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L'estada de tres mesos realitzada a l’Archaeometry Group of the Research 

Reactor Center of the University of Missouri (MURR) (Estats Units d’Amèrica) del 21 
de setembre al 21 de desembre del 2005 ha estat imprescindible en la meva recerca. 
Sense aquesta estada no hauria pogut ampliar els coneixements sobre la tècnica 
d’Activació Neutrònica (AAN) ni aplicar les grans possibilitats analítiques que pot 
oferir aquesta, ja que és imprescindible disposar d’un reactor nuclear destinat a finalitats 
científiques. Cal afegir que el reactor de que disposa la  Universitat de Missouri és el 
més potent de les universitats dels Estats Units i el més operatiu del món (150 hores per 
setmana, més del 90% del temps disponible). 

 
És d’importància cabdal per a la meva recerca tenir un banc de dades 

suficientment ample obtingut per Activació Neutrònica, ja que gran part dels estudis 
sobre ceràmica majòlica s’han realitzat emprant aquesta tècnica, especialment per part 
dels investigadors americans. D’aquesta manera, comparant les dades obtingudes 
mitjançant la AAN amb l’obtinguda prèviament a través de la tècnica de la 
Fluorescència de Raigs X (FRX) es pot arribar a assolir un millor i profund 
coneixement arqueomètric de les produccions i exportacions de les ceràmiques 
majòliques de la Península Ibèrica. Aquest pas ha estat finalment assolit gràcies a 
l’estada realitzada al centre receptor. Cal afegir que al continent americà hi ha una gran 
tradició d’estudi de la ceràmica majòlica, ja que fou la ceràmica implantada pels 
conqueridors europeus que suposà tota una innovació tecnològica, arribant a imitar-se 
posteriorment en gran nombre. D’aquesta manera s’ha analitzat per AAN una mostra 
composada per 173 individus ceràmics procedents de 12 centres productors, alguns de 
l’àrea catalana com són Barcelona, Reus, Vilafranca del Penedès i Lleida; així com de la 
resta de la Península Ibèrica: Terol, Muel, Villafeliche, Manises, Paterna, Talavera de la 
Reina, Puente del Arzobispo i Sevilla. Així mateix s’han analitzat 2 centres receptors de 
l’illa de Gran Canaria (Cueva Pintada de Gàldar i convent de S. Francisco de las Palmas 
de Gran Canaria) per tal d’assolir una primera impressió de les exportacions de 
ceràmica majòlica a Amèrica durant el Renaixement. Fins el moment, degut a qüestions 
de caire organitzatiu del centre d’acollida, disposo dels resultats químics de 146 de les 
173 ceràmiques analitzades. La preparació de les mostres s’ha realitzat segons el 
procediment explicat en la proposta inicial.  

 
Els resultats químics preliminars mostren uns grups força homogenis 

químicament que corresponen als diferents centres productors. Així com succeeix amb 
les dades químiques obtingudes a la Universitat de Barcelona mitjançant la FRX, hi ha 
centres productors que presenten una major complexitat química, considerant-se que en 
aquests podrien haver existit més d’una tradició ceramista clarament diferenciades. 
Aquest seria el cas del centre productor aragonès de Muel, en el que s’aprecien 
clarament dues grans agrupacions diferenciades químicament (veure figura 1). Això 
evidencia dues produccions diferenciades pertanyent al mateix centre productor. 
D’aquesta manera a partir d’ara es poden atribuir ceràmiques  de provinença 
desconeguda no tan sols al seu centre productor, sinó també arribant a discriminar entre 
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diferents tallers o tradicions de producció pertanyent al mateix nucli productor, en 
aquells casos en que es donin. Això posa de nou de manifest la utilitat de l’arqueometria 
en els estudis de provinença. 

 

 
Fig. 1. Anàlisi discriminant de les ceràmiques analitzades per AAN a MURR en que s’aprecia la 

diferenciació química existent entre els diferents centres productors. 

 
Igualment ha estat de gran valor científic per a l’assoliment de la meva recerca la 

possibilitat d’efectuar estudis sobre la composició química dels vidrats de la ceràmica 
majòlica emprant la tècnica de LA-ICP-MS. A partir d’aquesta tècnica s’han realitzat 
193 anàlisis sobre 130 ceràmiques vidrades, caracteritzant-ne les diferents decoracions 
cromàtiques  que es troben en el vidrat de cadascuna de les ceràmiques analitzades 
(blanc, blau, verd, negre, groc i reflex metàl·lic). Actualment les dades obtingudes 
d’aquestes anàlisis es troben en una fase d’estudi avançat, tot i que com a resultats 
preliminars es pot avançar que, mentre el verd o el negre no són molt homogenis 
químicament, les decoracions blaves presenten una gran homogeneïtat composicional en 
la majoria dels individus analitzats. A més a més, s’ha identificat dues grans tendències 
tecnològiques en les composicions químiques dels vidrats blancs, comuns a totes les 
ceràmiques majòliques (Fig. 2). Aquest tipus d’estudi no s’havia realitzat prèviament 
sobre els vidrats de la ceràmica majòlica, esdevenint un important avenç en el 
coneixement tecnològic de les produccions de majòlica dels centres productors catalans 
i espanyols. 

 



 
Javier Garcia Iñañez 2005 BE 00476 

 

* 

 
 

3

 
Fig. 2. Anàlisi de components principals de les composicions dels vidrats de les diferents 

ceràmiques analitzades segons les diferents decoracions. 

 
Cal esmentar que la formació en el tractament de dades estadístiques segons la 

metodologia de treball de l’Archaeometry Group of Research Reactor of the University 
of Missouri ha estat una gran tasca formativa realitzada durant el llarg de tota l’estada al 
centre receptor, tant de manera teòrica en els primers estadis de l’estada, com de manera 
pràctica a l’hora de la interpretació de les dades resultants de les anàlisis efectuades, 
actualment encara en procés.  

 
Com a valoració final haig d’agrair a l’Agència d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca (AGAUR) i al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya l’oportunitat que ha suposat aquesta estada a 
l’Archaeometry Group of the Research Reactor Center of the University of Missouri 
(MURR) (Estats Units d’Amèrica) ja que m’ha permès establir sòlids vincles 
internacionals de caràcter científic i personal a una gran institució científica com és el 
Research Reactor Center of the University of Missouri. Fruit d’aquesta col·laboració 
científica encetada arrel de la beca BE 2005 en resultaran almenys 3 publicacions de 
caràcter internacional: un article actualment en preparació per a la revista internacional 
Journal of Archaeological Science, així com la participació i posterior publicació en el 
congrès organitzat per l’American Chemical Society (ACS) a Atlanta (GA, USA) el 
març del 2006 i el Congrès Internacional d’Archeometria (ISA) organitzat per la 
Université Laval i la Université du Québec à Chicoutimi que es celebrarà al Quebec 
(Canadà) el maig del 2006. En tots aquests treballs i presentacions fruit de la 
col·laboració establerta gràcies a l’estada realitzada es farà esment del suport del 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
 


