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Una primera aproximació a la 
caracterització de la ceràmica andalusina 

de la fortalesa d’Orpesa (Castelló)
 

Joan Negre*
Luis Lozano**

Sergi Selma***

Resumen
Aquest treball presenta els primers resultats fruit de l’inventari, catalogació i estudi del registre ceràmic de crono-

logia andalusina aparegut durant les excavacions arqueològiques dutes a terme a la fortalesa d’Orpesa (Plana Alta, Cas-
telló) entre els anys 2011 i 2017. Aquestes intervencions s’han d’adscriure a un projecte més ampli d’estudi i posada en 
valor d’aquest important monument, amb l’objectiu principal d’entendre l’organització de la fortificació i les diverses fases 
constructives que va patir. Durant aquestes campanyes anuals s’han documentat àmplies zones del castell en extensió, 
intervencions que han donat peu a noves hipòtesis de treball i han permés formular una interpretació inèdita del recinte 
gràcies al voluminós i significatiu material arqueològic i arquitectònic documentat.

Paraules Clau: Ceràmica, al-Andalus, Orpesa, Abīša, Tortosa.

Abstract
This text presents the first results of inventory, classification and study of medieval islamic pottery from the exca-

vation of the castle of Orpesa (Plana Alta, Castelló), between 2011 and 2017. These works connect to a broad scope of 
action, focused on understanding the internal organisation of the fortress and its constructive phases. During the archaeo-
logical dig, wide areas of the fortification have been documented, emerging new hypotheses from there and allowing us to 
reformulate the interpretation of the settlement. The key to new optics on the castle were the bulky and significant architec-
tonic and archaeological record recovered through those campaigns.

Keywords: Pottery, al-Andalus, Orpesa, Abīša, Tortosa.

INTRODUCCIÓ1

A l’emplaçament on es troba el jaciment del 
castell d’Orpesa es documenten diverses fases 
d’ocupació humana que es remunten més enllà de 
3000 anys. Les seues condicions orogràfiques han 
propiciat que el turó haja servit com a lloc d’assen-
tament des de temps prehistòrics fins més recents 
dates, i es poden identificar amb claredat producci-

* Universitat Autònoma de Barcelona, UAB. negreperez@gmail.com.
** Serveis d’Arqueologia, Sarq. luis@sarq.es
*** Universitat Jaume I de Castelló, UJI. sselma@uji.es
1. Treball realitzat dins del Grup de Recerca Consolidat OCORDE (2017SGR805; AGAUR), en el marc del projecte Gé-
nesis de la nobleza medieval: fortificaciones y poderes territoriales en el nordeste peninsular durante los siglos VIII-XI 
(HAR2015-63661-P; MINECO-FEDER). Amb la col·laboració del Grup de Recerca EPiCS (UJI300)..

ons d’adscripció a l’edat del Bronze, època ibèrica, 
romana, andalusina, feudal i diverses fases moder-
nes i contemporànies (Selma, 2014: 224).

La fortificació està situada al capdamunt d’un 
turó menut, als peus del qual es troba el nucli an-
tic de la població d’Orpesa. Un nucli que, amb el 
pas del temps, es fortificaria també amb una mura-
lla que s’uniria al perímetre del castell. La fortalesa 
té una planta en forma de polígon irregular, amb 
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un recinte de muralles que enllaça un total de cinc, 
probablement sis, torres de planta més o menys 
rectangular, una al sud-oest, altra a l’oest, dues al 
nord, una probable al nord-est i la darrera al sud-
est. Està construïda sobre la roca natural i orienta-
da en direcció est/oest. Per la banda meridional, la 
qual dóna directament al nucli antic de la població, 
presenta un front de roca molt escarpat que actua 
a manera de defensa natural. El vessant que mira 
al nord presenta una major accessibilitat al recinte, 
per això trobem allí les diferents torres que reforça-
ven el llenç de muralla.

Les actuacions arqueològiques realitzades 
al castell d’Orpesa, així com l’anàlisi de la docu-
mentació escrita sobre el mateix, han permés fixar 
una seqüència nítida en tres fases de construcció 
i evolució edilícia del conjunt fortificat. La primera 
d’elles, cal adscriure-la a grans trets al segle X, i es 
caracteritza per l’alçament de llenços de muralla i 
torres que presenten una tècnica de tàpia de terra 
simple però compacta, de color fosc, calicrostada 
en el seu exterior i construïda sobre un base so-
colada de maçoneria carejada. Durant el llarg do-

mini andalusí d’aquesta plaça forta, les muralles i 
torres patiren deterioraments i enderrocaments que 
necessitaren d’intervencions i reformes, documen-
tades entre d’altres llocs a la torre nord o a la zona 
d’accés al castell, utilitzant un farciment de tàpia de 
morter molt diferent al de la construcció original. Fi-
nalment, durant la segona meitat del segle XII, la 
fortificació patí una reforma global de tot el conjunt 
defensiu, basada en la construcció d’una segona 
muralla de tàpia que folrava la primera. En aquest 
cas la tàpia utilitzà unes mesures ben documenta-
des en època almohade i la seua composició era 
completament diferent, amb l’ús d’argiles de color 
rogenc i calç. S’amplià la base socolada per poder 
folrar el primer llenç, es construí un pas de ronda 
elevat i, a més, s’alçà una barbacana o murada pe-
rimetral al voltant de la fortalesa, utilitzant la matei-
xa tècnica (Selma et al. en premsa).

En definitiva, ens trobem davant de la forti-
ficació situada en el punt més meridional de l’àrea 
de domini de la ciutat andalusina de Tortosa (Negre, 
Suñé, en premsa). Es tracta d’un baluard defensiu 
de primer ordre amb un important amarrador pro-

Figura 1. Mapa de situació de la fortalesa d’Orpesa i d’algunes de les principals fortificacions andalusines properes.



233

UNA PRIMERA APROXIMACIÓ A LA CARACTERITZACIÓ DE LA CERÀMICA ANDALUSINA DE LA FORTALESA ...

per, ambdós ben descrits a les fonts escrites, tant 
àrabs com llatines (Selma et al. en premsa).

L'INTERIOR DE LA FORTALESA: LES 
EXCAVACIONS AL SECTOR 6

Tot i que ja s’ha excavat el 40% de la super-
fície interior de la fortalesa d’Orpesa, d’uns 1350 
m2 que ocupa el recinte superior, encara queden 
alguns punts on les intervencions arqueològiques 
poden aportar interessants troballes que ajuden a 
entendre alguns aspectes de l’evolució de la for-
tificació. En concret, el buidatge dels farciments 
d’algunes de les torres, que foren amortitzades ja 
durant la primera fase de reformes, probablement 
a finals del segle XI o començaments del XII, podrà 
aportar noves dades per contrastar els materials de 
les fases fundacionals de la fortalesa. A més, dins el 
recinte superior, s’han pogut detectar alguns murs 
de tàpia que pareixen delimitar una torre quadrada 
exempta al seu interior, amb altres estructures auxi-

liars del servei de la fortalesa. Les properes campa-
nyes, sens dubte, aportaran nova llum en aquesta 
direcció.

Centrats ara en el sector que ha aportat una 
major informació sobre l’estructuració interna de 
la fortalesa i el registre material allí conservat, cal 
focalitzar l’explicació al sector 6, que compren l’in-
terior de les torres nord i sud-oest, i l’espai situat a 
recer d’elles. En els bastions excavats, l’espai d’ús 
s’ubica a l’interior de la torre, on els sediments es 
recolzen directament sobre els murs de tàpia. En 
ambdós zones, l’estratigrafia es limita a nivells de 
reompliment sense paviments o estructures mura-
ries internes, si bé a la torre Nord encara no s’ha 
pogut arribar fins als nivells geològics per qüestions 
de seguretat i la torre sud-oest va ser molt afectada 
per la construcció de rases i túnels durant la Guerra 
Civil. Destaca la composició argilosa del substrat i 
la presència abundant de material ceràmic, que ha 
permés la reconstrucció d’algunes peces senceres 
durant el treball de laboratori posterior. La cohesió 

Figura 2. Plànol de detall del sector 6 de l’excavació i de les restes de murs detectats.
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dels nivells arqueològics és força bona i no són ex-
cessius els materials que s’han remuntat a partir 
de fragments localitzats en unitats estratigràfiques 
diferents, el que ens aporta una mesura del nivell 
d’alteració post-deposicional del conjunt del jaci-
ment andalusí.

La resta del sector 6 queda delimitat a l’oest 
per la muralla entre les torres sud-oest i oest, al 
nord pel mur de tancament de l’església feudal, i 
a l’est per un mur de cronologia andalusina que 
compartimenta l’espai interior i que serviria per a 
l’accés a un nivell superior. En aquest àmbit trobem 
vàries estructures negatives que afecten als murs i 
sediments. Es tracta, d’una banda, d’una galeria de 
la Guerra Civil i que en aquest punt creua en sentit 
est-oest fins arribar a l’exterior del recinte, i d’altra 
banda per diverses foses datades entre els segles 
XIV i XV, que pertanyen a ancoratges de pals de 
fusta que alteren l’estratigrafia.

En l’àrea delimitada, trobem diversos murs 
de maçoneria en sec formant àmbits de distintes 
grandàries, amb alguns paviments de terra picona-
da, i corredors estrets entre ells. La disposició dels 
murs està condicionada pels llenços del castell, re-
colzant-se sobre les muralles de tàpia de forma per-

pendicular, amb altres paral·lels tancant els àmbits, 
que mesuren en 5 i 25 m2. Dins d’algun d’aquests 
closos, que presenten molt diverses morfologies, es 
detecten altres murs de menor entitat que podrien 
correspondre amb banquetes o altres estructures 
sobrealçades. Aquests espais ocupen la major part 
del sector fins al mur de tancament est, situat a recer 
dels aljubs i construït amb morter de calç i pedres, 
de major entitat que la resta de la trama. Tot i això, 
no pareix que es tracte d’un tipus d’ordenació interna 
que es limite a aquest sector, ja que s’han pogut tro-
bar murs i restes de similars característiques al llarg 
del llenç nord del castell i junt a la torre nord-est.

