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r l  proppassat mes de febrer 
de 1997, el Centre Lleó-Catalu- 
nya de Bdrceiona va organitzar 
und mostra de ceramlca popular 
lleorlesa basada en el treball que 
es desenvolupa a la poblacló de 
jlrnénez de Jamuz on és lnstal lat 
I'Alfdr-Museu (vegeu el meu 111- 
bre Alfareríd de JlmCnez de Ja- 
m u l  ,i e6n Dlputaclón de León, 
19951, un taller tradlclonal de 
produccio cerimica que, a hores 
d'r~rd, contlqua actlu I, a la vegada, 
fa del seu treball una elna de co- 
neixement etnologlc sobre les 
t6cnlques I els usos tradlclonals 
de la cerirnlca 

I-a slgnlficacló de jlménez de 
Jdmun, a prop de La Bañeza I 

d'Astorgd (Lleb), ha estat cons[- 
derdble dl llarg del temps ja que, 
per exemple, Antoni Gaudí es va 
ddondr de la qualltat dels seus 
treballs vldrlats I els empra en al- 
guns dels seus edlficts, com és el 
cas del Palau Episcopal d'Astor- 

La lmportanc~a hlst6rlca d'a- 
quest ccntre prodcictor té  les se- 
ves arrels en I'edat mltjana, en la 

qual ja es troben documents que 
posen de manifest la singularitat 
de les seves produccions; de fet, 
en el segle xx I'auge fou tan im- 
portant que, durant els anys cin- 
quanta, diiriament sortien dos 
vagons de tren carregats amb 
cerimica d'aquesta població Ileo- 
nesa, la qual era venuda per to t  
el nord i el centre de la penínsu- 
la IbPrica. 

Cexposició va mostrar les di- 
verses tipologies característiques 
de la ceramica d'aquesta zona 
com la barrila lleonesa, el canta- 
ro de boquina, les nateras, el cha- 
morrillo o les boines. A més a 
més, també foren exposades al- 
gunes peces no estrictament de- 
dicades als treballs de la llar o a 
emmagatzemar líquids o altres 
productes, com poden ser les 
dedicades al jocs o les més típi- 
cament artístiques. 

La mostra va voler fer conPi- 
xer als ciutadans de Barcelona i 
de Catalunya la riquesa cerimica 
de I'Alfar-Museu de Jiménez de 
jamuz i de la província de Lleó, i 
ser una invitació a tothom a visi- 
tar I'Alfar-Museu en els seus des- 
placaments per aquella zona; a la 
vegada, I'exposició també va vo- 
ler ser un motiu per a recuperar 
la memoria col.lectiva i, malgrat 
el desenvolupament del para- 
ment de taula de les llars moder- 
nes, recuperar també 1'6s d'a- 
quest tipus de producte en la 
nostra vida quotidiana. 

Terrisser a I'Alfar-Museo 
de Jirnénez de Jarnuz (Lleó) 

Durant el segon quadrimes- 
t r e  de I'any academic 1996- 
1997, en el marc de la Secció 
d'Estudis d'America Llatina i 
Africa del Centre d'Estudis In- 
ternacionals de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, impul- 
sada pel Departament d'Antro- 
pologia Social i Prehistoria, s'ha 
desenvolupat la Primera Edició 
de I'Aula Oberta d'America Lla- 
tina i ~ f r i c a :  Historia i Societat. 
N'han estat coordinadors els 
professors Jordi Estevez i Vere- 
na Stolcke i I'organització ha 
anat a carrec de Montserrat 
Ventura. 

CAula ha pretes, en aquesta 
primera edició, oferir una visió 
de conjunt del procés historic i 
la situació contemporania 
dlAmerica Llatina. La Secció 
d'Estudis d'America Llatina i 
Africa parteix d'una perspectiva 
explícitament interdisciplinaria 
amb I'objecte de superar la frag- 
mentació general del coneixe- 
ment.Amb aquesta fi, hem con- 
vidat professorat d'arees tan di- 
verses com la prehistoria, I'ar- 
queologia, la geologia, la historia 
moderna i la contemporania, I'e- 
conomia, I'art precolombi, la fi- 
lologia i I'antropologia. Els po- 
nents ens han parlat, de forma 
contextualitzada, de les seves 
respectives recerques en un 
gran ventall de pa'isos, que in- 
clou I'Argentina, Bolívia, Brasil, 
Colombia, Cuba, I'Equador, Me- 
xic i Perú i, per la part africana, 
Guinea Equatorial. 

