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0.1. Els estudis espaciáis sobre la indústria valenciana

Abans d’endinsar-nos en Pestudi de la indústria cerámica de la Plana creiem 

convenient fer un repás de les monografies realitzades fins ara pels geógrafs sobre indústria 

valenciana. Dins Pámbit valenciá cal destacar dues tesis doctoráis sobre geografía industrial: 

la de Josep Maria Bernabé {La industria del calzado en el Valle del Virtalopó, 1976a) i la de 

Rosa Maria Jordá {La industria en el desarrollo del Área Metropolitana de Valencia, 

1986). Hem d’esmentar, a més, el treball de Pedro Pérez Puchal sobre la indústria al Camp 

de Morvedre (19681), el de Maria Ángels Casado sobre la indústria del joguet d’Ibi (19742), 

un altre del ja esmentat Bernabé sobre el calcer de la Valí del Vinalopó (19753), el de 

Vicente Gozálvez sobre la indústria de les estores de Crevillent (19754), el d’Ismael Vallés 

sobre el téxtil a l’Alcoiá-la Valí d’Albaida (19865), el de Rafael Viruela sobre la indústria del 

calcer a la provincia de Castelló (19876), el de Jorge Hermosilla sobre la indústria al Camp 

de Túria i la Foia de Bunyol (19937) i el de Joan Caries Membrado sobre el taulell a Vila- 

real i a tot la Plana (19958). Tots aquests treballs -principalment de carácter descriptiu- es 

refereixen a una determinada branca d’activitat dins d’un context territorial més o menys 

ampli, que pot abra?ar des d’un municipi a una o més comarques.

Cal remarcar també una serie de publicacions realitzades per economistes i geógrafs 

sobre la indústria valenciana que -a  diferéncia de les anteriorment esmentades- són de 

carácter general i interpretatiu: les d’Emest Lluch (19749, 197510) i García Bonafé (197411),

1La industria del Campo de Sagunto, Sagunt, Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, pp. 97.
2Ibi. Estudio geoeconómico de un núcleo industrial, Ciutat de Valéncia, Departament de Geografía de la 
Universitat de Valéncia, pp. 93.
3Industria i subdesenvolupament al País Valenciá (el calgat a la Valí del Vinalopó), Ciutat de Mallorca, 
Molí, pp. 109.
ALa industria de esteras y  alfombras en Crevillente, Ciutat de Valéncia, Departament de Geografía de la 
Universitat de Valéncia, pp. 41.
5Indústria téxtil i societat a la regió Alcoi-Ontinyent 1780-1930, Ciutat de Valéncia, IVEI i Universitat de 
Valéncia, pp. 197.
6 La industria del calzado en la provincia de Castelló, Castelló, Sociedad Castellonense de Cultura, pp. 90.
1El Camp de Túria y  la Hoya de Buñol. Accesibilidad, industria y  segunda residencia, Departament de 
Geografía, Universitat de Valéncia, pp. 149.
^Vi la-re al, ciutat industrial El taulell i les altres indústries en la história, el present i el futur de la ciutat, 
Ajuntament de Vila-real, pp. 229.
9“Modelos de industrialización e ideologías en el País Valenciano”, ICE, 485, Ministerio de Economía y 
Hacienda, Madrid, pp. 45-54.
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que parlen deis models d’industrialització al País Valenciá; les tesis doctoráis de Martínez 

Serrano (197712) i Reig (197713) sobre la formació i l’auge de la indústria valenciana; una 

publicació coordinada per Honrubia (198214) i referida a la crisi de la nostra indústria durant 

els anys vuitanta; Fárdele de Houssel (1983) sobre la indústria espontánia15 al nostre país; un 

exhaustiu treball coordinat per Tomás Carpi (198516) i un altre cP Andrés, Monfort i Usach 

(199217) que tracten Fespecialització sectorial de la indústria valenciana per comarques; els 

articles sobre el tercian industrial (o sector quaternari) de Salom (198718) i de Pitarch 

(199219); els referits a les actuacions de la Generalitat Valenciana en política industrial 

realitzats per Salom (199720), per Salom i Albertos (1995b21) i per Mas, Rico i Mafé 

(199222); el d’Ybarra (199223) que descriu els districtes industriáis valencians24, o el de 

Salom i Albertos (1995a25) sobre la resposta a la crisi industrial de la indústria valenciana 

durant els anys vuitanta.

10La vía valenciana, Ciutat de Valéncia, edicions 3 i 4, pp. 254.
“ “El marco histórico de la industrialitzaciuón valenciana”, ICE, 485, Madrid, 135-146.
l2La formación de la industria valenciana, tesis doctoral, Facultat de Ciéncies Económiques i Empresarials,
Universitat de Valéncia, pp. 434.
13Análisis regional y  crecimiento industrial: el caso del País Valenciano. 1958-1975, tesis doctoral, Facultat 
de Ciéncies Económiques i Empresarials, Universitat de Valéncia, pp. 551.
™La industria valenciana en el umbral de los ochenta, Ciutat de Valéncia, Caixa d’Estalvis de Valéncia, 
pp. 285.
15Més avant, en aquesta mateixa introducció, parlarem del concepte á'industrialització espontánia.
16La lógica del desarrollo económico: el caso valenciano, PREVASA (Previsions Económiques Valencia- 
nes), Ciutat de Valéncia, Caixa d’Estalvis de Valéncia, pp. 919.
17“E1 sector industrial: especialización productiva y territorial”, en Martínez, A., A. Pedreño i E. Reig 
(Dirs.), Estructura econórñica de la Comunidad Valenciana, Madrid, Espasa Calpe, pp. 133-165.
18“E1 terciario industrial y la difusión de innovaciones en la Comunidad Valenciana”, Cuadernos de 
Geografía, 42, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 193-204.
19“Los servicios avanzados en el País Valenciano en la década de los 80. Evolución y futuro”, Cuadernos de 
Geografía, 51, Facultat de Geografía i História, Universitat de Valéncia, pp. 125-138
20 “Política industrial de apoyo a la innovación en áreas de desarrollo endógeno: el caso de la Comunidad 
Valenciana a la luz de las experiencias europeas recientes”, Cuadernos de Geografía, 61, Factultat de 
Geografía i História, Universitat de Valéncia, pp. 145-157.
21“La política industrial valenciana y su impacto territorial. 1985-1995”, Cuadernos de Geografía, 58, 
Factultat de Geografía i História, Universitat de Valéncia, pp.385-416.
22“Política industrial: promoción y difusión de la innovación”, en Martínez, A., A  Pedreño i E. Reig (Dirs.), 
Estructura económica de la Comunidad Valenciana, Madrid, Espasa Calpe, pp. 441-456.
23“Entre la cooperación y la competencia: los distritos industriales en el País Valenciano”, Economía 
Industrial, 286, pp. 72-74.
24En les próximes págines estudiarem el concepte de districte industrial.
25“La industria en la Comunidad Valenciana”, dins Cambio industrial y  desarrollo regional en España 
(Joaquín Bosque i Ricardo Méndez, coord.), Barcelona, Oikos-Tau, pp. 303-355.
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Altres estudis de geografía industrial sobre Valéncia, amb un marc territorial 

restringit (una provincia o una o més comarques) són els de Picó sobre les característiques 

de l’empresari industrial de la provincia de Valéncia (1976), el de Bernabé sobre la indústria 

espontánia de la provincia d’Alacant (1984), el de Viruela que descriu la conjuntura 

industrial de la provincia de Castelló (1992), el de Jordán i Torres sobre la indústria del 

Camp de Túria (1986), el d’Hermosilla (1991) sobre la indústria exógena del Camp de Túria 

i de la Foia de Bunyol (1991) o el capítol de Boira sobre les activitats secundáries de l’Área 

Metroplitana de Valencia (inclós dins l’obra de Boira, Rosselló i Teixidor (1988) sobre la 

comarca de l’Horta).