Pel que fa a les estructures domèstiques, 
s’han pogut documentar dos llars associades a 
aquestes estructures, tot i que una d’elles podria 
ubicar-se en un espai exterior. La funció dels àmbits 
encara no ha sigut definida amb claredat, tot i que 
s’apunta com a primera hipòtesi el seu ús com a 
construccions auxiliars a la fortificació. Quant a la 
cronologia d’aquests espais, tot apunta que ha de 
ser fixada en els moments inicials de funcionament 
de la fortalesa, atés que els murs estan fonamen-
tats sobre una xicoteta capa estèril d’anivellament 
sobre el sòl geològic i, a més, es recolzen sobre els 

Figura 3. Imatge del sector 6 en finalitzar l’excavació.
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fonaments de la primera muralla de tàpia. Tot i això, 
els àmbits que delimiten no presenten cap moment 
de rebliment, enrasat o nous paviments fins al mo-
ment de la seua amortització, que es realitzarà a 
les darreries de l’època almohade, si no després 
de la conquesta. Així doncs, estratigràficament, tots 
els materials provinents d’aquests espais interns -a 
excepció de les torres- cal considerar-los d’un únic 
moment de deposició, que pels materials més mo-
derns caldria vincular al moment immediatament 
posterior a la conquesta cristiana d’aquesta fortale-
sa. Entenem, per tant, que els materials més antics 
són residuals respecte a les ceràmiques contempo-
rànies al moment d’amortització d’aquests espais, i 
la possibilitat d’establir una seqüència cronològica 
depén dels indicis aportats per l’estratigrafia de les 
torres i pels paral·lels entre aquests materials i d’al-
tres de contextos excavats propers.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE 
LES PRODUCCIONS CERÀMIQUES

L’excavació del sector 6 de la fortalesa d’Or-
pesa ha aportat un ampli registre ceràmic, en torn 
als 5.417 fragments, corresponent a cronologies 
que van de l’edat del bronze fins a l’actualitat. Dins 
d’aquesta mostra d’estudi, s’han pogut identificar 
amb seguretat un total de 417 (NmI) atifells cerà-
mics de cronologia andalusina, a partir dels quals 
s’han sistematitzat les principals característiques 
tècniques d’aquestes produccions.

LA COMPOSICIÓ DE LES PASTES

En termes generals, la composició del registre 
ceràmic no varia en excés, amb una base d’argiles i 
feldspats fundents, tot i que gràcies a les diverses in-
clusions -en forma de desgreixants- que s’afegeixen 
dins la pasta podem discernir entre diversos tipus de 
produccions. La funció principal d’aquestes elements 
és la de millorar alguna de les diverses propietats 
mecàniques dels recipients ceràmics, com la seua 
resistència al calor, plasticitat o resistència. En altres 
casos, no obstant això, aquestes inclusions poden 
no haver estat afegides de forma intencional, sinó 
estar vinculades a un procés de depuració de les ar-
giles poc tecnificat. Tant per un motiu com per l’altre, 
l’anàlisi macroscòpica d’aquesta característica ens 
pot aportar informació rellevant per a l’estudi de les 
produccions ceràmiques.

Pel que fa a les pastes que s’han pogut do-
cumentar a la fortalesa d’Orpesa, cal destacar un 
canvi remarcable entre els contextos més antics i 
aquells vinculats a fases posteriors. Es tracta de la 
presència de desgreixants micacis o quarsítics a les 

sèries destinades principalment a l’ús culinari, que 
veiem com desapareixen progressivament als con-
textos dels segles XI i XII. La presència d’aquests 
elements, que doten a les peces d’una textura molt 
més rugosa i aspra és un bon indicador inicial de 
produccions ceràmiques vinculades a la primera 
ocupació andalusina del turó del castell. Amb la mi-
llora del procés de producció i de la depuració de 
les argiles, s’aconseguiran millors pastes i acabats 
de les peces, el que augmentarà la resistència dels 
atifells al foc i ja no serà necessari afegir inclusions 
a tal efecte. És una característica ben habitual a 
les produccions ceràmiques del territori de Tortosa 
i València en aquestes cronologies primerenques 
(Bazzana, 1986: 94-96, Pascual et al. 2003: 108-
110; Negre, 2014: 43, 2015: 484).

EL MODELAT

Les produccions ceràmiques de la fortalesa 
d’Orpesa presenten en la seua majoria unes carac-
terístiques de modelat vinculades a la seua elabo-
ració a torn, tant en la seua variant ràpida com len-
ta. Amb tot, existeixen certes peces amb un major 
nivell de detall que presenten clars signes de ma-
nufactura a mà, o també de la combinació d’algu-
nes d’aquestes tres opcions. En termes generals, 
les produccions més antigues del nostre registre 
mostren unes marques de tornejat molt més irre-
gulars que aquelles provinents dels contextos més 
moderns. La irregularitat en el gruix de les parets 
o les marques d’arrossegament dels desgreixants 
són alguns d’aquests indicis que porten a diferenci-
ar entre ambdós modalitats. Tanmateix, no podem 
vincular automàticament aquesta característica, 
com cap altra, a una determinada cronologia, sinó 
que cal estudiar-la junt al seu context. Per exemple, 
aquest tipus de tornejat lent, és també molt carac-
terístic als nostres contextos de les produccions de 
cuina i d’aquelles realitzades a tallers locals i regio-
nals, vinculades a usos diaris i exigents.

EL PROCÉS DE COCCIÓ

La casuística de cada procés de cuita d’una 
fornada d’estris ceràmics és molt elevada, pel que 
es tracta d’una característica que cal avaluar amb 
molt de compte. Bàsicament, podem diferenciar 
entre dos moments en aquest procés, el de la coc-
ció en sí mateix i el del procés de refredament de 
la peça. En cadascuna d’aquestes etapes, l’apor-
tament d’oxigen a l’interior de la cambra de cocció 
és l’element determinant en la coloració final de 
les pastes. Si durant un o altre moment es pro-
dueix una manca d’oxigenació, l’òxid de ferro i 
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altres minerals presents en les argiles tendeixen 
a ascendir cap a la superfície de l’estri fins con-
sumir-se. És per això que podem trobar peces en 
les quals el nucli s’ha quedat gris, per efecte de 
la reducció d’aquests òxids, mentre que la cara 
més externa de les parets de l’atifell ceràmic man-
tenen una coloració més rogenca. L’elaboració 
de produccions ceràmiques en atmosferes amb 
presència constant d’oxigen és tècnicament més 
complexa d’aconseguir, i és per això que l’associ-
em a centres productors més estandarditzats, amb 
instal·lacions específiques per a la manufactura 
d’aquestes peces.

Pel que fa al registre ceràmic d’Orpesa, exis-
teix un ampli ventall de processos de cocció iden-
tificats, tot i que podem distingir-ne dos, a grans 
trets, que són majoritaris. En primer lloc, als contex-
tos més antics, trobem produccions on l’aportació 
d’oxigen no ha sigut constant durant tot el procés, 
deixant com a resultat diferents tipus de coloraci-
ons a les pastes d’aquestes peces. En alguns ca-
sos únicament el nucli ha patit la reducció d’òxid, 
mentre que d’altres ha sigut tot l’estri ceràmic el que 
ha sofert aquest canvi de coloració cap a tonalitats 
grisenques. D’altra banda, als contextos posteriors, 
sí que trobem produccions més estandarditzades 
amb unes pastes amb coloracions rogenques que 
ens indiquen la seua manufactura en forns amb 
instal·lacions més especialitzades.

ELS REVESTIMENTS

Per la seua abundància i pel fet de ser pro-
duccions molt ben documentades en contextos 
d’excavació al llarg de la Península, les peces ce-
ràmiques amb cobertes vítries són elements que 
aporten un gran volum d’informació per al coneixe-
ment del registre ceràmic andalusí. Les peces que 
més habitualment presenten aquest tipus de tracta-
ments són les safes (també els de dimensions més 
reduïdes, identificats com a escudelles o greales) 
i els recipients destinats al servei de líquids, com 
gerres, fioles i cresols. Les primeres peces que pre-
senten un revestiment vidrat al nostre registre són 
les safes i fioles decorades amb motius en negre i 
cobertes per una capa de vidrat melat, una tècnica 
coneguda com a alcafoll.

Tot i això, si algun revestiment vidrat destaca 
per la seua abundància a la fortalesa d’Orpesa és 
el grup de cobertes en diferents tons de verd vincu-
lades a la darrera fase d’ocupació andalusina del 
recinte. En aquest cas es tracta de cobertes mono-
cromes en verd obscur o en turquesa i policromes 
amb dos tons de verd -un de més clar en l’exteri-
or i l’obscur en l’interior-, totes elles amb diversos 

elements decoratius més o menys elaborats. Fi-
nalment, també s’identifica una darrera coberta vi-
drada, de coloració marró, adscrita principalment a 
safes i a altres elements destinats a la cocció d’ali-
ments.

Un segon tipus de revestiment ben present 
al nostre repertori és el de l’engalba o el revesti-
ment argilós, més o menys densos i aplicats sobre 
la part de la peça en contacte amb els aliments o 
líquids, però també de forma completa a tot l’ob-
jecte (làm. V, p14). Els trobem, per tant, dins de les 
sèries destinades al servei de taula o l’emmagatze-
matge, principalment les safes, escudelles, gerres 
o càntirs, però també en altres conjunts destinats a 
usos diversos, com els gibrells. No totes les peces 
presenten la mateixa coloració en aquest tipus de 
cobertes, que poden variar des del mateix to que 
la peça, fins a tons més rosats, rogencs o marro-
nosos, tot depenent de les proporcions d’òxid fèr-
ric en la mescla i de les condicions tècniques de 
cocció. ÉS més, en alguns atifells on el color és el 
mateix per a l’artefacte i el revestiment, no sabem 
si aquest últim es deu a l’aplicació d’una base ar-
gilosa líquida o a la pròpia supuració de barbotina 
de la peça després d’un tractament superficial d’alli-
sat o brunyit. Tan sols l’anàlisi microscòpic permet 
diferenciar aquest tipus de capes superficials que, 
per tant, han sigut classificades genèricament com 
a revestiments argilosos.

