antic és el de modelar una bola d’argila, fent pressió sua cap a dalt i cap
als costats, procurant que el gruix del fang sigui uniforme fins aconseguir la forma desitjada.

Petita olla. Vallirana. Neolític antic/mig.
(Museu d’Arqueologia de Barcelona)
(Dolors Ros, Ceràmica. Ed. Perramón)
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5.3

ELS PRIMERS ESTRIS DE TERRISSA VÀREN SER FETS AMB LES
MANS. Fer tires de fang

Una tècnica un xic més avançada, consisteix amb fer tires de fang de forma
cilíndrica molt allargada i unir-les entre sí.
Aquesta tècnica permet fer estris molt variats, fins i tot es poden fer peces
grosses i complexes.
◄ 1-Amb els palmells de la mà, mantenint els dits estirats es fan, cilindres de
fang allargats.

◄ 2-Quan ja estan fets els cilindres de fang, es fa la base de la peça i
s’enrosquen sobre la base de la peça l’un sobre l’altre, unint-los fins aconseguir
la forma desitjada.

◄ 3- Finalment s’han d’allisar fins obtenir un aspecte uniforme.
.
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6.1

LA INVENCIÓ DEL TORN VA SER UNA REVOLUCIÓ. El torn
Fins a l’arribada dels Fenicis i dels grecs, tota la ceràmica fou
modelada amb les mans, sense torn, i fou cuita a ple aire, amb
l’escalf d’una bona foguera, sense forn.. El torn, inventat a
finals del tercer mil·leni, va arribar a la península al S.VI a.C.
És un plat circular que gira horitzontalment al voltant d’un eix
vertical que enllaça el plat amb la roda situada a la part inferior.
El terrissaire posa el peu a la roda inferior i amb el seu impuls
fa girar el fang col·locat al plat o roda superior.
Mentre es fa girar la inferior amb els peus, es pot tornejar, amb
les dues mans, la peça que descansa sobre una roda superior o
plat. Amb les mans damunt del fang, el terrissaire farà pujar i
baixar la massa, i la treballa fins aconseguir la forma desitjada.
L’ús del torn va ser una revolució tecnològica molt important.
Va canviar, perfeccionar i industrialitzar l’art ceràmic.
L’ús del torn va ser definitiu per a la fabricació de la ceràmica,
ja que permetia la producció en sèrie i la repetició de formes.
En l’actualitat existeixen torns elèctric en els quals es controla
la velocitat mitjançant un cavi de marxes.
Reelaborat a partir del dossier taller de ceràmica “ a mà i a torn” Ullastret
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6.2

LA INVENCIÓ DEL TORN VA SER UNA REVOLUCIÓ.
Procés d’elaboració de la ceràmica al torn
(Dibuix: N. Cuomo di Caprio. Taller de Ceràmica . Museu d’Arqueologia de Barcelona)

1-Treballar la massa d’argila

4-Completar el modelat

7- Col·locar el peu

2- Formar el fons

3- Modelar la gerra

5- Polir les irregularitats

6- Modelar el fons

8- Enllestir la peça

9- Peça acabada
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7.1

ENLLESTIR LES PECES. Guarniments

Un cop la peça està modelada queda encara feina per a fer. El terrisser fa els guarniments (mànecs, nanses, galets, brocs ,
brecs...) per enllestir la peça.

Sèrie conceptual sobre el tema del càntir. Noguera. 1976

Sencer, sense nansa ni broc, sense nansa, sense broc ni brec, sense broc, sense nansa ni brec, sense brec i sense res.

P. Noguera: Terrissa de la Bisbal. Barcelona 1978.
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7.2

ENLLESTIR LES PECES. Més guarniments

Un mamelló, quatre nanses, quatre galets
I quatre tarots

Escalfeta i quatre mànecs.

Del ceramista Pere Noguera, 1976.
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8

VIDRIAT

La terra cuita és un xic porosa; una peça de ceràmica sense altre tractament que la cocció si hi posem líquids, sua. És per
això que els càntirs refresquen l’aigua. La suor del càntir s’evapora contínuament per l’aire i l’evaporació té un efecte
refrescant. Aquesta petita porositat es pot suprimir cobrint la peça amb vernís. El vernís impermeabilitza i evita que la
peça sui.