Quant a estudis d’indústria valenciana per branques d’activitat abunden els dedicats 

al calcer, el téxtil i el taulell. La indústria sabatera de la Valí del Vinalopó és abordada, entre 

altres autors, per Bernabé (1975, 1976a, 1976b), que para especial esment al fenomen de 

Porganització espontánia d’aquesta; Ybarra (1986), que fa una análisis de la situació del 

calcer durant la década del 1980 i les seues perspectives de futur; Sebastiá (1997), que 

sintetitza Pevolució recent d’aquesta manufactura propia de les comarques del sud, i 

Segrelles i Gómez (1997), que parlen de la relació entre Pexportació de la sabata del 

Vinalopó i el port de Valéncia. La indústria del cal?at a la Valí d’Uixó és tractada per 

Viruela en diverses publicacions (1980, 1983b, 1987a) que remarquen la crisi d’aquest 

subsector a partir deis anys setanta i l’auge de Peconomia submergida com a resposta a 

Pesmentada crisi.

El téxtil alcoiá ha estat objecte de nombrosos estudis, entre els quals excel-leixen el 

d’Aracil i Garcia Bonafé (1974) i el de Jordá (1976), que posen Paccent en la crisi d’aquesta 

manufactura iniciada a partir deis anys seixanta amb l’obertura del mercat espanyol al 

comer? internacional; a més la indústria téxtil alcoiana i la de la Valí d’Albaida ha están 

abordades des d’un punt de vista historie per Vallés (1986), la de Vilafranca per Baila 

(1986) i la de Morella per Viruela (1987b). Més recent és la publicació de Such (1993) que 

analitza el procés d’industrialització de la regió téxtil Alcoi-Ontinyent i explica la forta 

restructuració que pateix aquest subsector en l’actualitat. Gozálvez estudiá el 1975 la 

indústria téxtil de Crevillent, tot remarcant l’especialització en la producció de catifes i la

28



peculiaritat d’aquesta manufactura, relacionada en els seus orígens amb el savi aprofitament 

deis escassos recursos naturals de la zona.

Peí que fa a la indústria cerámica de la Plana destaquem les publicacions de Rosselló 

(1966), Meliá (1971), González (1974, 1992) i Membrado (1992, 1993) que decriuen el 

procés d’industrialització del taulell i els principáis obstacles amb qué s’ha trobat aquesta 

branca d’activitat, que en l’actualitat exceMeix sobre la resta d’indústries autóctones 

valencianes peí seu dinamisme; a escala municipal cal citar els treballs de Badenes (1965) 

sobre Onda, de Quereda (1973) sobre l’Alcora i d’Obiol (1985) i Membrado (1995) sobre 

Vila-real. La cerámica de Manises ha estat estudiada primerencament per Rosselló (1961), 

que emfasitzava la crisi d’aquesta secular indústria valenciana d’arrels medievals, i 

posteriorment per Alonso, Boronat i Martínez (1985), AVEC (1992) i Requena (1992), que 

incideixen en les reduides dimensions i la manca de modemització tecnológica i estética de 

les empreses de cerámica decorativa de Manises i voltants i en els problemes de 

competitivitat que aixó hi comporta.

D’altres branques d’activitat que també han estat abordades per la geografía 

industrial són les del joguet de la Foia de Castalia per Conesa (1962), Casado (1974) i la 

redacció de la revista ICE (1974), que descriuen el carácter endógen d’aquesta indústria i les 

dificultáis per a la seua modemització; el moble de la Valldigna ha estat estudiat per Arroyo 

el 1968 i el de l’Horta Sud -máxima comarca productora d’aquest bé al nostre país- per la 

redacció de la revista ICE (1974), que destacava l’auge que hi estava prenent aquesta 

indústria a mitjan década del 1970. Posteriorment el moble valenciá ha estat tractat per 

diversos autors, entre els quals Camisón, Roig i Torcal (1992), que analitzen la 

competitivitat de la indústria i el mercat del moble i la fusta de l’Horta Sud, i, en menor 

mesura, de la resta de Valéncia (especialment de la Safor i del Baix Maestrat, comarques 

especialitzades en aquesta branca d’activitat). També Navarro i Camisón (1993) tracten la 

indústria del moble de l’Horta Sud, comarca que consideren un districte industrial. La 

siderúrgia saguntina fou tractada primerencament per Trillo (1974) i Garcés (1975), que es 

referien a la integrado de la IV Planta a Sagunt i a la influéncia en el desenvolupament 

d’aquest municipi; posteriorment, quan aquesta branca d’activitat ja es trobava en plena crisi
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industrial -no només a Sagunt, sinó arreu de l’Estat- la siderúrgia va ser abordada per 

Bernabé (1982) La indústria del paper ha estat treballada per Botella (1981) i la de 

maquinária per Albertos (1990), mentre que les agroalimentáries valencianes han estat 

estudiades en conjunt per Juan (1976), el cas del torró de Xixona per Jordá (1973), el d’una 

gran empresa hortofrutícola per López Gómez (1992) i el treball femení en agroindústries 

per Domingo i Viruela (1997). Com a cas excepcional cal destacar l’estudi de la indústria de 

la cera en Albaida realitzat per Pérez Puchal (1968).
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0 . 2 .  E l s  e s t u d i s  s o b r e  l a  h i s t ó r i a  d e  l a  c e r á m i c a  m u n d i a l

El segon capítol d’aquesta tesi el dediquem a la história de la cerámica, que abordem 

des de distints ámbits geográfics: comencem presentant una síntesi de la história de la 

cerámica al món -on emfasitzem la relació de la cerámica europea amb la islámica i amb la 

xinesa. Com a obres de referencia per a l’estudi de la história de la cerámica mundial cal 

destacar el manual d’Emmanuel Cooper (199326) els de David Hamilton (1985a27 i 1985b28), 

a més del de Pravoslav Rada (199029); tant en el cas de Rada com en el de Hamilton es 

combina l’estudi de la história de la cerámica amb l’explicació de les técniques de fabricado. 