LES DECORACIONS

Les decoracions més habituals dintre del re-
pertori ceràmic de la fortalesa d’Orpesa van vincu-
lades a l’ús d’òxids de manganés i ferro, mesclats 
en distintes proporcions amb argiles, per realitzar 
motius geomètrics més o menys complexos a la 
superfície de les peces. Aquesta tècnica pot anar 
acompanyada en alguns casos de l’ús de cobertes 
vítries, esgrafiats o combinacions de diverses mo-
dalitats decoratives, com en el cas de la corda seca 
(làm. V, p8). L’ús dels colors està bastant equilibrat, 
i apareix el mateix nombre de peces amb decoració 
rogenca que negra, majoritàriament en la cara ex-
terior de les peces, que habitualment són recipients 
per a líquids, com gerretes, gerres i càntirs. Són 
molt pocs els exemples d’atifells pintats amb òxids 
en la cara interior, i es redueixen bàsicament a les 
safes i escudelles, que també tendeixen a mostrar 
dissenys pintats als llavis dels estris.

Pel que fa als motius, els contextos més an-
tics presenten una aplicació d’aquests pigments, 
tant rogencs com obscurs, als llavis de les peces, 
realitzant línies o oves entrecreuades (làm. V, 
p12 i p13). Algunes d’aquestes peces porten tam-
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bé una decoració amb línies onejants i rectilínies 
combinades (làm. V, p11), principalment decorant 
els interiors de formes obertes, però també amb 
sanefes reticulades entre línies paral·leles (làm. V, 
p2). Aquest darrer motiu pareix una evolució d’un 
de més senzill, que el trobem aplicat en el fons 
d’una peça oberta amb engalba blanca i en el cos 
d’una gerreta, el qual es caracteritza per una línia 
onejant entre dues de rectilínies (làm. V, p1, p10). 
Finalment, els motius reticulats van tornant-se 
cada vegada més estilitzats (làm. V, p6 i p7), fins 
trobar-los fins i tot combinats amb altres elements, 
com cordons amb decoracions incises de tipus un-
gulat (làm. V, p5). Són tècniques, tanmateix, que 
no s’abandonen mai i que són habituals als con-
textos dels segles XI i XII, moment a partir del qual 
la decoració pintada comença a ser molt profusa 
a les peces (làm. V, p3, p4, p15). Amb el pas del 
temps els motius van variant, amb traços gruixuts 
fets amb els dits i altres de geomètrics molt fins i 
ben delimitats, combinant en alguns casos, fins i 
tot, l’òxid de ferro i de manganés en una mateixa 
peça. També cal destacar un motiu decoratiu, del 
qual només tenim una peça, per estar realitzat so-
bre una engalba blanquinosa amb traços molt fins 
i regulars, creant una sanefa de ziga-zagues em-
marcada per dos línies paral·leles i amb punts als 
buits, tot en pintura amb òxid de manganés (làm. 
V, p9).

Un altre dels elements decoratius ben pre-
sent dins del repertori ceràmic de la fortalesa és el 
del cordons aplicats sobre la superfície de les pe-
ces, amb decoracions bé digitades (làm. V, c1) bé 
ungulades (làm. V, c2). Si bé, al nostre jaciment, 
les primeres pareixen encaixar amb atifells de ca-
racterístiques tècniques més antigues, els cordons 
ungulats apareixen associats a contextos i produc-
cions més tardans. En general, aquesta tècnica 
decorativa es vincula principalment a gibrells i al-
fàbies, és a dir, recipients de mitjanes o grans di-
mensions. Finalment, cal destacar les decoracions 
incises, destacant d’entre elles els acanalats, que 
apareixen de forma general a tota la seqüència es-
tratigràfica, principalment vinculats als colls d’olles, 
gerretes, gerres i càntirs. És per tant, una tècnica 
molt vinculada a colls pronunciats i troncocònics o 
hiperboloides. Només es distingeix, de forma molt 
escadussera, alguna decoració pentinada, d’una 
forma molt més subtil, als cossos globulars d’olles o 
a les parets de gibrells i alfàbies.

CLASSIFICACIÓ MORFOFUNCIONAL

L’estudi o classificació morfofuncional de les 
produccions ceràmiques ha sigut tradicionalment 

un dels elements més utilitzats per l’arqueologia 
per presentar el registre terrisser d’un determinat 
jaciment o territori. Són presentacions bàsiques, 
amb moltes limitacions, però que ajuden a establir 
una primera ordenació de les sèries d’atifells més 
emprades, així com vincular les seues funcions 
amb determinats àmbits del jaciment. Per realitzar 
aquesta classificació es tenen en compte caracte-
rístiques bàsiques de la morfologia de les peces, 
com són les seues bases, carenes, colls, o llavis, 
a partir de les quals s’enquadren dins d’unes cate-
gories historiogràfiques prèviament establertes. En 
aquest cas, utilitzem les sèries més habituals per 
al repertori ceràmic andalusí, ben definides ja per 
diversos estudis des de marcs amplis o vinculats 
a diversos territoris del Šarq al-Andalus (Rosselló 
Bordoy, 1991; Gutiérrez 1996; Negre 2015). Hem 
agrupat aquestes series en quatre grans grups 
funcionals: ceràmica de cuina, de servei de taula, 
d’emmagatzematge i d’usos múltiples.

CERÀMICA DE CUINA

Sèrie Olla

Destinades principalment a la cocció d’ali-
ments, les peces d’aquesta sèrie presenten mar-
ques d’ennegriment per l’acció del foc i són un dels 
grups més ben representats al registre ceràmic de 
la fortalesa. Podem distingir fins a quatre tipus prin-
cipals:

Tipus 1
De base plana, cos globular i perfil continu 

al coll, que presenta un desenvolupament cilíndric 
lleugerament exvassat, amb llavi arrodonit o de 
secció ametllada. La mesura de la boca de l’olla 
es mou al voltant dels 12 cm, la seua altura fins 
a la base és aproximadament 1,5 vegades aquest 
diàmetre i el seu diàmetre màxim és lleugerament 
superior a l’altura. Presenta decoracions incises en 
forma d’acanalats irregulars a tot el coll i l’inici del 
cos, així com algunes peces poden mostrar senyals 
de raspat o allisat de la seua superfície.

Tipus 2
Similars a les olles del tipus 1, aquestes pe-

ces presenten com a diferència un perfil globular 
del cos menys pronunciat, lleugerament ovoide. 
Això facilita l’adherència de dos nanses dorsals 
verticals, des del centre del coll fins al punt just per 
sobre del diàmetre màxim del cos. La nansa mostra 
una secció ovalada i s’aprecien senyals de pressió 
digital en els punts de connexió amb la peça, que 
són força irregulars.
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Tipus 3
De cos globular, base plana i coll tronco-

cònic lleugerament exvassat, amb llavi arrodonit. 
Presenta decoracions incises en forma d’aca-
nalats irregulars a tot el coll, però desapareixen 
gradualment del muscle de la peça. Aquest tipus 
sempre va acompanyat també per la presència de 
nanses dorsals verticals, tant de secció ovalada 
com plana, que s’uneixen a la peça en el centre 
del coll i en el punt del diàmetre màxim del cos. En 
aquest cas, els punts d’unió són molt més curosos 
i a penes perceptibles. La grandària d’aquestes 
olles és major a la de la resta de tipus, amb una 
vora d’entre 12 i 14 cm, una altura de 2 vegades 
aquest diàmetre, i un diàmetre màxim lleugera-
ment inferior a aquesta.

Tipus 4
De cos globular lleugerament carenat en el 

seu punt de diàmetre màxim, base plana o lleu-
gerament enfonsada, amb un coll menys desen-
volupat i completament cilíndric, que acaba amb 
un llavi de secció triangular o motllurada. L’altura, 
que en aquest cas coincideix amb la mesura del 
diàmetre màxim, torna a ser 1,5 vegades major 
al diàmetre de la boca, que es mou en torn als 
12 cm. Presenta dues nanses dorsals verticals 
de secció ovalada, en alguns casos més gruixuda 
que en altres, més curtes que en altres tipologies 
doncs en aquest cas busquen la subjecció del coll 
a la carena. Presenta decoració incisa amb motius 
acanalats molt ben definits únicament al coll, que 
ara queda separat del muscle de la peça de for-
ma molt més abrupta, amb un punt d’inflexió molt 
marcat.

Tipus 5
De cos globular, coll cilíndric bombat i llavi 

vertical engrossit cap a l’interior, on disposa d’un 
lleuger encaix. Compta amb dos nanses dorsals 
verticals, de secció ovalada, des de meitat del coll 
fins la part superior del cos, just per sobre del punt 
de màxim diàmetre de la peça. El diàmetre de la 
boca és d’aproximadament 12 cm i poden presen-
tar un revestiment vidrat intern, habitualment en to-
nalitats verdes obscures o marronoses.

Sèrie Cassola

Dins d’aquesta sèrie disposem de dos tipus 
documentats als contextos andalusins, tot i que el 
nombre mínim d’individus és molt baix, al voltant 
d’una desena. Totes les peces mostren marques de 
l’acció del foc en la seua cara externa.

Tipus 1
De perfil hemisfèric i llavi reentrant, amb la 

base lleugerament enfonsada o amb tendència cap 
al perfil pla i un diàmetre molt variable, entre 18 i 28 
cm. Les pastes són molt bastes, amb presència de 
desgreixants de grandària considerable destinats a 
millorar la resistència als canvis de la temperatura 
de les peces. No presenta decoracions però tots els 
individus mostren senyals de tractament superficial 
de la cara interna de la cassola, bé amb l’allisat o 
brunyit de la superfície bé amb l’aplicació d’una co-
berta vítria en un únic cas. Les parets presenten un 
gruix considerable, en torn a 1 cm.

Tipus 2
Cos i vora indiferenciats, amb el coll comple-

tament cilíndric i la base còncava. Amb llavi arrodo-
nit i una vora d’entre 12 i 16 cm de diàmetre, amb 
una o dos nanses dorsals verticals de secció ova-
lada gruixuda, quasi circular. No presenta ningun 
tipus de decoració, però si que disposa d’un reves-
timent superficial en la cara interna amb vidrat, així 
com l’externa pot disposar de goterons.

Tipus 3
Es caracteritza per una base plana o lleuge-

rament convexa, paret inferior rectilínia divergent, 
paret superior curvilínia convergent i escotadura en 
la zona de contacte del cos superior i l’inici de la 
vora. Aquesta vora és també rectilínia i exvassada, 
amb escotadura interna per encaixar una tapadora i 
llavi bisellat o lleugerament arrodonit. Presenta dos 
nanses verticals de secció oval des de la inflexió 
entre el cos inferior i superior fins a la vora. El dià-
metre de la peça oscil·la entre els 20 i 26 cm, amb 
unes bases lleugerament més xicotetes i una altura 
entre 8 i 10 cm.