Càntirs de barca sense vernissar

Càntir gros vernissat

Les peces de ceràmica que serveixen per guardar oli, vi, o serveixen per coure aliments (un tupí, una olla) han d’estar
impermeabilitzats. En aquest cas, un cop seques, abans d’entrar-les al forn, se’ls dóna un bany d’una preparació de sulfat
de plom, alúmina i engalba que es vitrifica amb la cocció.
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9.1

DECORACIÓ. Terra i òxids
Les peces de terrissa més usuals, generalment destinades a la cuina, es banyen en una
barreja de terra blanca o de color que sovint és la base d’una decoració senzilla i després
es couen.
Si es volen peces més ben acabades, que tinguin un aspecte més acurat, calen dues cuites.
En aquest cas la decoració es fa amb òxids metàl·lics.
Plats decorats amb òxids.
La Bisbal. Vilà Clara.

Plats de cuina.
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9.2

DECORACIÓ. Algunes mostres de decoració tradicional
Alguns dibuixos utilitzats tradicionalment per a
decorar terrissa d’ús quotidià.
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9.3

DECORACIÓ. Fer incisions al fang tou

Una manera de decorar la ceràmica molt senzilla i molt antiga és la de marcar el fang amb algun objecte.
Ja es feia a l’època neolítica. Era ben senzill, agafaven algun estri i feien incisions decoratives sobre la superfície de la
peça encara humida. Sovint imprimien a l’argila el relleu de la petxina marina anomenada cardium.
◄ Vas amb decoració cardial. Detall. Neolític antic.
▼ Bol amb decoració incisa. Bronze mig. Cova Toralla (Lleida)

Museu Arqueològic de Barcelona

Museu Arqueològic de Barcelona
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9.4

DECORACIÓ. Algunes mostres de decoració a l’edat antiga

Durant el període megalític (2500-1500 aC), va
aparèixer el vas campaniforme, amb forma de
campana invertida, decorat amb sanefes
horitzontals incises. (Museu Arqueològic de Barcelona)

A l’Edat del bronze (1500-750 aC) són típiques les
ceràmiques amb bandes de relleu. Aquesta és una gerra
amb decoració de cordons. (Museu Arqueològic de Barcelona)
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9.5

DECORACIÓ. Algunes mostres de decoració a l’actualitat

Qualsevol objecta ens pot ser útil per fer el mateix que feien els homes del Neolític i que segurament han fet els homes de
totes les èpoques.

Empremta de calçat masculí, terra cuita fumada.
1975. Pere Noguera. 26x26 cm.

Clau de ganxo, terra vidrada incisió i collage.
1974-1975, Pere Noguera. 2,5x34x34 cm.
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10.1

ELS HOMES QUE HAN ANAT ARRIBANT A CATALUNYA ENS HAN
ENSENYAT MOLTES COSES. Formes de ceràmica grega

A finals del segle VI a.C. ELS GRECS varen arribar a Empúries. Als voltants d’Empúries s’ha trobat abundosa
ceràmica, encara que suposem que gran part la importaven dels tallers que hi havia a la pròpia Grècia o d’algunes de les
colònies, almenys les obres d’un cert valor artístic.
La ceràmica grega és d’una gran perfecció, feien una gran varietat d’objectes que es feien servir per a conservar la
beguda, per a fer barreges, per a servir, per a beure, s’utilitzen al tocador i també per a usos funeraris.

Cràteres per a fer barreges

Kylex per a beure

Objectes de tocador

Hydria per servir

D’ús funerari

Reelaboració a partir de A. Cirici: Ceràmica catalana. Ed. Destino. Barcelona 1977
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10.2

ELS HOMES QUE HAN ANAT ARRIBANT A CATALUNYA ENS HAN
ENSENYAT MOLTES COSES. Ceràmica de figures negres

Totes les peces es decoraven. Les més antigues, fins a finals del segle VI aC., són peces a les que sobre el color
vermellós de l’argila hi ha pintades figures de color negre. Les figures negres destaquen sobre el fons de ceràmica roja.
Els contorns i les línies són delineats amb un punxó que trenca la pintura i deix aflorar el fons.
Observa aquest Kylix del segle V aC trobat a Empúries i que es conserva al Museu d’Arqueologia de Barcelona.
Representa la lluita de dos guerrers possiblement Hèctor i Aquil.les entre els quals intervé Atenea