També Josep Maria Gomis i Martí (199030), tot i que se centra en la cerámica valenciana i 

espanyola, fa continúes referéncies a la história de la cerámica europea i mundial. D’altres 

obres de referencia són el diccionari de Louise Ade Boger (197131), el de Giorgio Batini 

(197432), el de Frank Hamer (197533), la síntesi de cinc miMenis d’história de la cerámica 

d’Adalbert Klein (197934) o els tractats clássics d’Alexandre Brongniart del 187735 i de 

Cipriano Picolpasso Durantino editat el 187936.

Cal citar també alguns interessants estudis sobre história de la cerámica circumscrits 

a una área concreta: el de Frankfort (1969) sobre Mesopotámia, el de Noble (1988) sobre la 

cerámica ática a la Grecia clássica, els de Lugli (1957), Marta (1985) i Brodribb (1987) 

sobre les técniques constructives en el món romá, el de Valenstein (1989) sobre la cerámica 

xinesa, el de Philon (1980) i el de Soustiel (1985) sobre la cerámica islámica.

26A History of World Pottery and Ceramics, Londres, B. T. Batsford, 1981 (traducció espanyola del 1993, 
Historia de la Cerámica, Barcelona, CEAC, pp. 223).
21 Pottery and Ceramics, Londres, Thames and Hudson, 1982a (traducció espanyola del 1985, Alfarería y  
Cerámica, Barcelona, CEAC, pp. 188).
2*Stoneware and Porcelain, Londres, Thames and Hudson, 1982b (traducció espanyola del 1985, Gres y  
Porcelana, Barcelona, CEAC, pp. 167).
29Técnicas de la cerámica, Madrid, Libsa, pp. 207.
30Evolució histórica del taulellet, Col-lecció Universitária, Diputació de Castelló, pp. 389.
i l The Dictionary of World Pottery and Porcelain, Nova York, Charles Scribner’s sons, pp. 533.
32L ’amico della cerámica. Guida per i collezionisti di terracotta, maiolica, porcellana, Firenze, Vallechi, 
pp. 474.
3377?e Potter's Dictionary of Materials and Techniques, Londres, Pitman Publishing, pp. 349.
24Keramik aus fünftausend Jahren, Dusseldorf (Alemanya), Schwamm, pp. 300.
35Traité des Arts Céramiques ou des poteries considérées dans leur histoire, leur practique et leur théorie, 3a 
ed., 2 vols., París, Vigot Fréres Éditeurs, pp. 759 (Ir vol.) i 824 (2n vol.).
36/  tre libri dell ’arte del vasajo, Pesaro, Amaldo Forai Editore, pp. 80, 3a edició.
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Peí que fa a les técniques i els distints tipus de cerámica destaquen els treballs de 

Watson (1985) sobre el reflex daurat a Pérsia, els de Caiger-Smith sobre Pesmalt estannífer 

(1973) i sobre la cerámica de reflex metáMic (1985) a les dues riberes de la Mediterránia, el 

de diversos autors (AADD, 1995b) sobre la cerámica verda i morada també a la 

Mediterránia), el de Cora i Fanfani (1986) sobre la porcellana italiana, el de Dallot-Naudin i 

Jacob (1983) i el de Dupont (1987) sobre les porcellanes franceses, el de Róntgen (1984) i 

el de Menzhausen (1988) referits a la porcellana de Meissen (Saxónia-Alemanya), el de 

Godden (1974) sobre la porcellana anglesa i els de Bamard (1979), Catleugh (1983) i Ray 

(1994) que estudien 1’evolució deis taulells anglesos durant el segle XIX.
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0.3. Els estudis sobre la história de la cerámica valenciana i espanyola

En el segon capítol d’aquest treball, després de parlar de la história de la cerámica 

mundial, ens centrem en Fevolució de la cerámica valenciana, des de la prehistoria fins ais 

nostres dies, i acabem aprofundint en la história de la indústria taulellera de la Plana.

Peí que fa a la história de la cerámica valenciana hem de destacar almenys tres obres 

de referencia especialment significatives: el clássic de Manuel González i Martí, elaborat 

entre el 1944 i el 195237, el completíssim treball en quatre volums de Soler Ferrer, Aranegui 

i Pérez Camps (1987-9238) i un magnífic estudi de l’evolució histórica del taulellet a 

Valéncia efectuat per l’enginyer industrial Josep Maria Gomis (199039).

A banda d’aquests treballs podem citar-ne alguns que fan referéncia a diferents 

époques en la história de la cerámica valenciana: així, aquest aspecte de la civilització ibérica 

és tractat en la tesi doctoral d’Aranegui (1972), mentre que de l’época romana s’ocupa 

Montesinos (1991); l’época altomedieval és estudiada en l’article de Bazzana i Guichard 

(1980) i la baixmedieval en el de López Elum (1996) i en el de Coll (1988-89). Sobre la 

cerámica valenciana a la darreria del segle XIX és imprescindible la consulta de les obres de 

l’enginyer maniser Rafael Valls David (1894a40 i 1894b41).

Entre els treballs que aborden l’estudi de la cerámica valenciana de determinades 

comarques o regions, destaquem els de Llobregat (1970), Reynolds (1985) i Gutiérrez 

Lloret (1986) sobre els materials altomedievals al sud del País Valenciá, el de Díaz Manteca 

(1984) sobre la trajectória histórica de la cerámica a la provincia de Castelló i el de 

Membrado (1996) que parla de l’evolució de la indústria cerámica a la Plana. Entre els que 

es refereixen a un marc municipal cal no oblidar els d’Osma (1923), Escrivá (1985), Pascual 

i Martí (1986) i AADD (1990b) per a la Ciutat de Valéncia; el d’Escribá (1987) sobre

37Cerámica del levante español. Siglos medievales, 3 vols.(I. Loza, II. Alicatados y Azulejos, III. Azulejos 
“socarrats” y retablos), Barcelona, Lábor, pp. 666 (I), 738 (II) i 698 (EH).
38Historia de la cerámica valenciana, 4 vols., Ciutat de Valéncia, Vicent Garcia, pp. 204 (Ir vol.), pp. 268 
(2n vol.), pp. 246 (3r. vol.), pp. 285 (4t vol.).