CERÀMICA PER AL SERVEI DE TAULA

Sèrie Safa

Alguns dels tipus d’aquesta sèrie mostren 
unes característiques singulars i pròpies d’aquest 
territori, pel que es tracta d’elements amb dos ca-
racterístiques principals: d’una banda, ens ajuden 
a entendre els circuits de producció i distribució re-
gional de ceràmica durant el període andalusí; en 
contrapartida, el seu estudi encara no està tan de-
senvolupat com el d’altres zones i les cronologies 
on són més freqüents van afermant-se poc a poc.

Tipus 1
Amb un perfil que presenta una secció tron-

cocònica, rematada per un llavi engrossit de secció 
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subtriangular, el diàmetre de la boca està entre els 
22 i els 26 cm, amb una profunditat d’1/3 d’aquesta 
mesura. De base completament plana i amb parets 
gruixudes, pràcticament tant com les de les casso-
les, però sense cap marca d’acció del foc en la seua 
cara exterior. En tots els casos presenten un trac-
tament superficial sobre la cara interna de la safa 
i la possible aplicació d’un revestiment argilós, en 
diferents coloracions, per sobre. No és estrany que 
presenten decoracions pintades, tant al llavi com a 
l’interior de la peça.

Tipus 2
Perfil ovalat i base còncava, amb el llavi lleu-

gerament apuntat però sense cap tipus de flexió o 
separació entre aquest i el cos de la peça. El seu 
diàmetre és prou elevat, d’entre 26 i 28 cm i el gruix 
de les seues parets compleix els mateixos criteris 
que en el tipus 1, també sense marques d’enne-
griment per l’acció del foc. Presenten també trac-
tament superficial sobre la cara interna de la safa i 
un possible revestiment argilós, a sobre del qual, i 
preferentment en el llavi, poden comptar amb deco-
racions pintades.

Tipus 3
De perfil carenat, amb la paret superior 

curta i rectilínia vertical i la inferior desenvolupa-
da rectilínia divergent. Llavi arrodonit indiferenci-
at, sense cap tipus d’engrossiment, i base anular 
lleugerament troncocònica. El diàmetre de la seua 
boca mesura entre 22 i 26 cm i el de la base varia 
en torn als 6-8 cm. Presenta revestiment vitrificat 
intern, habitualment en verd obscur, i extern, amb 
un vidrat plumbífer transparent o d’un to verd més 
clar.

Tipus 4
Perfil carenat, amb la paret superior curta i 

rectilínia vertical i la inferior desenvolupada rectilí-
nia divergent, amb base anular. La vora presenta 
un engrossit exterior rematat amb un llavi de secció 
subtriangular o lleugerament arrodonida. Pel que 
fa a les dimensions, són lleugerament superiors a 
les del tipus 3, entre els 26 i 30 cm de mesura de 
boca, amb una base de també 6-8 cm de diàmetre. 
Presenten habitualment revestiment, tot i que en 
aquest cas és habitual que només siga present en 
la cara interna, amb tonalitats verd obscur o marro-
noses i de vegades acompanyades per tres cercles 
concèntrics incisos en la zona central de la peça. 
Les cobertes vidrades no són estranyes en el re-
vers de la peça, tanmateix, habitualment amb un 
vidrat plumbífer transparent o verd clar.

Sèrie Escudella

Les escudelles són recipients per al consum 
d’aliments d’una grandària inferior a les safes, tot 
i que presenten unes morfologies molt similars a 
aquestes. És per això que la diferenciació entre 
unes i altres es deu principalment a les seues me-
sures i a alguns pocs detalls pel que fa a la seua 
caracterització formal.

Tipus 1
De perfil hemisfèric i llavi en ala sobreeixint, 

amb un diàmetre de boca inferior als 20 cm i una pro-
funditat d’1/4 o 1/8 d’aquesta mesura, amb la base 
completament plana. En tots els casos presenten 
un revestiment argilós per sobre, en diferents colo-
racions. No és estranya la seua decoració pintada, 
tant als llavis com a l’interior de l’escudella. Existeix 
un cas, el subtipus 2, amb una engalba blanca molt 
depurada i decoracions pintades tant a la vora com 
a l’interior, aquesta última amb una línia onejant cir-
cumscrita entre dues línies paral·leles rectilínies.

Tipus 2
De base plana i perfil pràcticament tronco-

cònic amb una lleugera curvatura en la vora de la 
peça, que queda finalitzada amb un llavi subtrian-
gular motllurat en l’exterior o de visera. El diàmetre 
de la peça és d’uns 20 cm i presenta la superfície 
interna allisada o brunyida, amb un possible reves-
timent argilós que en molts casos serveix de base 
per a la decoració pintada.

Tipus 3
Només conservem una vora d’aquesta tipo-

logia, de perfil hemisfèric i vora indiferenciada, amb 
el llavi lleugerament apuntat i amb un revestiment 
vidrat de color turquesa en ambdós cares de la 
peça. La mesura de la boca no pareix superar els 
20 cm de diàmetre.

Sèrie Gerreta

Destinades principalment al consum de lí-
quids, habitualment amb dues nanses i, en alguns 
tipus, difícils de distingir dels gerrets, que només en 
porten una. La seua variabilitat és molt àmplia i són 
unes de les peces més profusament decorades del 
repertori.

Tipus 1
Cos globular i base plana, amb el coll com-

pletament cilíndric, d’uns 10 cm de diàmetre, i molt 
més pronunciat que a les olles, aproximadament un 
terç de l’altura completa de la peça. El llavi és arro-
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donit i lleugerament reentrant. Disposa de dos nan-
ses dorsals verticals, habitualment de secció ovala-
da, arranquen des del centre del coll i s’uneixen al 
cos just per baix de la línia de diàmetre màxim de 
la peça. La proporció entre coll i altura és novament 
d’1,5 vegades més alt que l’ample de la boca. En 
la majoria de casos presenta decoracions incises 
acanalades sobre el coll i el muscle.

Tipus 2
De característiques morfològiques similars 

a les del tipus 1 però amb el coll encara més de-
senvolupat, arribant a mesurar aproximadament 
la meitat de l’altura completa de la peça. Compta 
també amb dos nanses dorsals verticals de secció 
ovalada. El cos no és completament globular, sinó 
que presenta una lleugera carena en la seua part 
superior, a sobre de la qual es recolza la base de la 
nansa. Entre aquesta i la unió entre cos i coll es re-
presenten diversos motius decoratius, habitualment 
pintats en roig, així com també a la part superior 
del cos.

Tipus 3
Amb coll desenvolupat i troncocònic, llavi 

no diferenciat o lleugerament apuntat. El diàmetre 
de la boca és d’uns 10 cm, amb nanses verticals, 
probablement de secció ovalada, que són les més 
habituals al jaciment per a aquestes sèries. Amb 
revestiment argilós tant a l’interior com a l’exterior 
i decorades amb abundants motius geomètrics pin-
tats, principalment en roig.

Sèrie Gerra

Només s’ha pogut identificar tipologies a 
partir de les seues vores i gràcies a la compara-
ció amb produccions ben conegudes a altres zones 
d’al-Andalus. La seua semblança amb les gerretes 
o els càntirs dificulten la possibilitat d’individualitzar 
aquests elements si no tenim peces senceres o ele-
ments singulars.

Tipus 1
Amb coll curt i troncocònic amb, amb la vora 

lleugerament exvassada i el llavi arrodonit. Tot i que 
en la part conservada de la peça no tenim indicis, 
en algun punt de la resta de la boca, d’uns 8 cm 
de diàmetre, podria comptar amb un bec vessador i 
almenys una nansa, dels quals tenim constància al 
registre. Habitualment decorades sobre un revesti-
ment argilós amb motius pintats en roig, i en alguns 
casos amb decoració aplicada en forma de cordó 
amb decoració incisa ungulada.

Tipus 2
De coll pronunciat i troncocònic, amb la vora 

rectilínia i el llavi de secció triangular, amb una boca 
d’uns 8 cm. Compta amb almenys una nansa dorsal 
vertical de secció ovalada des de la part alta del coll 
fins a la part superior del cos.

CERÀMICA D'EMMAGATZEMATGE

Es tracta d’un conjunt de sèries caracte-
ritzades per la seua funció d’emmagatzematge i 
transport de productes, tant sòlids com líquids. En 
aquest cas, però, només disposem d’evidències de 
la sèrie càntir, molt abundant al registre ceràmic i 
que presenta diverses tipologies que permeten di-
ferenciar entre distints moments productius.

Sèrie Càntir

Són grans contenidors de líquids destinats a 
l’emmagatzematge i/o transport d’aquests, recollint 
el testimoni de les desaparegudes àmfores per a 
àmbits de distribució molt més reduïts. Per la seua 
grandària i pes, no creiem que puguen haver tin-
gut una funcionalitat vinculada al servei de taula, 
i quedarien restringides a l’àmbit dels magatzems. 
D’allí serien vessades en gerres o gerretes per ser 
consumides.

Tipus 1
De forma habitualment ovoide i base plana, 

amb coll cilíndric d’uns 10 cm de diàmetre i decorat 
habitualment amb incisions acanalades. D’aquesta 
tipologia el més destacable són les seues nanses 
verticals que uneixen el centre del coll amb el cos, 
just per sobre de la línia de diàmetre màxim. Aques-
tes nanses presenten una secció helicoïdal i és ha-
bitual que apareguen a la bibliografia com a nanses 
retorçades o trenade. És una de les tipologies de 
càntir més abundants i característiques del territori 
de Tortosa, tot i que la seua distribució arriba també 
a València i Lleida. Poden presentar altres decora-
cions a les nanses, principalment incisions punteja-
des longitudinalment, a les peces més antigues, o 
traços pintats, a les més recents.