(Museu Arqueològic de Barcelona)
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10.3

ELS HOMES QUE HAN ANAT ARRIBANT A CATALUNYA ENS HAN
ENSENYAT MOLTES COSES. Ceràmica de figures vermelles

A partir de segle V a. C. es fa al revés, el fons es pinta de negre i les figures es deixen vermelles (rascant la pintura
negre per a que surti el color vermell del fang).

Cràtera. Empúries. Segle V aC.
Museu Arqueològic de Barcelona

Hydria sud-itàlica. Segle IV aC.
Museu Arqueològic de Barcelona.

Els temes eren molt variats. Són els de les epopeies, curses, escenes de la vida diària, desfiles, músics...
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10.4

ELS HOMES QUE HAN ANAT ARRIBANT A CATALUNYA ENS HAN
ENSENYAT MOLTES COSES. Ceràmica sigillata romana

Duran el segle I, les terres que formaven part de l’Imperi Romà desenvoluparen les ciutats i una nova vida urbana.
L’Imperi facilita les comunicacions cosa que possibilita la importació mercaderies. Catalunya s’omple de productes
importats d’Itàlia i apareix l’anomenada ceràmica sigillata.
El material vermell, llis i
brillant i la decoració en
relleu, sembla el material, el
color i la decoració dels
segells. El centre d’aquesta
producció era Arezzo. Des
de allí s’exportava cap a
Catalunya. Tot i que la
majoria de peces trobades a
Catalunya són d’importació
no hi ha dubte que hi hagué
també una producció local
d’una certa importància.
◄ Copa sigilata itàlica
aretina. 15 aC-10 aC
Amb segell Taller de M.
Perennius Tigranes.
Museu Arqueològic de Barcelona
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10.5

ELS HOMES QUE HAN ANAT ARRIBANT A CATALUNYA ENS HAN
ENSENYAT MOLTES COSES. Els àrabs

A partir del segle VIII els àrabs han arribat a la Península. L’entrada
de la cultura àrab suposa una vertadera revolució en la producció de
ceràmica.
Feien servir tècniques noves que havien après dels pobles
mesopotàmics i d’Egipte.
Introdueixen diferents tipus de vidrat, saben recobrir l’atuell d’una
capa vítrica transparent, que permet una decoració molt rica. Els
colors que més utilitzen són el verd i el morat. Duren els segles XIII
i XIV sembla que, a Catalunya, es varen utilitzar els colors de moda
en el món àrab.

Però allò més espectacular i que dóna més fama a la ceràmica que feien els àrabs
són els reflexos metàl·lics, que imitaven l’or. Era una tècnica difícil, es feia amb
una al.leació de plata, cinabri, sulfat de coure, òxid de ferro i sofre, que era
aplicada dissolta en vinagre.
Al segle XVI aquesta tècnica començava a ser practicada, a Reus i a Barcelona.

Reelaboració a partir de M Antonia Casanoveas: Breu Història de la ceràmica catalana. Els llibres de la frontera.
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10.6

ELS HOMES QUE HAN ANAT ARRIBANT A CATALUNYA ENS HAN
ENSENYAT MOLTES COSES. La influència del renaixement italià
Els
terrissers
catalans
durant
segles decoraven
els atuells amb
temes
d’origen
islàmic
(fulles
d’atàuric, pinyes,
estrelles, sanefes
imitant l’escriptura
àrab o entrellaçant
formes
geomètriques.
Barrejats
amb
assumptes propis
del món cristià.
Per pintar aquests
temes utilitzaven
el color blau.