Evolució histórica del taulellet, CoHecció Universitaria, Diputació de Castelló, pp. 389.
40La cerámica. Apuntes para su historia, Ciutat de Valéncia, Juan Guix, pp. 145.
4lLa cerámica. Apuntes para la historia de su fabricación, Ciutat de Valéncia, Juan Guix, pp. 170.
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Benetússer; el de Pérez Guillén (1985) sobre Gandia; el de Rosas (1979) sobre Vilafamés; el 

de Sánchez Gozalbo (1927) sobre Morella; els de Moreno Royo (1986) i Schütz (1991) 

sobre Biar; ni tampoc el del ja citat Osma (1923), López Elum (1984) i Ferrandis i Salvador 

(1993) sobre Paterna. Pero és molt més extensa la bibliografía consultada dedicada a la 

cerámica d’Onda, Manises i l’Alcora, els tres centres amb una major tradició cerámica a 

Valéncia. Respecte a la primera població destaquem les obres de Montmessin (1980), Garcia 

Edo (1989), Esteve (1993) i Estall (1997). Quant a Manises, destaquen especialment els 

treballs de Rosselló (1961), de Ferris i Catalá (1987) i el de Pérez Camps i Requena (1987); 

cal remarcar també les publicacions sobre Manises d’Osma (1923), Almela (1933), Pinedo i 

Vizcaíno (1979), de Moreno Royo (1983, 1986), de López Elum (1984) i de Soler Ferrer 

(1996). Finalment, sobre l’Alcora - i  més concretament sobre la Reial Fábrica de l’Alcora- 

cal destacar el treball de Díaz Manteca, Peris i Porcar (199642) i també les publicacions a 

cárrec d’Escrivá de Romaní (1919), Codina (1980), Andrés (1985) i Olucha (1987-88).

Sobre la cerámica espanyola en general cal ressaltar una interessant síntesi histórica 

de Sánchez Pacheco (1995); peí que fa a la cerámica romana a Hispánia, destaquem l’article 

de Palazón (1986) i el llibre de Beltrán (1990); quant a la cerámica medieval hispánica 

mereixen una menció particular els clássics de Van de Put (1905), Frothingham (1951) i de 

Llubiá i Munné (1967) i les obres més recents de Martínez Caviró (1983; 1991) i de Soler 

Ferrer et al. (1992). A la Península Ibérica i a escala local, pero fora de Valéncia, podem 

remarcar els treballs per a la cerámica castellana de diversos autors (AADD, 1989a), per a la 

cerámica aragonesa el d’Almagro i Llubiá (1962), per a Catalunya els de Bassegoda (1978), 

Subías (1989), el clássic de Font i Gumá (1905) i l’obra d’Alexandre Cirici i Ramón Manent 

(1977) -aqüestes dues també fan referencia al nostre país-; per a les liles Balears destaquem 

la publicació de Nicolás i Conde (1993), per a Andalusia el treball de Maestre i finalment, 

per a Galicia, el de Filgueira (1978).

Si ens interessa la trajectória histórica de la indústria exclusivament taulellera en el 

marc espaciotemporal de la Plana abans deis anys setanta, i en volem conéixer no només els 

aspectes artístics sinó també - i sobretot- els tecnológics, cal que consultem almenys tres

42 L ’Alcora. Un segle d ’art i indústria, Castelló-Ciutat de Valéncia, Bancaixa, pp. 297.
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articles, realitzats en tots tres casos per geógrafs: un sobre Onda, de Badenes (196543), un 

altre sobre PAlcora, de Quereda (197344) i, sobretot, el de Rosselló (196645). També cal fer 

un esment especial a Fexhaustiu estudi que, sobre Fevolució tecnológica del taulellet des de 

l’Edat Mitjana i fins ais anys setanta, ha portat a terme Josep Maria Gomis (en la ja 

esmentada obra Evolució histórica del taulellet, publicada el 1990) i al treball del técnic 

industrial castellonenc Femando Schleich sobre els foms de cambres (195346).

43“La industria cerámica de Onda”, Cuadernos de Geografía, 2, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat 
de Valéncia, pp. 167-205.
44“Alcora y su industria azulejera”, en Cuadernos de Geografía, 13, Facultat de Filosofía i Lletres, 
Universitat de Valéncia, pp. 31-55.
45“La industria azulejera en España”, Estudios geográficos, 104, Madrid, Instituto Elcano, pp. 433-450.
46Hornos de cámaras para la industria cerámica, Castelló, Armengot, pp. 4. Cal dir que el propi Ferdinand 
Schleich fabricava aquesta mena de foms durant els anys cinquanta.
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0 . 4 .  E l s  e s t u d i s  t e c n o l ó g i c s  s o b r e  l a  i n d ú s t r i a  t a u l e l l e r a  d e  l a  P l a n a

El tercer i darrer capítol del treball d’investigado present estudia Tactual indústria 

taulellera de la Plana, tot posant émfasi en diversos aspectes d’aquest subsector 

manufacturen Un d’aquests aspectes és la tecnología, el qual, tot i no ser el principal objecte 

d’estudi d’aquest treball, si que és revisat -de la manera més amena i dicáctica possible- per 

conéixer quins són els fonaments tecnológics que han conduit a la indústria taulellera 

planenca a Tactual estadi de competitivitat dins l’ámbit internacional. Des del punt de vista 

de la tecnologia cal distingir diferents etapes en el desenvolupament recent de la indústria 

taulellera a la Plana. La primera fou Tanomenada Primera Reconversió Industrial, que es va 

produir durant la década del 1970; per a Testudi tecnológic d’aquesta etapa ens hem basat 

principalment en les publicacions de Padoa (197147), de Porcar et alii (198748), de Dalmau i 

de Miguel (199149) i del ja citat Gomis (1990).

Quant a la Segona Reconversió Industrial, que tingué lloc al llarg de la década del 

1980, cal que remarquem sobretot un complet estudi realitzat per diversos autors el 1990 

(AADD, 1990d50), pero sense oblidar els treballs ja citats de Porcar et alii (1987) i de 

Dalmau i de Miguel (1991), a més de les publicacions de Palmonari i Timellini (199051), de 

Femiani (199252), de Tozzi (1992) i de Venturi (1992). Sobre Tevolució tecnológica al llarg 

de Tactual década cal destacar els treballs de Tenaglia, Timellini i Palmonari (1995), 

d’Enrique, Amorós i Moreno (1995) i el de Reed (1995), les publicacions sobre tecnologia 

cerámica i medi ambiént de Busani, Palmonari i Timellini (199553), de Busani i Navarro

(1996), d’Enrique i Monfort (1995) i de Monrós (1995); també cal esmentar el treball sobre 

cogeneració en la indústria cerámica de Latorre i Cuñat (1995).