Tipus 2
De perfil habitualment ovoide i base plana, 

amb coll cilíndric de major dimensions que el tipus 
1, al voltant dels 16 cm. La vora presenta un per-
fil exvassat i llavi arrodonit reentrant. És en aquest 
punt de la peça on es detecten diversos exemples 
amb decoracions pintades amb òxid de manganés. 
Aquest tipus de càntir compta amb dues nanses 
de secció plana de grans dimensions, entre 4-5 
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cm d’amplada i 1,5 de gruix, que connecten el punt 
d’unió entre coll i cos i la part superior de la línia 
de màxim diàmetre de la peça. Els individus més 
antics d’aquesta tipologia presenten també una de-
coració incisa puntejada al llarg de la nansa.

Tipus 3
De forma globular i base plana, amb coll 

troncocònic decorat amb incisions acanalades i 
llavi de secció triangular lleugerament reentrant 
fins a marcar una boca de 10 cm de diàmetre. Dis-
posa de dos nanses dorsals verticals de secció 
circular que uneixen el centre del coll amb el cos, 
just per sobre de la línia de diàmetre màxim. Són 
profusament decorades, principalment amb dife-
rents tipus d’òxids.

Tipus 4
De morfologia de cos similar a la resta de 

tipus, presenta coll troncocònic amb decoracions 
incises acanalades a la meitat superior, vora dife-
renciada rectilínia lleugerament exvassada i llavi ar-
rodonit d’uns 10 cm de diàmetre. Presenta decora-
cions pintades al llavi, el coll i el cos, principalment 
motius lineals agrupats de tres en tres. Es tracta 
d’una morfologia habitual als darrers contextos al-
mohades i que després passarà amb poques modi-
ficacions al repertori feudal.

CERÀMICA D'USOS MÚLTIPLES

Sèrie Gibrell

Es tracta d’un grup formal amb un ampli ven-
tall d’usos documentats, i amb poques variacions 
morfològiques pel que fa a l’etapa andalusina. Les 
pastes sí que presenten canvis representatius, amb 
composicions més depurades i millors coccions en 
les produccions més tardanes, així com revesti-
ments argilosos.

Tipus 1
Amb una boca de grandària considerable, de 

més de 40 cm de diàmetre, de base plana o lleu-
gerament convexa, cos de parets troncocòniques 
gruixudes, llavi engrossit i arrodonit a l’exterior, de 
secció semicircular o triangular, de vegades presen-
ta un acanalat baix de la vora. Algunes d’aquestes 
peces presenten les parets interiors allisades, es-
patulades o fins i tot amb algun tipus de revestiment 
argilós. Poden comptar també amb decoracions, bé 
amb cordons exteriors aplicats, incisions amb rodet 
o punxades o, en alguns casos, pintura amb òxid en 
el seu interior en forma de goterons.

Sèrie Braser

Aquest conjunt està format per peces des-
tinades a la funció de mantindre en el seu interi-
or brases, per deixar reposar les olles o cassoles 
una vegada que són tretes del foc i mantindre els 
aliments calents. Tenim dos tipus identificats a la 
fortalesa.

Tipus 1
De base convexa i amb la possibilitat de 

comptar amb tres peus de tendència piriforme per 
separar-lo del sòl, la seua vora és exvassada amb 
engrossiment del llavi. Sol comptar amb dos mame-
llons dorsals per poder desplaçar-lo quan està ca-
lent per l’efecte de les brases, a mitja altura del cos. 
El diàmetre gira en torn als 30 cm, i les seues pa-
rets són gruixudes i força irregulars en la seua cara 
interior. No presenta ningun tipus de decoració.

Sèrie Tapadora
És un element de funció auxiliar que serveix 

per cobrir recipients de tot tipus, des de cassoles, 
fins a olles o gerretes. La diversitat morfològica 
d’aquesta sèrie sol ser gran, tot i que a la fortalesa 
d’Orpesa només s’ha pogut documentar un tipus, 
el més difós i, per tant, de cronologia més àmplia. 
Presenten marques per l’acció del foc al llavi de la 
peça, principalment en la seua cara exterior, o su-
perior.

Tipus 1
De xicoteta grandària, base enfonsada o 

còncava, parets obertes i exvassades. La vora, 
amb llavi arrodonit, presenta una lleugera flexió cap 
avall per adaptar-se a la boca de les peces amb 
que funcionaria. En el centre de la cassoleta que 
conforma la tapadora, sempre existeix un xicotet 
apèndix que, en la majoria de casos, no arriba a 
l’altura total de la peça. No presenten cap tipus de 
decoració però sí poden arribar a comptar amb un 
revestiment argilós per millorar la seua perdurabili-
tat a l’acció del calor.

Sèrie Cresol
Els cresols s’utilitzaven per a la il·luminació 

domèstica i existeix una àmplia varietat de tipologi-
es, tot i que es pensa que no s’han descobert tots 
els sistemes d’il·luminació que podrien haver estat 
utilitzats, ja què la seua presència al registre no 
sempre és habitual. En el cas de la fortalesa d’Or-
pesa, únicament tenim evidència de la presència de 
cresols en els darrers contextos, és a dir, durant el 
darrer moment de presència andalusina en ella.
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Tipus 1
Es tracta del cresol de peu alt o canelobre, 

representatiu dels contextos almohades del segle 
XIII i amb perdurabilitat en època feudal. Es ca-
racteritza per un platet inferior de vora motllurada, 
una tija cilíndrica que s’acobla a la peanya i una 
cassoleta superior amb pessic on va l’oli i la metxa. 
Solen vidriar-se per complet amb tons verd obscur, 
verd clar o turquesa, o amb la combinació dels dos 
primers.

Sèrie Pila d'ablucions
Es tracta d’una sèrie molt poc habitual fins a 

època almohade, atés que habitualment es realit-
zava principalment amb materials petris. A partir del 
segle XII comença a aparèixer al registre material 
vinculat als rituals purificatoris, com les ablucions 
higièniques.

Tipus 1
Tot i que només ha aparegut la vora d’aques-

ta peça, coneixem la morfologia general de l’atifell 
complet. Té forma rectangular i base plana, amb 
el cos vertical o lleugerament troncocònic. La vora 
presenta una forma d’ala engrossida a l’exterior, 
marcant una secció quadrangular. Presenta un xi-
cotet relleu en la part exterior i interior del llavi, així 
com diferents tipus de decoracions incises o impre-
ses entre aquestes dos motllures. Habitualment va 
acompanyada per revestiment vidrat en diferents 
tons de verd.

PROPOSTA DE SERIACIÓ 
CRONOLÒGICA

A partir de les sèries morfofuncionals propo-
sades, les característiques tècniques que presen-
ten, alguns indicis vinculats a l’estratigrafia i l’anàlisi 
dels paral·lels més propers, a continuació tractarem 
de realitzar una primera proposta de seriació cro-
nològica per a les produccions ceràmiques anda-
lusines presents a la fortalesa d’Orpesa. Es tracta 
d’una hipòtesi de treball amb les dades actualment 
al nostre abast, que podrà enriquir-se de futurs es-
tudis al jaciment sobre la seua seqüència estratigrà-
fica i, sobretot, amb l’ajut de datacions absolutes.

Seguint l’ordre plantejat a l’anterior apartat, 
ens centrem en primer lloc en analitzar amb deteni-
ment l’evolució en la producció i consum de la sèrie 
Olla a la fortalesa. Les primeres tipologies presen-
tades són variants de les conegudes com a olles 
valencianes o llevantines2, conjunt proposat per An-
dré Bazzana amb l’objectiu d’enquadrar les produc-
cions d’aquesta sèrie al Šarq al-Andalus (1986: 97). 
Tot i que la tasca d’aquest autor, i dels treballs deri-
vats posteriors que en són deutors d’ell, ha permés 
sistematitzar de forma general les produccions dels 
primers segles d’al-Andalus (Montmessin, 1980: 
269; Curto, 1984: 14; Bazzana, 1990; Gutiérrez et 
al. 2003: 160; Pascual et al. 2003: 108-110), pen-
sem que encara queden molts detalls per polir en 
unes produccions que són, per definició, de produc-
ció local o regional i, per tant, molt heterogènies. Al 
sector septentrional llevantí, pensem que el nostre 
tipus 1 seria un bon exemple de les produccions 
d’inicis del segle X, amb característiques molt simi-
lars a les del grup d’olles València-Xàtiva proposat 
per Bazzana (1986: fig. 5, 12). Es tracta de peces 
que, més enllà de la seua morfologia, es caracte-
ritzen per una composició de les pastes força irre-
gular i amb inclusions de diferents grandàries, amb 
presència abundant de minerals micacis o quarsí-
tics que li donen una textura rasposa i amb punts 
brillants. El tornejat és sempre lent, amb marques 
evidents d’arrossegament dels desgreixants per la 
superfície, i només el coll presenta una millor factu-
ra, amb la decoració incisa acanalada cada vegada 
més ben definida. La cocció d’aquestes peces és 
sempre poc tecnificada, amb pastes de tonalitats 
irregulars, amb zones que presenten reducció i to-
nalitats que van des dels grisos fins als marrons.

Junt a aquesta variant hi conviurà, a partir de 
la segona meitat del segle X, el tipus 2 de la nos-
tra sèrie d’olles, amb característiques formals molt 
similars a l’anterior i on destaca la presència de 
nanses, amb paral·lels molt similars, de coll quasi 
cilíndric i vora reentrant, als contextos emirals d’Al-
zira (Rosselló Mesquida, 2013: fig. 9) i als de finals 
del segle X de València (Armengol, 2009: làm. 8). 
Es tracta de peces amb característiques tècniques 
idèntiques a les del tipus 1, amb coll quasi cilíndric 
però amb un perfil encara continu respecte al cos, 

2. Pensem que el concepte llevantí identifica molt millor que valencià, històricament i geogràficament, l’àrea de distribució 
d’aquestes produccions, que abasta els territoris de Tortosa (des d’Orpesa fins a Mequinensa) i València (des de Borriana 
fins a Dénia), a més de les seues àrees limítrofs. Per tant, reivindiquem des d’ací l’ús del concepte llevantí per denominar 
l’àrea de distribució ceràmica que es correspon amb la façana mediterrània d’al-Andalus. Es tracta d’un terme geogràfic 
ben descriptiu de la realitat territorial baix anàlisi i totalment sinonímic d’un altre concepte, el de šarq (literalment, orient), 
que era d’ús habitual per descriure aquest mateix territori en el període històric que estem estudiant. Advoquem, per tant, 
per recuperar i posar en valor aquest terme i trencar amb la tendència que l’ha dotat d’unes connotacions pejoratives vin-
culades al seu ús en temps recents per part, principalment, dels mitjans de comunicació de l’estat espanyol (Negre, 2014).
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sense cap ruptura abrupta entre una i altra part de 
la peça, com succeirà en cronologies posteriors. 
També en aquest moment, apareixen de forma ge-
neralitzada les olles de tipus 3, lleugerament més 
grans i certament similars a una de les variants 
d’olla que apareix novament als contextos emirals 
d’Alzira (Rosselló Mesquida, 2013: fig. 9) o a la que 
Bazzana proposa a la seua classificació adcrita al 
segle X (Bazzana, 1986: fig. 5). Tipologies similars 
a aquestes dos variants anteriors aniran progressi-
vament generalitzant-se a tot el territori de Tortosa 
i València, i estenent-se igualment cap a les àrees 
limítrofs, on arriben a ser ben presents en contextos 
del segle XI (Pérez Botí, 2015: fig. 5). 