A partir del segle XVI, el Renaixement triomfa als Principats Italians. Itàlia es
converteix en la divulgadora de nous models d’obres de ceràmica. A partir del
segle XVI, a la loza, en llengua catalana, se l’anomena pisa.
Reelaboració a partir de M Antonia Casanoveas: Breu Història de la ceràmica catalana. Els llibres de la
frontera.
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11.1

EL MODERNISME. El trencadís

A finals de segle XIX, el moviment Modernista canvia la imatge de les ciutats de Catalunya, les façanes i els interiors
dels edificis es decoren profusament. Els arquitectes modernistes volen convertir la ciutat fosca, fumada i trista de
l’època industrial en un lloc de vida agradable, moderna, elegant i alegre. Rajoles, mosaics, relleus ceràmics,
guixeries, vidrieres, forjats i pintures omplen de color l’espai urbà.
Reelaboració a partir de M Antonia Casanoveas: Breu Història de la ceràmica catalana. Els llibres de la frontera.
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11.2

MODERNISME. Escultura decorativa

L’escultura decorativa basada en
la tècnica de la terra cuita pintada
després de coure.
Lambert Escaler nascut a
Vilafranca del Penedés (18741957) fou un dels gran escultors
modernistes. Pau Gargallo també
realitzar alguna obra amb terra
cuita.
Pau Gargallo. Marc de mirall
amb nimfa floral (esquerra)
Lambert Escaler. Aplic de
terracuita pintada, 1911 (dreta)

“El tema més freqüent eren les figures femenines idealitzades o potser, millor dit, somiades. D’una bellesa esllanguida,
de cabells recollits o esborrifats, vestides amb vestits esvelts o agitats, d’una humil simplicitat o carregades de joies,
passives o dinàmiques, tristes o rialleres, d’ulls closos o de mirada seductora, tocadores d’instruments musicals... sempre
boniques, atractives, elegants”
Reelaboració a partir de A. Cirici: Ceràmica catalana. Ed. Destino. Barcelona 1977
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12.1

CERÀMICA CATALANA DEL SEGLE XX.
Josep Llorens Artigues i Antoni Cumella

(Reelaborat de M. A. Casanoves: breu història de la ceràmica catalana. Els llibres de la frontera. Barcelona 2002)

JOSEP LLORENS ARTIGAS: Barcelona 1892-1980.
Considerat el precursor de la ceràmica catalana
contemporània. Va crear gerros de formes simples,
harmonioses, sinuoses i depurades. Sempre va preferir
les cobertes monocromes i sense relleu.

ANTONI CUMELLA: 1914-1985. Continua la tradició
de Llorens Artigas. Amb els vasos, gerros i bols de
formes estilitzades i pures. A partir dels anys 60 va
projectar grans murals una mica distanciat de la puresa de
les obres primerenques.
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12.2

CERÀMICA CATALANA DEL SEGLE XX . Miró

Miró, amic de Llorens Artiguas, va iniciar-se a la
ceràmica als anys 40. La ceràmica li permitia
treballar alhora color i volum. Miró es va apassionar
amb aquest exercicis, va aprendre a apreciar els
volums i les textures i mai va deixar de fer escultures.
Sovint va decorar peces preparades pel seu amic.
Ha realitzat un gran nombre de peces de ceràmica
però, sobre tot destaquen els grans murals de
l’UNESCO, de Harvard, del Guggenheim, de
l’Aeroport de Barcelona...
▲ Mural de l’Aeroport de Barcelona.
◄ Mural de a l’edifici de l’ UNESCO de París .
1957. Detall del Mur de la Lluna.
(Reealborat a partir de A. Cirici: Ceràmica catalana. Ed.
Destino. Barcelona 1977 i M. A. Casanoves: breu història de
la ceràmica catalana. Els llibres de la frontera. Barcelona
2002)
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CERÀMICA

EXERCICI 1

En aquest mapa de Catalunya, assenyala els llocs on hi ha producció de terrissa. Pots consultar la fitxa número 1
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CERÀMICA

EXERCICI 2

1-Explica, amb l’ajut de la fitxa número 2, els passos que s’han de seguir des de que l’argila surt de la terrera fins que
està a punt de ser modelada: ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2- Observa el càntir d’aigua i el setrill d’oli que hi ha reproduïts a la fitxa 3.1 i la número 8.
Quines diferències hi veus? ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Creus que s’han utilitzat tints o pintures per aconseguir el color que tenen cadascuna de les peces? Explica el procés.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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CERÀMICA