47La cottura dei prodotti ceramici, con particolare riferimento ai materiali da rivestimento e da pavimento, 
Faenza, Faenza ed., pp. 233.
48Manual-Guía técnica de los revestimientos y  pavimentos cerámicos, Instituí de Tecnologia Cerámica, 
Diputació Provincial de Castelló, pp. 493.
49El azulejo. Estudio sectorial, Universitat Politécnica de Valéncia, pp. 237.
50Tecnologia de la fabricación de azulejos, Castelló, Asociación Técnicos Cerámicos i IMPIVA.
5lManuale dei cotti, ceramiche, piastrelle. Guida técnica, Milá, Alberto Greco editori, pp. 165.
52La Piastrella cerámica. Un moderno prodotto di antiche tradizioni, Faenza, Monoceram, pp. 65.
53Piastrelle ceramiche & ambiente, Sassuolo, Assopiastrelle, pp. 418.
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0.5. Aspectes rellevants de la Geografía Económica relacionats amb la 
indústria taulellera de la Plana

El tercer capítol d’aquest treball d’investigació incideix especialment en els aspectes 

relacionats amb la localització de la indústria taulellera de la Plana. Respecte a aquest tema 

-que és la base del treball geógrafic- al punt 0.5.1 ens referirem a les principáis teories 

clássiques sobre la localització industrial elaborades pels geógrafs i els economistes i al 0.5.2 

explicarem les causes per qué la geografía económica - l ’análisi espacial de les activitats 

económiques (no només industriáis, sinó també urbanes, agrícoles, etc.)- ha estat 

históricament oblidada per la gran majoria deis economistes a pesar deis lloables esforzós 

d’una part d’aquests i d’alguns geógrafs per tal d’integrar la geografía económica dins 

l’índex de l’economia. Tot seguit (0.5.3) estudiarem amb més detall algunes de les 

aportacions més signifícatives a la teoría de la localització industrial, per tal d’entendre el 

fenomen de concentració que se sol produir acusadament dins la indústria en general i en el 

qual la indústria taulellera de la Plana no constitueix cap excepció. Més endavant (al 0.5.4) 

ens referirem també al concepte de desenvolupament endogen, és a dir, a la capacitat d’una 

regió per assolir el seu propi desenvolupament económic a partir de recursos autóctons. El 

sistema productiu endógen d’aquestes regions, flexible i altematiu al fordisme (en crisi des 

deis anys 70), naix de manera espontánia (054.1) per les iniciatives locáis i sense ajudes 

exteriors de cap mena, i per tal de competir amb altres árees productores adopta la forma 

d’un districte industrial (054.2), la base del füncionament del qual es troba en la proximitat 

espacial de les empreses, que propicia la creació d’una amplia xárcia de relacions 

interempresarials, grácies a la qual s’assoleix la máxima eficiencia productiva. Si hem volgut 

destacar aquests dos conceptes es deu al fet que el taulell de la Plana i la majoria de les 

indústries autóctones valencianes históricament s’han organitzat de manera espontánia i en 

l’actualitat han pres la forma d’un districte industrial. Per últim, al punt 0.5.5 estudiarem 

Tactual conjuntura de rápid creixement del comer? internacional, que dins d’un context 

mundial cada vegada més global, és un deis principáis factors que contribueix a explicar el 

notable increment de les exportacions taulelleres des de la Plana durant la darrera década.
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0.5.1. Teories sobre la localització industrial realitzades pels economistes i geógrafs

Encara que els geógrafs han contribuít a la formado de diversos models de 

localització industrial, han estat de fet els economistes que han realitzat un major nombre 

d’aportacions en aquest aspecte de caire teóric. Segons Smith (1971), la predisposició del 

geógraf cap a la investigació empírica del món real ha limitat la seua contribució a la teoría 

de la localització industrial. Paul Krugman (1997: 7-8) destaca que la manca d’habilitat en 

I’elaborado de models i teories económicoespacials, la incapacitat de la majoria deis 

geógrafs per a expressar les seues idees de forma adaptable a les técniques de modelització 

de cada moment, ha propiciat l’escassa considerado de la geografía económica dins la 

ciéncia económica ortodoxa. Aquesta manca de modelització per part de la majoria deis 

geógrafs ha impedit la incorporado de la geografía económica al corrent principal de la 

teoría económica general. Posteriorment ens hi referirem, pero abans parlarem deis quatre 

grans corrents que trobem entre les diverses teories i models formuláis pels economistes 

sobre la localització industrial per intentar explicar la diversitat de factors que intervenen en 

la localització d’una indústria.

Aqüestes teories i models formuláis pels economistes solen ser deductius en el 

métode i deterministes en el procediment: es relacionen amb la teoría económica general i 

es fonamenten en supósits simplificadors abstrets de situacions reais; una de les 

simplifícacions més conspícues d’aquests models consisteix a considerar l’empresari com un 

homo oeconomicus, Túnica finalitat del qual és la maximització deis beneficis. Ara bé: si 

aquesta mena de simplifícacions constitueix una limitado evident -d ’ací que aquests models 

no s’hagen de prendre mai com a universals i infaHibles-, també és una virtut, ja que 

converteix aqüestes teories en eines útils que ens ajuden a entendre el problema de la 

localització industrial de manera més profunda que no molts deis estudis geográfics realitzats 

sobre la localització de les indústries, de carácter merament descriptiu i conjuntural (Precedo 

i Villarino, 1992: 37; Krugman, 1997: 70-78).
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Les distintes teories de la localització industrial s’agrupen en quatre escoles 

principáis, la primera de les quals, que inclou els treballs d’Alfred Weber (190954) i 

parcialment els de Palander (1936) i Hoover (1937, 1948)55, és la responsable de la teoría 

del cosí mínim, que es fonamenta a combinar óptimament els factors de producció en un lloc 

determinat amb el fi d’obtindre el mínim cost de transport. Una de les principáis limitacions 

de la teoría del cost mínim d’Alfred Weber era que no havia tingut en compte que l’espai 

condueix a una competencia imperfecta, i per aixó, en la mesura que els és possible, els 

productors miren d’ubicar-se en el punt més accessible a un máxim nombre de consumidors, 

de manera que el punt de cost mínim weberiá es modificaría en fundó de la proximitat al 

mercat (Butler, 1996: 102-109). Aquesta segona premisa fou introdu'ida el 1936 per 

Palander i desenvolupada posteriorment per Hoover (1937, 1948), els treballs deis quals 

s’inclouen parcialment dins Pescóla creadora de la teoría de les árees de mercat, 

representada principalment per Christaller (193356) i per Lósch (194057). Aquesta segona 

escola té com a objectiu la recerca d’una localització on una empresa puga accedir al máxim 

nombre de consumidors, amb el fi de maximitzar la seua renda total. Lósch, que va assumir 

la idea de la competencia imperfecta introduída per Palander, va incloure com a variable els 

costs de transport, que feien augmentar el preu de venda conforme s’incrementava la 

distáncia al lloc de producció; partint d’aquestes premisses Lósch va arribar a dibuixar una 

área de mercat circular per a cada planta de producció, i dins d’un context regional més 

ampli, on diverses empreses es repartien el mercat, va trabar una árees de mercat en qué, a 

partir del model de Christaller (1933) el cercle esdevenia un hexágon (evitant així la