En la sessió d'obertura hi 
van ser presents el consol de 
I'Argentina a Barcelona, la dega- 
na de la Facultat de Lletres, He- 
lena Estalella, i la professora 
d'antropologia social Verena 
Stolcke, que presenta I'Aula en 
el marc de la nova secció d'Es- 
tudis d'America Llatina i Africa 

del Centre d'Estudis Internacio- 
nals. El professor Jordi Estevez 
presenta el documental vide- 
ografic inedit "Humo en 10s 
ojos. Yámana de Tierra del Fue- 
go: el fin de un pueblo", realitzat 
per I'lnstitut de Ciencies de I'E- 
ducació de la UAB, i del qual es 
coautor juntament amb la doc- 
tora AssumpcióVila, del CSIC. El 
documental mostra I'evolució 
de la imatge d'aquest grup etnic, 
paral.lela al seu procés d'extin- 
cio, en el marc d'una recerca ar- 
queologica menada per I'equip 
dirigit pels autors en aquella re- 
gió de la Terra del Foc. 

La segona conferencia, im- 
partida pel professor Aureli 
Álvarez, del Departament de 
Geologia de la UAB, sota el t i to l  
generic de "Geoarqueologia su- 
damericana", s'encarrega de si- 
tuar el públic en una de les dis- 
ciplines auxiliars de I'arqueolo- 
gia, t o t  demostrant-nos, molt  
didacticament, com I'analisi de 
les materies primeres i de les 
manipulades, d'elaboració d'ei- 
nes, ceramica, etc. i de les arees 
font del seu prove'irnent, ens dó- 
na una considerable informació 
sobre les relacions d'intercanvi 
entre els diferents grups que 
han poblat en diferents mo- 
ments una regió geografica con- 
creta. Els exemples, provinents 
de la seva recerca en jaciments 
de la costa equatoriana, oferiren 
una visió aplicada i didactica a la 
seva explicació. 

La tercera sessió ana a ca- 
rrec del professor d'arqueologia 
sud-americana jorge Marcos, 
professor equatoria convidat a 
la WAB, que, amb un extens su- 
por t  audiovisual, ens oferi una 
visió de conjunt sobre les xar- 
xes d'intercanvi a traves de la 
navegació precolombina i I'acu- 
mulació de capital mercantil en 



I'area septentrional andina, es- 
pecialment els objectes i els 
mitjans d'intercanvi com la con- 
xa spondylus, que apareixen en 
arees ben allunyades dels in- 
drets d'origen, o de productes 
de consum basics com el blat de 
moro. 

El quart dia, la investigadora 
colombiana Helena Pradilla ens 
mostra com I'etnologia contem- 
porania pot  servir de suport 
per a I'estudi arqueologic, a par- 
t i r  de I'estudi etnoarqueologic 
de les dones productores de 
cerhmica a Boyacá, Colombia. La 
sessió fou complementada amb 
la projecció d'un documental 
inedit sobre el procés de pro- 
ducció de la ceramica per les 
dones de Boyacá. 

La cinquena conferencia fou 
dictada per Victbria Solanilla, 
professora del Departament 
d'Art de la UAB, la qual, també a 
traves d'una acurada i extensa 
selecció de material audiovisual, 
ens oferi un interessant reco- 
rregut per I'art precolombí, es- 
pecialment el de les grans civi- 
litzacions de Mesoamerica i els 
Andes. 