EXERCICI 3

Mira detingudament les fixes 3.2 i 3.3 :
Creus que és possible tallar un càntir amb unes tisores?......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Explica que passa amb el càntir de la fixa 3.3......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ara fes tu una prova, agafa una rajola cuita i posa-la dins d’una galleda amb aigua. Tot seguit posa a remullar una rajola
que no hagi passat pel forn. Explica i comenta el procés que segueixen una i altre..............................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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CERÀMICA

EXERCICI 4

Observa l’atuell de ceràmica que hi dins d’aquesta galleda.
Què és ? ...............................................................................
Per a què serveix ?................................................................
...............................................................................................
Explica el procés al que ha estat sotmès i què li ha passat....
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Pere Noguera, abril 2003
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CERÀMICA

EXERCICI 5

- Intenta explicar per a què serveixen els atuells que hi ha fotografiats a la fitxa 4.1 i 4.2
1-........................................................................................2-..................................................................................................
3-........................................................................................4-..................................................................................................
5-........................................................................................6-..................................................................................................
7-........................................................................................8-..................................................................................................
- Explica quines repercussions va tenir l’aparició de la ceràmica en les formes de vida dels homes.
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

35

CERÀMICA

EXERCICI 6

Observa les fitxes número 5.1, 5.2, 5.3
- Explica breument les tècniques que s’utilitzaven per a treball el fang, abans que els grecs introduïssin el torn..............
.................................................................................................................................................................................................
......... ........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Aquesta olla trobada al Baix Empordà. És del Neolític final.
Com creus que es va fer? Quina tècnica es va utilitzar?....................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Museu Arqueològic de Barcelona
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CERÀMICA

EXERCICI 7

Observa les fitxes número 6.1 i 6.2 i fes els exercicis següents:
1- Descriu el torn i explica quines avantatges comporta..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2- Sabem que a Catalunya el torn el varen introduir els grecs. Quants segles fa aproximadament, que els terrissers
catalans fan servir el torn?.....................................................................................................................................................
4- Observa les imatges. Indica amb quina tècnica poden haver estat fetes. Raona la resposta.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

.........................................................
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CERÀMICA

EXERCICI 8

Per a fer aquest exercici cal tenir al davant una peça de ceràmica: un càntir, un gerro, una olla, un tupí, un plat....o
qualsevol altre objecte. (Pautes de treball. Museu de Ceràmica Popular de l’Ametlla de Mar. Reelaboració)
1-ANALITZA L’OBJECTE A TRAVÉS DE LA VISTA I EL TACTE. DESCRIU:
*La textura de la seva superfície (llisa, rugosa, granulada, porosa, aspra, suau, mat, brillant, flexible, dura, etc...)...............
...................................................................................................................................................................................................
*El seu aspecte general ( esvelt, xato, lleuger, pesant, volumètric, pla, etc...).........................................................................
...................................................................................................................................................................................................
2- MESURA L’OBJECTE I ANOTA LES DIMENSIONS RESULTANTS, QUE DESPRÉS S’HAN D’INCLOURE EN
EL CROQUIS ACOTAT
*Alçada total..................................................................

*Diàmetre de la boca......................................................

*Perímetre del cos.........................................................

*Perímetre de la base.....................................................

3- ESCULL EL PUNT DE VISTA QUE CREGUIS MÉS ADEQUAT I FES UN CRÒQUIS PERSPECTIU ACOTAT
DE L’OBJECTE. (Fes-ho a llapis i sobre un full de dibuix)
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CERÀMICA

EXERCICI 9

FEM UNA PETITA PEÇA DE CERÀMICA : 1-Fem objectes aprofitant formes
Podem fer algunes peces aprofitant formes ja existents. Posant el fang dins d’un motlle o sobre algun objecte per a donarli forma.

1-Fem una placa amb el rodet.

2-Col.loquem la placa sobre una
forma convexa o dins d’un objecta
de forma còncava

3- Separem la peça del motlle, i la
deixem assecar lentament.

4-Peça acabada

Un altre idea:

.
Una bufeta ens pot ajudar

Recoberta de fang i ben
caragolada amb un drap

La fem esclatar i...

ja està
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CERÀMICA

EXERCICI 10

FEM UNA PETITA PEÇA DE CERÀMICA : 2-Fem un bol pessigant el fang

1- Amb un tros d’argila fem una bola del tamany
d’una taronja petita. Aguantem amb una mà la bola i
l’anem obrint amb el pulgar de l’altra mà.