54Über den Standort der Industrien, que constitueix la segona part de Reine Theorie des Standortes (és a dir 
“teoría pura de la localització”, 1909) fou tradulda a l’anglés el 1929 com Alfred Weber's Theory: the 
Location of Industries.
55E1 1936 1’economista suec Tord Palander va publicar un llibre sobre la teoría de localització espacial que a 
penes arriba a difondre’s; amb tot i aixó, les seues idees foren immediatament desenvolupades peí 
nordamericá E. M. Hoover en un estudi sobre la indústria del calcer (1937), que va servir de base a la seua 
obra clássica The Location o/EconomicActivity (1948) (Precedo i Villarino, 1992: 46).
56Walter Christaller és l’autor de la teoría deis llocs centráis, publicada el 1933 a Die zentralen Orte in 
Süddeutschland i tradulda a l’anglés el 1966 sota el títol Central Places in Southern Germany. La teoría deis 
“llocs centráis” (Central Places, zentralen Orte) pretenia fer una distribució de les ciutats en ñmció deis 
servéis que oferien, tot arribant a una distribució jerárquica d’aquestes a partir de l ’establiment unes árees de 
mercat hexagonals, delimitades per la combinació de dos factors: les economies d’escala i els costs de 
transport.
57August Losch és l’autor de Die raumliche Ordnung der Wirtschaft, la primera traducció a l’anglés de la 
qual data del 1954 (The Economies of Location).
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juxtaposició entre les árees), en cadascuna de les quals una única empresa posseia el máxim 

nombre de compradors possibles amb el mínim cost de transport. Si Pescóla weberiana havia 

incidit en la determinació del punt de cost mínim i havia descuidat la competencia imperfecta 

que suposa Pespai, Pescóla de les árees de mercat de Palander i Lósch, en canvi, havia 

maximitzat la importáncia del mercat i li n’havia llevat a la resta de factors (Precedo i 

Villarino, 1992: 51).

Alguns autors inclouen en el grup de les árees de mercat la teoría 

d'interdependencia locacional en una situació duopolista de Hotelling (1929), que per a 

d’altres forma un grup a part. Aquesta teoría -que afirma que la localització de cada 

empresa és interdependent- considera que si dues empreses presenten una demanda 

inelástica, és a dir, que allá on s’ubiquen tenen uns costs de producció bastant uniformes, i 

que els costs de transports depenen de la distáncia, aqüestes tendiran a localitzar-se junt al 

mercat de consumidors i próximes entre si; ara bé, si la demanda és elástica (els costs de 

producció augmenten amb la llunyania al centre de proveiment de factors) les dues empreses 

s’ubicaran més apartades Puna de Paltra.

Una tercera escola, la de la teoría del cost-benefici o de substitució de factors -que 

está representada per Greenhut (195658), Isard (195659) i peí geógraf británic Smith 

(197160)—, suposa una combinació deis models anteriors, ja que té en compte al mateix 

temps els costs (óom la primera) i els ingressos (com la segona), i inclou el procés racional 

de Pempresari per tal de decidir la localització de la seua empresa a partir de la combinació 

més convenient d’uns.i d’altres (Krugman, 1997: 55); aquesta tercera escola presenta una 

estructura més integrada que les anteriors i uns models més aplicables al món real. Un quart 

i darrer grup és el behaviorista o comportamental, representat entre d’altres per Pred (1967- 

6961) i per Hooder i Lee (197462); aquesta escola -ben diferenciada de les anteriors- se 

centra en l’home real (no en 1 'homo oeconomicus) i en els seus processos de presa de

5*Plant Location in Theory and in the Practice, Chapel Hill, University of North Carolina Press, pp. 348.
59Location and Space-Economy: A General Theory Relaíing to Industrial Location, Market Areas, Land 
Use, Trade and Urban Structure, Cambridge (EUA), MIT-Massachusetts Institute of Technology, pp. 350.
60Industrial Location: an Economic Geographical Analysis, Nova York, John Wiley & sons, pp. 553
61“Behaviour and Location: Foundations for a Geographic and Dynamic Location Theory”, Lund Studies in 
Geography, series B-Human Geography, 27 (part 1) i 28 (part 2), University of Lund (Suecia).
62Economic Geography, Londres, Methuen & Co., pp. 207.
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decisions a partir d’una informado imperfecta i d’un poder limitat per a posar en práctica 

aqüestes decisions; no aspira a establir localitzacions “óptimes” sinó “subóptimes” o 

“satisfactóries” (Precedo i Villarino, 1992: 37-39).

Tot i que no són gaires els estudis elaboráis pels geógrafs que condueixen a 

conclusions rellevants en forma de principis generáis, les aportacions geógrafiques a la teoría 

de la localització industrial no poden ser menystingudes, ja que aquests estudis han 

proporcionat un eos de coneixements relatius a la localització de les industries particulars 

molt considerable.

Fou G. Renner (1947-50) el primer geógraf que formulá un principi general de 

localizado industrial que assolí un cert ressó, el qual principi, d’arrel weberiana, afirmava 

que qualsevol indústria tendia a ubicar-se en aquell punt que hi proporcione un accés óptim 

ais elements que la componen; si aquests elements es trobaren juxtaposats la localització de 

la indústria estaría predeterminada i si estigueren separats la indústria s’ubicaria al lloc des 

d’on tinguera millor accés a l’element que resultara més costos o difícil de transportar.

Posteriorment Alexandersson (1954) i Murphy (1966) elaboraren l’anomenada 

teoría de la base económica, en qué distingien entre indústries que produien per a un mercat 

local (ino básiques) i indústries que produien per a 1’exterior (básiques); aquesta teoría fou 

criticada per la difícultat d’establir el límit de separado entre totes dues, pero amb tot i aixó 

va contribuir a réValoritzar el paper del mercat urbá com a factor de localització industrial. 

Rawstron formulá el 1958 un métode que permetés explicar en quina mesura la localització 

industrial es troba condicionada per les característiques de l’entom geográfic, i establí tres 

principis restrictius: el de restricció física (disponibilitat de recursos de la zona), el de 

restricció económica (cost de treball, primeres matéries, sol, mercat i capital) i el de 

restricció técnica (nivell tecnológic de la zona en qüestió). En la teoría de Rastrown s’arriba 

a l’elecció locacional a partir d’un procés progressiu i limitant de la localització.

La teoría del geógraf británic David M. Smith (1966, 1971, 1977), síntesi optimalista 

de les escoles económiques del Cost Mínim i de les Arees de Mercat, parteix del supósit que 

la localització óptima d’una fábrica és aquella on el benefici és máxim. Smith afirma que els 

costs de producció varíen d’un lloc a un altre d’acord en fiinció deis costs d’aprovisionament 

de les primeres matéries, de fabricació i de distribució al mercat, i els ingressos obtinguts
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també difereixen d’un lloc a un altre segons l’estructura de la demanda local. Per tant, la 

localització óptima és aquella on la diferéncia entre ingressos i costs siga major. El marge 

espacial de benefici es una línia, al voltant del punt de localització óptima (punt de máxim 

benefici) on el cost i els ingressos són iguals, de manera que al seu interior queda compresa 

una área on la fábrica pot trobar una localització més o menys económicament rendible. 