Cinvestigador Alexandre Co- 
ello fou I'encarregat, a la sisena 
sessió, d'introduir-nos en el 
món de la orimera e ~ o c a  de la 
colonia a partir de I'analisi d'una 
de les primeres institucions que 

Yiirnc:;ia pintoc!~ en senyo1 de dol. 
Fotografia: Martin Buusinger. 
Fuegginos. 
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aquesta implanta a I'America 
Llatina, com foren les Reduc- 
cions d'lndis. Centrat en el cas 
de les reduccions toledanes del 
Perú viregnal, els planols ideals 
dels pobles d'indis així dissen- 
yats li serviren per fer una pro- 
funda i enriquidora analisi de la 
societat colonial i de les rela- 
cions de poder que s'hi desen- 
voluparen, sobre la base del 
control de la producció i de la 
reproducció de la ma d'obra in- 
dígena. 

La setena conferencia, im- 
partida per Neus Escandell, in- 
vestigadora del Departament 
dlEconomia i d'Historia econo- 
mica de la UAB, ens situa en el 
desenvolupament d'una de les 
bases de I'economia de les Ame- 
riques, la producció de teixits a 
traves del sistema d'obrajes, 
estes alla on el sector d'extrac- 
cio minera no era productiu. 
Acompanyat sovint de I'explota- 
cio agrícola i complementant-10, 
el sistema d'obrajes, molt abans 
que la revolució industrial no ho 
implantes a Europa, permetia la 
realització de tots els moments 
del procés productiu del teixit, 
des del filat fins al tenyit i I'aca- 
bat.Aquest sistema, nou -i que 
en cap cas no es pot considerar 
vinculat amb el sistema autoc- 
ton  d'elaboració de teixits-, 
que permetia novament el con- 
t ro l  absolut de la ma d'obra in- 
dígena, tingué exit fins al segle 
xviii i desaparegué practicament 
amb la independencia al Perú, 
país en el qual se centra aques- 
ta recerca. 

Per arrodonir la comprensió 
del funcionament economic ex- 
tractiu a les Ameriques, el pro- 
fessor Josep M. Delgado, de la 
facultat d'Humanitats de la Uni- 
versitat Pompeu Fabra, ens ofe- 
rí el vuite dia de curs la con- 
ferencia:"El comerg colonial en- 
t re  Catalunya i America al segle 
xviiiW.A través d'aquesta sessió, 
el ponept ens demostra la seva 
hipotesi referent a la manca de 
vinculació real entre el desen- 
volupament de I'economia a Ca- 
talunya i la posterior Revolució 
Industrial, i el comerg amb Ame- 
rica, regit per tractats bilaterals 
de difícil abolició, que feien poc 
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productiu aquest sector, del 
qual en canvi sí que es benefi- 
ciaren pa'isos com Holanda o 
Anglaterra, on estava en mans 
privades. Els teixits que Catalu- 
nya importava d'America eren 
de baixa qualitat i ben aviat el 
m~ercat america esdevingué re- 
du'it per als comerciants cata- 
lans, que treien més profit del 
comerg d'altres productes amb 
Europa. El mercat america, en 
definitiva, afavorí nomes alguns 
sectors de la industria tradicio- 
nal. 

A la novena sessió de I'Aula 
Oberta, el professor del Depar- 
tament d'Historia Moderna i 
Contemporania de la UAB, Fe- 
rran Gallego, analitza el procés 
de constitució dels nacionalis- 
mes i dels populismes a Bolívia 

al llarg del segle xx, prenent 
com a punt de referencia el Mo- 
viment Nacional Revolucionari. 
Aquest moviment, eixit de de- 
terminada conjuntura sociopolí- 
tica, aconsegueix pujar i mante- 
nir-se en el poder gracies al seu 
populisme de caire nacionalista, 
malgrat defensar diferents 
tendencies ideologiques en dife- 
rents moments i ser suportat 
per diferents sectors socials. 