És també en nivells d’època taifa quan co-
mencen a aparèixer els primers exemplars del 
tipus 4 de les nostres olles, amb un coll ja com-
pletament cilíndric i trencament abrupte entre el 
perfil del cos i el del coll. Ara ja les decoracions 
acanalades són perfectament definides i els llavis 
presenten acabats més estilitzats, amb seccions 
triangulars, i les bases, a diferència de les ante-
riors variants, presenten formes lleugerament en-
fonsades. Els contextos on apareixen tendeixen a 
ser ja vinculats al segle XI, sense ser estranyes als 
nivells posteriors (Curto et al. 1984: 41, 54; Escri-
ba 1990: 33, 97-100; López et al. 1994: 326-327, 
331; Museu de Tortosa, 2010: 32; Museu de la No-
guera, 2010: 110-111). La darrera variant morfolò-
gica d’olla en aparèixer, el tipus 5, és ja habitual en 
contextos més tardans, sobretot a partir del segle 
XII, on moltes d’aquestes peces apareixen ja amb 
revestiments vitris interns en colors verd i marró 
obscurs (Coll et al. 1988: 63; Azuar et al. 1995: 
141; Pascual et al. 2009: I, 363).

Analitzades totes les variants aparegudes 
a la fortalesa, es fa palesa la constant presència 
d’aquesta sèrie dins el seu registre ceràmic al llarg 
de tota l’ocupació andalusina del lloc. Algunes par-
ticularitats destaquen dins d’algunes de les tipolo-
gies, sobretot a les més antigues i, per tant, més 
vinculades a circuits de producció i distribució lo-
cals o regionals, de més curt abast. Així, els tipus 
1 i 2 tenen com a característica distintiva uns colls 
poc exvassats respecte a les morfologies tradici-
onals d’aquesta sèrie a altres zones. No obstant 
això, cal recordar que també al jaciment d’El Mollet 
(Vilafamés, Castelló) existeixen, per a cronologies 
primerenques, exemples d’olles globulars amb nan-
ses i amb coll cilíndric de lleugera tendència tron-
cocònica (Bazzana, 1992, II, fig. 398). Pensem que 
es tracta, doncs, de xicotetes variacions dels tipus 
septentrionals d’olles llevantines, sempre dins d’uns 
criteris generals que s’estenen al llarg de diverses 
àrees de producció i distribució regionals. Estrati-

gràficament, tant aquests dos tipus com el tercer 
apareixen majoritàriament als nivells més antics de 
l’excavació, vinculats als rebles que serveixen de 
fonament de la torre Sud-Oest sobre la roca natu-
ral. En canvi, la resta de variants es troben prin-
cipalment vinculades als nivells d’amortització del 
sector 6, de finals del segle XII i principis del XIII, i 
a sobre dels paviments posteriors a les reparacions 
de la torre Nord, pensem que de finals del segle XI 
i principis del XII.

Pel que fa a la sèrie Cassola, les formes 
més antigues pareixen vinculades al tipus 1, que 
és present en diferents contextos estratigràfics de 
la fortalesa, molt alterada per les reformes d’èpo-
ca moderna i durant la Guerra Civil. No podem, per 
tant, establir amb seguretat relacions estratigràfi-
ques amb les produccions del moment fundacional 
de la fortalesa, però sí que pareix que aquestes 
morfologies tancades amb vora reentrant siguen 
formes habitual als contextos del segle X (Mont-
messin, 1980: 264; Curto et al. 1984: 14; Pascual 
et al. 2003: 111; Pérez Botí, 2013-2014: 56; Negre, 
2014: 58). Pel que fa a la cassola del tipus 2, es 
tracta d’una variant que es documenta de forma ha-
bitual als contextos dels segles XI-XII i que te una 
àmplia difusió i perdurabilitat a tot el llevant penin-
sular (Azuar, 1994: 77; Rosselló Mesquida i Lerma, 
1999: 311; Bea et al. 2011: fig. 8, 13). Per últim, el 
tipus 3 és una de les formes de cassola més habitu-
als i estesa al llarg del segle XII i principis del XIII a 
la zona llevantina (Azuar et al. 1995: 150; Pascual 
et al. 2009: 364), no sent desconegudes algunes 
formes similars prèvies a aquesta tipologia durant 
el segle X i XI (Pérez Botí, 2013-2014: 56; Loriente, 
2000: 297). En termes generals, per tant, la repre-
sentació de la sèrie cassola, tot i que escassa, és 
cronològicament àmplia i pensem que abasta tots 
els períodes en què la fortalesa estigué en funcio-
nament.

Si deixem enrere el conjunt funcional de ce-
ràmiques de cuina i passem a les de servei de tau-
la, els primers conjunts destacats són la sèrie Safa 
i la sèrie Escudella. Es tracta d’estris destinats al 
servei i el consum d’aliments a taula, els quals pre-
senten unes morfologies que defineixen amb clare-
dat un circuit de producció i distribució d’aquestes 
d’àmbit regional. El tipus 1 d’ambdós sèries és ha-
bitual al repertori ceràmic dels territoris de Tortosa, 
tant amb decoracions pintades, com simplement 
amb un revestiment argilós o allisat superficial. Tant 
un com altre, són tipologies per a les quals cal anar 
fins al sud-est de la península per trobar els seus 
paral·lels formals més immediats, principalment a 
Pechina (Castillo i Martínez, 1993: 85, làm. V, 6), 
Málaga (Acién et al. 2003: fig. 4, 40) o Ronda (Aci-
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én et al. 2003: 440).  El subtipus 1.2 de les escu-
delles, que morfològicament troba associació a les 
formes d’escudella més antigues del sud-est d’al-
Andalus (Acién et al. 1995: 130, 113), presenta, a 
més, algunes peces decorades amb òxid de ferro 
sobre engalba blanca. Es tracta d’una tècnica que 
s’utilitza de forma recurrent a gerretes i escudelles 
d’aquesta mateixa zona en cronologies emirals  
(Acién et al. 2003: 426, fig. 18, 126) i a Tortosa en 
època califal (Curto et al. 1984: 31). Tal vegada la 
presència d’aquestes formes tan similars a les cos-
tes del sud-est i als territoris de Tortosa puga estar 
relacionada amb el comerç marítim de cabotatge o, 
fins i tot, amb els lligams històrics entre les comu-
nitats de mariners de Tortosa i Pechina (Ballestín, 
2014; Negre, Suñé, en premsa).

Trobem sèries també similars, amb revesti-
ments argilosos, decoracions pintades o cobertes 
vidrades, que poden ser definides com a caracte-
rístiques dels contextos del segle X a la ciutat de 
Lleida (Loriente, 2000: 294-296, fig. 6: 122 i 12). 
Pensem, així doncs, que es tracta de formes per 
a servei i consum d’aliments habituals en aquests 
territoris, amb uns acabats més o menys elabo-
rats depenent del context, social i cronològic, on 
apareixen. Documentem paral·lels molt similars, 
amb lleugeres variacions respecte a la vora, als 
districtes de València, en contextos emirals (Mont-
messin, 1980: 274; López, Martínez, 1994: lám. 
139, 1-3; Pascual et al. 2003: fig. 33; Rosselló 
Mesquida, 2006: 11-12, 20; Miguélez, Alfonso, 
2017: 217). Estratigràficament no hi ha dubte en 
situar-los com els elements de servei de taula més 
antics de què disposem, els quals es troben situats 
als nivells excavats inferiors de les torres Nord i 
Sud-Oest. Els models més antics serien els com-
pletament llisos, amb un revestiment argilós de co-
lors marronosos, mentre que les peces decorades 
amb òxid de ferro o de manganés -habitual amb 
línies onejants a la superfície interna o xicotetes 
línies i oves entrecreuades als llavis- serien pos-
teriors, tot i que no pensem que sobrepassen els 
contextos del segle XI.

Pel que fa al tipus 2 de la sèrie Safa, que 
presenten superfícies amb revestiment i, en alguns 
casos, decoracions pintades roges a la part interna 
de la vora, mostra certs paral·lelismes amb cerà-
miques trobades a la ciutat i el territori de València 
en contextos dels segles IX-X (Pascual et al. 2003: 
111-113; Rosselló Mesquida, 2006: 11-12, 2013: 
fig.11; Miguélez, Alfonso, 2017: fig. 5, 1, fig. 9, 3). 
Un altre paral·lel formal i decoratiu ben paregut el 
trobem, de nou, a la ciutat de Ronda, en un context 
datat entre els segles X i XI (Acién et al. 2003: fig. 
18, 128; 440). Quant al tipus 2 de la sèrie Escudella, 

amb exemplars amb i sense decoració pintada amb 
òxid de ferro en la cara interna de la vora, trobem 
paral·lels als contextos emirals d’Onda (Montmes-
sin, 1980: 274) i altres -amb lleugeres variacions- 
de nou a la zona de Cullera (Rosselló Mesquida, 
2006: fig. 5, C9-85). Les característiques tècniques 
de la producció, no obstant això, són molt similars 
entre una producció i l’altra i, en tot cas, anteriors a 
la generalització dels perfils carenats i les cobertes 
vidrades pròpies dels contextos dels segles XI i XII 
al territori de Tortosa (Bea et al. 2006: fig. 7, 3-4). 
L’aparició de peces amb una morfologia molt simi-
lar, però amb la presència de repeu i cobertes vidra-
des, permet aventurar la possible perdurabilitat del 
tipus en cronologies posteriors, com succeeix als 
contextos de les Comarques Centrals Valencanes 
(Azuar et al. 1995: 142; Pérez Botí, 2011: 185).