Posteriorment Smith (1977) va admetre que el seu model inicial considerava una indústria 

individual i aillada del context regional, en qué només es prenien en consideració els aspectes 

técnics pero no la relació amb l’espai económic i el context social -les relacions humanes- 

en un marc institucional específic. Així, Smith inclogué factors personáis -comportamentals- 

en el seu model: alió satisfactori enfront d’alló óptim, fet que va suposar un avang respecte 

ais supósits de les teories clássiques del mínim cost.

En relació a la darrera aportado de Smith es troba la teoría de Alian Pred (1967-69), 

que introduí el métode comportamental. Segons l’aportació de Pred Yhomo oeconomicus 

perfectament informat, racional, que maximitza els beneficis i efectúa l’análisi locacional no 

existeix en el món real. Els hómens actúen a partir d’una informado deficient i habitualment 

posseeixen d’altres fínalitats a més de les económiques: no existeix, dones, en la realitat una 

localització óptima, sinó una de subóptima o satisfactoria. Pred afirma que cada decisió 

locacional s’efectua sota condicions variables d’informació i de capacitat d’ús d’aquesta per 

part de l’empres'ári, i en tot cas un grau elevat d’informació i de capacitat d’usar-la no 

garanteix una decisió reeixida, sinó que només la fa més probable; pero també pot ser que un 

empresari amb informado escassa i una capacitat d’utilitzar-la reduida tinga sort i prenga 

una decisió adequada que s’acoste a una decisió subóptima. Aqüestes consideracions 

behavioristes o comportamentals contribuiren de manera decisiva a la comprensió de la 

localització industrial i a la ruptura de la trajectória deis models economies normatius (del 

cost mínim, de les árees de mercat, de cost-benefici). Amb tot i aixó cal no subestimar el 

paper d’aquests models normatius, per tal com una gestió racional per part de l’empresari 

pot reduir els costs i incrementar les possibilitats óptimes de la localització63

63Al voltant de les aportadons deis geógrafs a la teoría de la localització industrial, vegeu Precedo i 
Villarino, 1992: 25-35). Per ampliar informado al voltant deis estudis teórics sobre la localització industrial 
podeu consultar les obres deis geógrafs George (1962), Hagget (1965), Dicken i Lloyd (1972), Bale (1976), 
Dezert i Verlaque (1978), Hamilton i Linge (1979 i 1983), Butler (1996) i Méndez (1997).
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0.5.2. L’oblit de la geografía per part de la ciencia económica

L’economista Paul Krugman exposa, a Desarrollo, geografía y  teoría económica

(1997), una análisi aguda i molt ben argumentada de les causes que, al seu parer, han 

determinat que la ciencia de Pespai, la geografía, haja rebut tradicionalment, per part deis 

economistes ortodoxos, una consideració més aviat escassa.

La localització de les activitats económiques, que entenem que és, o almenys hauria 

de ser, un deis camps d’estudi preferents de Peconomia, ha estat en efecte ignorat per la 

gran majoria deis economistes, que habitualment no s’han detingut a analitzar la dimensió 

espacial deis fenómens economies que estudiaven. A tall d’exemple, Krugman (1997: 33) fa 

veure que un exhaustiu i reconegut treball d’introducció a Peconomia publicat recentment 

per Stiglitz (.Economies, 1993) no conté al seu índex ni una sola al-lusió a les paraules 

‘localització” o “economia espacial”, i tan sois fa una pírrica referencia a “ciutats” I afíg 

que faja més de quaranta anys, el 1956, el també economista Isard denuncia -sense que 

gairebé ningú no li respongués- el fet que Panálisi deis fenómens economies formava part 

d’un país de les meravelles sense dimensions espaciáis ni temporals (Krugman, 1997: 33).

En el seu llibre Economic Theory in Retrospect (1978) Mark Blaug ha volgut 

justificar aquesta negligencia histórica basant-se en la nacionalitat alemanya de Pescóla de 

Johann Heinrich Von Thünen, Alfred Weber, Walter Christaller o August Lósch, els autors 

de les primeres análisis de l’espai, que determinava que les seues idees -tant per l’estil com 

per la llengua en que foren escrites- resultaren alienes per ais economistes de Pescóla 

anglosaxona, finalment dominant, que no arribaren a incloure Panálisi espacial dins l’índex 

de la ciencia económica. Pero el fet que Panálisi espacial no s’introduira en Píndex de la 

ciéncia económica en un primer moment no explica que durant la segona meitat del segle 

present els milers d’investigadors en economia tampoc no arribaren a interessar-se per 

aquest tema, més encara si tenim en compte que el ja esmentat Walter Isard (1956) realitzá 

un gran esforQ per fer digerir la tradició alemanya de Panálisi espacial ais seus col-legues 

anglosaxons (els la va traduir per fer-los-la, si més no, intel-ligible). En última instáncia Paul 

Krugman (1997: 34-35) creu que el fet que no s’inclogués Panálisi espacial en Píndex de
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Peconomia s’explica si tenim en compte que aquesta análisi presenta un tret especialment 

hostil al tipus de modelització que la majoria deis economistes están habituats a fer: 

Pexisténcia de les anomenades economies d'escala, que suposa una competéncia imperfecta; 

malauradament, amb una competéncia imperfecta no es pot elaborar un model general en 

condicions admissibles (16).

El món en qué vivim no és pas un pía homogeni, sense trets distintius, sense costs de 

transports ni economies d’escala; ans al contrari, la població i les activitats económiques es 

concentren en petits espais, caracteritzats per la preséncia d’uns rendiments creixents, 9 0  és, 

d’unes economies d’escala que fan especialment atractiva la ubicació d’activitats 

económiques en unes zones determinades. I malgrat aquesta evidéncia, la impossibilitat de 

modelitzar l’espai en condicions plausibles ha fet que la gran majoria deis economistes hagen 

ignorat els temes espaciáis: la competéncia imperfecta que suposen les economies d’escala 

és immodelitzable, de manera que analitzar l’espai no té cap sentit per a un economista 

ortodox, que, a pesar que diáriament topa amb la importáncia de la localització o amb el fet 

que els sistemes urbans mostren regularitats empíriques tan fortes com qualsevol altre 

aspecte de l’economia, han evitat de tindre en compte l’aspecte espacial de les activitats 

económiques perqué saben que no hi ha manera de modelitzar-lo.

Que els economistes en general no hagen considerat Panálisi espacial no vol dir que 

no hi haja alguns estudiosos -tant economistes com geógrafs- que l’hagen treballada. 

Krugman (1997: 37-54) descriu les cinc tradicions més importants que, al seu parer, han 

estudiat l’economia espacial, de les quals cinc tradicions considera que quatre són formes 

diferents de veure el mateix procés: l’atracció de les empreses pels mercats de consum i pels 

factors auxiliars que les proveeixen; només una de les cinc tradicions -la de l’análisi de l’ús i 

de la renda del sol agrícola de Von Thünen- se separa conceptualment de la resta.