2- Fem girar la base amb l’índex i el pulgar,
presionant a mesura que anem girant. Anem
presionant amb la mateixa `postura a tots els
costats de la peça

3- Un cop completada la peça. La girem de cap per
avall per anivellar les parets i allisar la base. Deixem
que agafi la duresa del cuiro. Procedim posar-li el peu.
Ratllem i humitegem el lloc on volem posar el peu.

4-Per a fer el peu enganxem un cuc amb els dits i amb
l’ajut d’un pal.

5-Allisem la peça amb una esponja

6- Per evitar que el canto superior s’esquerdi, cal
posar la peça de cap per avall, damunt d’un drap
humit.
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CERÀMICA

EXERCICI 11

FEM UNA PETITA PEÇA DE CERÀMICA : Elaborant tires amb forma de cilindre. (Veure fitxa 5.3)

Amb els palmells de la mà es fabriquen cilindres de fang mantenint els dits estirats.
Quan es tenen els cilindres fets, es forma la base de la peça i s’enrosquen d’un en un. L’un sobre l’altre, mirant que
quedin units.
Cada tres o quatre cilindres hem d’igualar els costats amb una eina recta. Perquè agafi un aspecte uniforme.
Finalment allisem la peça amb una esponja humida i la deixem assecar.
Reelaborat a partir del dossier “taller de ceràmica a mà i a torn” Museu d’Arqueologia de Barcelona.
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CERÀMICA

1↑

EXERCICI 12

4↓

2
3
Ordena cronològicament aquestes quatre imatges. Explica la tècnica, comenta la
decoració i raona les respostes.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
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CERÀMICA

EXERCICI 13

Observa les fitxes número 7.1 i 7.2 i fes els exercicis següents:
El terrissaire no acabat d’enllestir els càntirs:

Que falta per estar llest aquest càntir?

Que falta per estar llest aquest càntir?

...................................................................

.................................................................

...................................................................

.................................................................
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CERÀMICA

EXERCICI 14

Observa la fitxa número 8 fes els exercicis següents:

Quins d’aquests dos càntirs fa l’aigua més fresca? Per què.....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Tenen alguna característica especial els atuells que serveixen per a guardar oli?.................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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CERÀMICA

EXERCICI 15

Observa la fitxa número 9.3 i fes els exercicis següents:
1- Situa cronològicament la ceràmica cardial............................... Per què s’anomena així?..................................................
2- Com es decoraven les peces de ceràmica de decoració incisa?............................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

3- Dibuixa aquest vas amb decoració
incisa . Pots dibuixar les zones ratllades de
color clar.

4- Agafa un tros de fang, fes un quadrat de
20 x 20 cm. I decora’l amb incisions

45

CERÀMICA

EXERCICI 16

Dibuixa i pinta en aquest quadre una rajola utilitzant les figures que hi ha en aquesta pàgina i a les fitxes 9.1 i 9.2.

Disseny de rajola. Festa Major.
Taller Vilà Clara. La Bisbal
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CERÀMICA

EXERCICI 17

Dibuixa un vas campaniforme. Agafa per model la imatge de la fitxa 9.4. Si vols, pots decorar-lo de la manera que més
t’agradi. Perquè creus que l’anomenem campaniforme?

1-Quan aparegué per primera vegada la ceràmica a les terres Catalanes?. Indica el mil·leni.............................................
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CERÀMICA

EXERCICI 18

Quina d’aquestes dues peces és anterior al S.VI aC. Per què?................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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CERÀMICA

EXERCICI 19

Aquest gerro grec està molt deteriorat. Podries dir, aproximadament, de quin segle és? Hauries de restaurar la pintura.
Dibuixa’l

49

CERÀMICA

EXERCICI 20

Agafa si és possible una gerro o qualsevol altre peça de ceràmica que no hagi estat decorada dibuixa’l prenent per model
aquestes peces de ceràmica minoica que hi ha reproduïdes en aquesta fitxa. També pots fer el dibuix en un paper a part
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