L’ús generalitzat d’aquests anteriors tipus es 
mantindrà, a la fortalesa d’Orpesa, al llarg de tot el 
període andalusí fins a l’arribada, al llarg del segle 
XII, de les safes dels tipus 3 i 4, amb cobertes vitri-
ficades parcials o completes, i un programa decora-
tiu força estandarditzat i acotat. En aquest cas, els 
paral·lels són abundantíssims i ben documentats 
al llarg de tot el Šarq al-Andalus, els centres pro-
ductors principals del qual es trobaria a València i 
Dénia (Azuar et al. 1995: 142; Pascual et al. 2009: 
358-359). Entre els diferents tipus de decoracions 
baix la coberta vidrada, trobem l’habitual motiu de 
tres cercles concèntrics en la base de la cara ven-
tral de la peça, característics de la segona meitat 
del segle XII i començaments de la següent centú-
ria. Paral·lelament a aquests tipus de safes comp-
tem també amb l’escudella de tipus 3, la qual pot 
ser rastrejada sense problemes des de Castelló 
fins a Múrcia, amb diverses variants pel que fa a la 
coberta vidrada amb què aniria revestit i les deco-
racions internes (Gisbert, 1985: 171-174; Azuar et 
al. 1995: 142). En el nostre cas, hem pogut detectar 
principalment cobertes de color turquesa sense cap 
tipus d’estampillats interns.

La sèrie Gerreta constitueix una altra de les 
fites dins la nostra seriació, atés que es tracta de 
tipologies en les quals els diferents motius deco-
ratius, dels quals tenim bones referències crono-
lògiques, apareixen de manera habitual. El tipus 1 
de la nostra sèrie correspon a una forma genèrica 
de gerreta molt habitual als contextos del segle X 
en avant, de la qual en tenim exemples als contex-
tos de la ciutat de València (Pascual et al. 2003: 
113) o d’Onda (Miguélez, Alfonso, 2017: 219). Les 
decoracions acanalades o amb bandes incises al 
coll i el cos són també habituals en aquesta tipolo-
gia per a cronologies primerenques (Montmessin, 
1990: 270). Ja en aquesta variant, però sobretot la 
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del tipus 2, apareixen amb decoracions pintades, 
tant al coll com a la part superior del cos, amb línies 
gruixudes verticals o línies onejants emmarcades 
entre línies horitzontals, que es mantenen als con-
textos del X i, sobretot, als de la següent centúria 
(Montmessin, 1980: 277; Curto et al. 1984: 42; Pé-
rez Botí, 2013-2014: 58). En aquesta variant, però 
també a la del tipus 3 de la sèrie Gerreta, trobem 
els elements decoratius més distintius, com dis-
senys de cordons de l’eternitat o tauler d’escacs en 
en corda seca parcial, que apareixen als contextos 
ceràmics a partir de la segona meitat del segle XI, 
però també peces amb decoracions pintades amb 
òxids de ferro i manganés combinats, o esgrafiats. 
Es tractaria d’una gerreta, per tant, amb una àmplia 
cronologia de consum, entre finals del segle XI i tot 
el segle XII, amb paral·lels a l’àrea llevantina, tant 
al territori de Dénia (Gisbert et al. 1992: fig. 17, 3; 
Azuar et al. 1995: 143) com al de València (Lerma 
et al. 1981: fig. 1, 4; Pascual et al. 2003: 361).

Finalment, la sèrie Gerra suposa el darrer 
conjunt d’atifells destinats al servei de taula, que 
també podrien anar vinculats a tipus formals deno-
minats com a fiola o botella. Tot i que no existeixen 
paral·lels formals exactes de les nostres tipologies 
de gerres, l’absència de decoracions acanalades 
-ben presents dins d’aquesta sèrie en cronologies 
més antigues (Rosselló Mesquida, 2006: 21; Mi-
guélez, Alfonso, 2017: fig. 6, 6-11)- o vidrades -ha-
bituals a les ceràmiques tardoandalusines (Azuar 
et al. 1995: 142)-, la decoració en retícula entre lí-
nies horitzontals amb òxid de ferro (Rosselló Mes-
quida, 2006: 14) o les característiques tècniques 
generals d’aquestes produccions, ens permeten 
acotar la seua aparició als contextos d’època taifa. 
Algunes peces de morfologia similar han aparegut 
al forn de la partida de Safra, a Castelló, també en 
aquesta mateixa cronologia (Benedito et al. 2004-
2005: fig. 8, 35). A Lleida, en contextos del segle 
X-XI, apareix la mateixa vora del tipus 1 però amb 
decoració acanalada i sense decoracions amb 
òxid (Loriente, 2000: 297). Disposem d’un frag-
ment de vora del tipus 2 que presenta una decora-
ció amb òxid de manganés única dins del repertori 
de la fortalesa, amb el llavi pintat i una sanefa a 
la part mitjana del coll, delimitada per dues línies 
fines i emplenada amb línies diagonals en ziga-
zaga i punts emplenant els buits. Un motiu idèntic 
és el que presenten certes gerretes del segle XII 
ben documentades a la ciutat de Tortosa (Museu 
de Tortosa, 2010: 43).

Quant a les ceràmiques destinades a l’em-
magatzematge, hem de destacar en primer lloc les 
primeres dues tipologies de la sèrie Càntir, que 
són elements característics dels contextos de Tor-

tosa i València de la mateixa manera que les prime-
res variants d’olles, safes i escudelles que ja hem 
vist. Pel que fa al tipus 1 es tracta d’un conjunt de 
peces de mitjanes i grans dimensions, cos globular 
o lleugerament ovoide, base plana i dues nanses 
verticals de secció helicoïdal. Se les coneix habitu-
alment a la bibliografia arqueològica com a nanses 
retorçades o trenades i són ja habituals als contex-
tos ceràmics des del segle IX, incrementant-se la 
seua presència a partir de la següent centúria (Cur-
to et al. 1984: 23, 29; Negre, 2014: 58-59). Es tracta 
d’un dels tipus més ben representants al conjunt del 
territori tortosí, que es documenta de forma habi-
tual també al nord del territori valencià (Montmes-
sin, 1980: 271, làm. 4; Curto et al. 1984: 23; Negre, 
2013: I, 240). Tot i que morfològicament es tracta 
d’un tipus que perviu als contextos fins al segle XII, 
estilísticament podem detectar canvis en les seues 
característiques tècniques de producció, com la 
presència de revestiments argilosos cada vegada 
més densos, la decoració pintada de les seues su-
perfícies, o la presència de pastes amb coccions 
molt tecnificades, sense rastre de reducció en cap 
part de la peça. D’altra banda, el tipus 2 de la sèrie 
Càntir presenta una aparició als contextos ceràmics 
també primerenca, amb característiques molt simi-
lars a les de la variant anterior. La seua presència 
als dominis de Tortosa està àmpliament documen-
tada als contextos del segle X, tot i que no pareix 
presentar una evolució cap a models tan decorats 
com els definits al tipus 1 per a cronologies més 
tardanes (Curto et al. 1984: 23, 28; Negre, 2013: 
I, 241). Presenta certs paral·lelismes, formals i de-
coratius, amb les formes de gerres M11.2 i M11.3 
de Tudmir, adscrites a contextos emirals (Gutiérrez, 
1996: 90).

El càntir de tipus 4 està representat als ni-
vells almohades de tot el Šarq, amb una decoració 
ben prefixada per traços verticals al coll amb òxid 
de manganés i una línia onejant horitzontal emmar-
cada per un quadrat al coll, a més d’un caracterís-
tic llavi discontinu o diferenciat amb encaix interior 
(Azuar et al. 1995: fig. IV, 1; Pascual et al. 2009: 
fig. 7, b;). Aquesta variant ens dona la referència de 
la sèrie en el darrer moment d’ocupació andalusina 
de la fortalesa, mentre que el tipus 3, amb una mor-
fologia molt similar a la primera variant de la sèrie, 
seria lleugerament anterior. Com a elements signifi-
catius d’aquest darrer tipus, a més, les dos nanses 
verticals ja no presenten una secció helicoïdal sinó 
circular, a més de tractar-se de peces que comp-
ten amb una rica i profusa decoració amb òxid de 
ferro i de manganés, en alguns casos, combinats. 
Els motius principals són línies pintades verticals al 
llavi, i la combinació de tres línies rectes emmarcant 
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tres línies onejants al coll -en disposició horitzontal- 
i al cos de la peça -en vertical-. Les nanses també 
presenten decoracions força irregulars, sense una 
orientació ni forma clares. Les similituds d’aquestes 
decoracions amb les del tipus 4 són evidents (Azu-
ar, 1995: fig. IV, 1, 2), tot i que el característic llavi 
de secció triangular i el seu perfil lleugerament més 
globular permeten enquadrar la producció en la pri-
mera meitat del segle XII (Pérez Asensio i Jiménez, 
2018: 173).

La sèrie Alfàbia ha estat una de les menys 
representades al registre ceràmic de la fortalesa. 
Només conservem fragments de decoració de 
cordons aplicats amb decoració incisa ungulada i 
fragments informes de les seues parets, que pel 
gruix i característiques tècniques que presenten, 
pensem que han de ser vinculades a formes d’em-
magatzematge com l’alfàbia. Amb pastes ben de-
purades i amb una cuita que no provocà reducció 
a cap part de les peces, els fragments recuperats 
compten també, de forma generalitzada, amb un 
revestiment argilós, si més no en la seua cara ex-
terior. Les decoracions més similars de què dispo-
sem com a paral·lels provenen de contextos del 
segle X a la torre celòquia de la fortalesa de Cu-
llera (Rosselló Mesquida, 2006: fig. 15), tot i que 
no són estranyes a contextos posteriors, fins i tot 
d’època almohade (Azuar et al. 1995: 144; Pascu-
al et al. 2009: 367; Pérez Botí, 2011: 187). A Tor-
tosa, pareix que els cordons decorats més antics, 
corresponents a contextos del segle IX i primera 
meitat del X, presenten una decoració digitada, 
mentre que els motius ungulats no es documen-
ten als nivells andalusins de la ciutat, que cau en 
mans cristianes a les darreries de 1148 (Curto et 
al. 1984: 15, 23).