Ja des de I'antropologia, la 
professora Verena Stolcke ens 
oferi la desena conferencia del 
cicle, titulada "El discreto en- 
canto de la família en la produc- 
ción del café: esclavitud en Cuba 
y mano de obra libre en Brasil, 
siglos xix-xx". Fruit de la seva 
recerca de camp i d'arxius, la 
ponent analitza especialment la 



situació de les unitats producti- 
ves de: cafe al Brasil, basades en 
la cor~tractació familiar com a 
nucli de la ma d'obra barata. 
Aquesta permetia reduir costos 
de producció, manteniment i re- 
prodcrcció gracies a remetre 
aquestes despeses afegides a les 
xarxes de solidaritat i de poder 
interfamiliars, en les quals cal 
entendre també el que contem- 
porariament considerem siste- 
mes de genere. Així, malgrat 
que es tracta de la primera ex- 
periencia al Brasil, substitutoria 
de I'esclavitud precedent,aquest 
sisterna de contractació no per- 
met considerar els treballadors 
i les treballadores com a indivi- 
dus formalment lliures, ja que 
són immersos en xarxes fami- 
liars de relacions. 

La sessió següent ana a ca- 
rrec de dues ponents, professo- 
res de la divisió d'antropologia 
socia,l de la UAB, que a partir de 
dos exemples diferents de la 
costa equatoriana situaren la 
construcció d'identitats etni- 
ques en aquella regió. Sílvia 
Álvarez, se centra en la població 
de la península de Santa Elena i 
mostra com, a través del seu 
procés historic, i de la seva in- 
terpretació, havien constru'it la 
seva identitat contemporania. 
De la mateixa manera, Montse- 
rrat  Ventura i Oller, a partir de 
la situació etnografica del grup 
etnic Tsachila, analitza com les 
xarxes de relació entre dife- 
rent,s grups etnics contribu'ien, 
no a una mal entesa aculturació, 
sinó a un enriquiment perma- 
nent de la seva cosmologia i 
com aixo contribu'ia a la confi- 
gur:ició de la seva identitat con- 
temporania. 

I-a penúltima sessió, a carrec 
de la investigadora Giselle Du- 
boiri del Departament de Filolo- 
gia Anglesa de la UAB, es titula 
"Historias de ida y vuelta de la 
población catalana en las arnéri- 
cas". A partir de I'analisi de les 
histories de vida d'emigrants ca- 
tala,ns a I'Argentina i de les se- 
ves famílies dels llocs d'origen a 
Caxalunya, així com d'alguns 
dels retornats, ens mostra les 
diferents percepcions de la te- 
r ra i del país d'acollida d'aques- 

ta població catalana a les Ameri- 
ques. 

La darrera sessió fou la pin- 
zellada africana a un curs cen- 
t rat  practicament en I'America 
Llatina. Sempre vinculat a les re- 
lacions historiques que han 
constitu'it les societats contem- 
poranies, Virginia Fons, investi- 
gadora d'antropologia social de 
la UAB, parla de les "pautes rni- 
gratories del grup etnic Ndowé 
de Guinea Equatorial a Catalu- 
nya". Basada en la seva recerca 
de camp tant a Catalunya com a 
Guinea equatorial, la seva con- 
tribució descrigué la situació de 
la població immigrant i els can- 
vis d'organització familiar i de 
percepció respecte de la situa- 
ció anterior al seu lloc d'origen. 
La conferencia conclogue amb 
un debat animat, en que partici- 
paren també membres d'aquest 
col.lectiu guinea. 

A l  llarg de les sessions que 
han compost I'Aula Oberta, 
hem comptat tant amb un públic 
regular, que ha seguit fidelment 
tots els cursos, com amb un pú- 
blic ocasional en funció dels in- 
teressos específics de cada jor- 
nada. En qualsevol cas, entre I'e- 
levat nombre d'interessats po- 
dem destacar tant estudiants de 
diferents llicenciatures (antro- 
pologia, historia, geografia, hu- 
manitats, art, ciencies de la co- 
municació, ciencies de I'educa- 
cio, sociologia i ciencies políti- 
ques), com estudiants de docto- 
rat, investigadors especialitzats i 
professors convidats, que han 
creat un clima de debat molt  
productiu a cadascuna de les 
sessions. 

En aquest sentit, podem con- 
siderar que tingué molt  d'exit 
aquesta primera edició de I'Au- 
la Oberta. Tot plegat, ens anima 
a treballar per a la propera edi- 
ció, de la qual sereu puntual- 
ment informats. 