En darrer lloc arribem als conjunts funcio-
nals destinats a usos múltiples, on el número de 
tipus que s’han pogut diferenciar entre sèries és 
molt més limitat, restringit sempre a conjunts únics 
o, fins i tot, a peces singulars. Així, la sèrie Gibrell 
resulta difícil de definir en termes cronològics de-
gut a el pobre estat de conservació dels estrats 
de la fortalesa i als agressius processos postde-
posicionals que aquests nivells han patit, afectats 
per diversos conflictes bèl·lics i les reparacions a 
la fortalesa que comportaren. Es tracta, a més, 
d’una sèrie que ha variat molt poc al llarg de la his-
tòria, molt vinculada a l’ús que se li ha donat. Tot i 
això, a partir dels elements estilístics de les peces 
d’aquesta sèrie, podem destacar la coincidència 
formal i decorativa entre els nostres primers dos 
subtipus i certes variants de l’àrea llevantina que 
apareixen de forma abundant a diferents contex-
tos del segle XII i XIII (Carrasco et al. 2006: fig. 6, 

3092-2; Pérez Botí, 2011: 187). Pel que fa al ter-
cer subtipus, representa una morfologia genèrica 
habitual als contextos andalusins, tot i que compta 
amb un revestiment argilós en la cara interna i el 
llavi de la peça, a sobre de la qual apareixen di-
versos goterons de color vermellós. Es tracta d’un 
recurs habitual a diverses de les peces obertes 
identificades als contextos dels segles IX i X a la 
ciutat d’Onda (Miguélez, Alfonso, 2017: fig. 9, fig. 
11), a Cullera (Rosselló, 2006: fig. 5, C7-60) o al 
Castellar d’Alcoi (Pérez Botí, 2013-2014: fig. 5).

La sèrie Braser es caracteritza per una fac-
tura molt tosca i irregular, amb mamellons dorsals 
i marques d’acció de calor de forma generalitzada 
per la peça, a pesar de no conservar la seua base. 
Tenim paral·lels, considerats com a cassoles, als 
nivells emirals i califals de Cullera (Rosselló Mes-
quida, 2006: fig. 17, C10-47) i, de nou, a Pechina 
(Castillo i Martínez, 1993: làm. III, 3, làm. XIV, 2-3). 
No pareix guardar cap relació amb les formes de 
brasers que apareixen als contextos més tardans 
a la resta del Šarq, on ja no apareix cap element 
prènsil i la factura és molt més curada (Gisbert et al. 
1995: fig. 6, 4; Azuar et al. 1995: fig. I, 14; Pascual 
et al. 2009: fig. 6, a).

Quant a la sèrie Tapadora, tenim un reper-
tori ampli d’individus però una única tipologia, de 
base enfonsada amb apèndix o peduncle central, 
la qual és una de les formes més freqüents als con-
textos andalusins del segle XII (Azuar et al. 1995: 
fig. III, 4; Pérez Botí, 2007: 185-186; Pascual et al. 
2009: fig. 7, c; Museu de Tortosa, 2010: 32), tot i 
que hom apunta per a ella una cronologia molt més 
àmplia, des d’almenys finals del segle X (Acién et 
al. 1995: 127; Loriente, 2000: 297).

On ja no existeix dubte sobre el seu enqua-
drament cronològic és en la sèrie Cresol, l’únic ti-
pus documentat del qual és el de peu alt, amb dos 
subtipus diferents de cassoletes inferiors i comple-
tament vidrats en verd obscur, en el nostre cas. 
La cronologia d’aquests elements gira en torn a la 
segona meitat del segle XII i primer terç de la se-
güent centúria, i tindran continuïtat amb variacions 
formals i decoratives, en època cristiana (Azuar et 
al. 1995: 143; Pascual et al. 2009: 367; Pérez Botí, 
2011: 187). La sèrie Tassa presenta també un únic 
tipus, ben caracteritzat pel seu repeu anular i una 
cobertura vidrada de color turquesa, del qual tenim 
paral·lels ben enquadrats en època almohade a la 
ciutat de València (Pascual et al. 2009: fig. 3, i). Fi-
nalment, també hem trobat un fragment que ens ha 
permés caracteritzar la sèrie Pila d’ablucions, en-
quadrada dins d’aquesta mateixa cronologia i per 
a la qual hem hagut de buscar peces similars als 
repertoris andalusos (Salinas, 2012: 446-447).
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DISCUSSIÓ

Tot i les dificultats per establir una seqüèn-
cia cronològica explicativa dels contextos ceràmics 
apareguts a l’excavació de la fortalesa d’Orpesa, 
sí que podem extraure algunes idees generals de 
l’estudi del conjunt. En primer lloc, és evident que, 
degut a les difícils condicions de conservació de 
l’estratigrafia del jaciment, sumades als agressius 
processos postdeposicionals que ha sofert, resul-
ta extremadament complicada la tasca d’utilitzar 
aquest element per realitzar una ordenació diacròni-
ca dels materials. Per tant, a partir dels pocs indicis 
estratigràfics fiables -provinents d’alguns materials 
encara en posició primària respecte al tipus d’unitat 
estratigràfica a la qual pertanyen (el reble de con-
solidació dels fonaments de la torre Sud-Oest no 
afectat per la rasa de la Guerra Civil, o el nivell de 
preparació del sòl d’ús de la torre Nord posterior a 
la seua reforma)-, l’estudi dels elements residuals 
en l’amortització del segle XIII, i la construcció d’in-
ferències a partir de conjunts ben datats en contex-
tos propers, hem tractat de dotar de sentit històric al 
registre ceràmic recuperat durant l’excavació.

Així, les tipologies més abundants al registre 
són aquelles que corresponen al moment d’amor-
tització de tot el sector 6, vinculades a produccions 
del segle XII i començaments del XIII. L’abundància 
al registre és evident, i tenim un conjunt força ampli 
i diversificat de sèries que ens permeten descriure 
amb solvència l’aixovar complet vinculat al període 
almohade. És en aquest context on trobem molts 
tipus anteriors encara en ús, convivint al mateix 
temps amb altres d’específics que fan la seua apa-
rició al llarg de la segona meitat del segle XII, com 
el tipus 5 de la sèrie Olla, el tipus 3 de Cassola, els 
tipus 3 i 4 de Safa, el tipus 3 d’Escudella, el tipus 4 
de Càntir, o les sèries completes de Cresol, Tassa 
o Pila d’ablucions. És, en definitiva, l’únic context 
acotat cronològicament i que permet servir de re-
ferència per a altres excavacions, doncs l’absència 
de materials cristians generalitzats en alguns nivells 
permet establir amb certa seguretat el moment en 
que es va segellar el depòsit.

No obstant això, al llarg de la nostra propos-
ta de seqüenciació cronològica de les produccions 
ceràmiques, hem pogut observar com existeixen 
materials que, de forma generalitzada, no són ha-
bituals als contextos tardoandalusins, on han sigut 
substituïts per altres tipologies de la mateixa sèrie. 
Sabem, per exemple, que les olles sense nanses 
del nostre tipus 1 no solen sobrepassar els contex-
tos del segle X al nostre territori, així com tampoc 
van més enllà de contextos del segle XI els tipus 2 
i 3, que són progressivament substituïdes pel més 

habitual tipus 4. La sèrie Safa i Escudella és una de 
les que més informació ens aporta en aquest sentit, 
atés que, si bé podem trobar elements dels seus 
del tipus 1 i 2 en contextos del segle XI, són cada 
vegada menys habituals en favor de les formes 
obertes de perfil carenat i cobertes vidrades, tant a 
les ciutats com a les fortificacions del seu territori. 
Tot i que no hem pogut sistematitzar més que els 
tipus de safes i escudelles del segle XII que seguei-
xen aquests criteris, hi ha abundants fragments al 
registre que apunten a la presència d’altres variants 
anteriors, com serien les decorades amb la tècnica 
d’alcafoll.

La sèrie Gerreta presenta uns canvis molt 
limitats al llarg del temps i les variants tendeixen 
a mantindre’s als contextos al llarg del temps, pel 
que resulta arriscat proposar una diacronia per a 
aquesta. Tot i això, pels contextos on apareixen 
els fragments del tipus 1 i per les tendències ge-
nerals en els motius decoratius a l’àrea de Tortosa, 
tot apunta que aquesta variant, sense cap tipus de 
decoracions més enllà de xicotetes incisions aca-
nalades en el llavi i el muscle de la peça, caldria 
vincular-lo als contextos del segle X i XI. D’altra 
banda, els motius decoratius que presenten alguns 
exemplars de gerreta del tipus 2, principalment les 
ziga-zagues i motius onejants entre línies paral-
leles horitzontals, són ben presents als contextos 
del segle XI, pel que podria considerar-se que al-
gunes d’elles formen part de contextos d’època 
taifa. Una situació similar ens trobem amb la sèrie 
Càntir, els dos primers tipus de la qual, com ja hem 
remarcat, són molt habituals a les produccions del 
primer moment d’ocupació de la fortalesa, o al 
tercer subtipus de la Sèrie Gibrell, que presenta 
uns motius decoratius per als quals només trobem 
paral·lels en contextos datats als volts dels segles 
X i XI. Finalment, no podem deixar de banda el 
braser, una peça que si bé per la seua funciona-
litat podria ballar entre cronologies, la morfologia 
que mostra es totalment absent als contextos del 
segle XII, mentre que resulta habitual als més pri-
merencs.

D’aquesta manera, i a falta de poder inter-
vindre als espais ja mencionats a l’inici, on pensem 
que podrem disposar d’una estratigrafia amb un 
bon estat de conservació, hem proposat una prime-
ra seqüenciació que esperem que servisca de base 
per a futurs treballs en aquest jaciment. La possi-
bilitat de matisar aquestes primeres observacions 
amb noves dades arqueològiques i, sobretot, amb 
datacions absolutes, permetrà finalment plantejar 
una cronomorfotipologia més acurada i afinar l’anà-
lisi de les formes de producció, distribució i consum 
de ceràmica en aquest districte tortosí.
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