Dins Pescóla de geometría alemanya la teoría deis llocs centráis (zentralen Orte) de 

Christaller (1933) descriu com el joc entre les economies d’escala i els costs de transport 

porta els productors a concentrar-se en una jerarquía de ciutats que abasteixen árees de 

mercat hexagonals, les quals árees fan mínims els costs de transport i maximitzen els guanys 

(Precedo i Villarino, 1992: 5; Butler, 1996: 110-123; Krugman, 1997: 40).
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L’escola de física social, els geógrafs de la qual analitzen l’espai per analogia amb la 

física, arribá a conclusions ben interessants, com ara que les empreses tendeixen a localitzar- 

se en el lloc on Y índex de potencial de mercat és máxim; aquest índex es defíneix a partir de 

la capacitat adquisitiva de tots els mercats ais quals una empresa pot vendre i de la distáncia 

a qué s’ubiquen aquests mercats respecte de Fempresa. El primer que utilitzá aquest índex 

fou C. Harris (1954), per tal d’establir el potencial de poblado i de mercat ais EUA, i 

posteriorment Fhan emprat d’altres autors, com ara Chisholm per a definir la intensitat de 

l’ús del sol agrícola (1962), o Keeble, Owens i Thompson per a analitzar el grau de 

centralitat regional a la CEE (1982) (vegeu Carrera i Méndez, dins AADD, 1993 : 146-149); 

a banda de l’índex de potencial de mercat, els geógrafs de la física social també establiren 

d’altres regularitats empíriques dignes d’atenció, com ara la regla mida-rang (size-rank), 

formulada per G. K. Zipf el 1949 i referida a la distribució de les dimensions de les ciutats 

(Butler, 1996: 388), o la llei de gravetat, que relaciona les interaccions entre ciutats -  

viatges, transport de mercaderies, etc -  amb el nombre de persones que hi viuen i amb la 

distáncia entre aqüestes (vegeu del Canto, Gutiérrez i Pérez, dins AADD, 1993: 205-208 i 

212-217).

L’escola o tendencia que elaborá l’anomenada teoría de la causalitat circular i 

acumulativa -conformada durant els anys cinquanta per geógrafs nordamericans- és una 

conseqüéncia obvia, segons Krugman (1997: 46) de Panálisi del potencial de mercat: les 

empreses tendeixen a concentrar-se allí on el potencial de mercat és alt, és a dir, prop deis 

grans mercats; pero alhora els mercats tendeixen a ser grans allá on hi ha moltes empreses, 

fet que refo^a l’efecte acumulatiu.

Una quarta tendéncia en geografía económica, molt més próxima a l’economia 

própiament dita, és la de Panálisi de les extemalitats locáis, que afirma que la concentració 

de productors en una localització determinada proporciona avantatges -facilitat i varietat de 

subministraments auxiliars a un menor cost relatiu, ja que la competéncia entre les empreses 

augmenta l’efíciéncia- que suposen un incentiu per a la instal-lació de noves activitats (tant 

d’empreses auxiliars com productores de béns per al mercat) i, per tant, reforcen la 

concentració. L’economista británic Alfred Marshall (1919, 1920) fou el primer autor -el

45



primer, almenys, amb un cert ressó- que formulá la teoría de les extemalitats, en qué defenia 

que Y aglomerado industrial estava condicionada per tres factors básics: la capacitat d’un 

mercat local gran per a sostindre empreses productores de béns intermedis a una escala 

eficient, els avantatges d’un mercat de treball ampli i els intercanvis d’informació que tenen 

lloc quan empreses del mateix subsector es troben próximes flsicament (més avant ens hi 

referirem per explicar la concentració industrial taulellera de la Plana).

La darrera de les tradicions descrites per Krugman (1997: 51-53) és la de la renda 

del sol i ús del sol de Johann H. Von Thünen (Der isolieríe Síaat, 1826), en qué aquest 

autor germánic realitza un model d’anells concéntrics prenent com a base un pía agrícola 

homogeni que abasteix una mena de ciutat-estat aillada (isolierte Staat) i en determina un 

gradient de la renda del sol que minva des del centre cap al límit de la zona agrícola, de 

manera que al voltant de Yisolierie Staat es formen una série d’anells concéntrics en 

cadascun deis quals s’obtenen els diferents conreus, en funció de la seua rendibilitat i de la 

possibilitat de transport (Butler, 1996: 90-102). A diferéncia deis models descrits 

anteriorment, el de Von Thünen feia servir uns mercats amb rendiments constants i no pas 

creixents (i per tant una competénca perfecta), fet que oferia ais economistes ortodoxos la 

possibilitat de modelitzar-lo amb les eines al seu abast. I a pesar de la influéncia que exercí 

entre els economistes -desmesurada si tenim en compte les enormes limitacions d’aquest 

métode elaborat el 1826- el model de Von Thünen no fou suficient per a nodrir una área 

d’investigació económica tan conspicua com Panálisi espacial.

Durant la segona meitat del segle present hi ha hagut alguns esfor?os significatius 

dins la ciéncia económica per incorporar Panálisi espacial, el més important deis quals fou el 

realitzat per Walter Isard, representant de Pescóla que elaborá la teoría -abans comentada- 

del cost-benefid o de substitudó de factors (Precedo i Villarino, 1992: 54); aquest 

economista nordamericá oferia en la seua obra clau (195664) una síntesi i una fusió deis 

treballs deis quatre grans autors alemanys que havia analitzat Panálisi espacial des de 

diferents punts de vista: Von Thünen (1826) per a l’ús agrícola, Weber (1909) per a 

localització industrial, Christaller (1933) per a l’estructura urbana i el comer? i Lósch (1940)

64E1 títol complet de la qual és Location and Space-Economy: A General Theory Relating to Industrial 
Location, Market Areas, Land Use, Trade and Urban Structure.
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per a les árees de mercat. Amb l’ingent treball de traducció i processament de les obres de 

Pescóla germánica d’análisi espacial Isard pretenia aportar alguna inquietud per Pespai entre 

els col-legues economistes de Pescóla anglosaxona dominant, pero no ho va aconseguir: 

segons Paul Krugman (1997: 55-56), la raó no fou sinó que Isard fou incapag de resoldre el 

problema deis rendiments creixents i, dones, de la competéncia imperfecta.

A la darreria deis seixanta i al comengament deis setanta hi hagué un altre intent 

frustrat d’integrar la geografía económica dins la ciéncia económica: la nova economia 

urbana, que estudiava Pestructura espacial interna de les ciutats, creá un model partint 

d’una ciutat monocéntrica on calia determinar la forma d’utilització i Pestructura de les 

rendes del sol al voltant del districte comercial central {Central Business District o CBD). 

Aquest problema es resolia tragant una corba d’equilibri en fimeió de la distáncia al CBD: 

com més prop del centre major era la renda del sol, i menor com més lluny. Per determinar 

simultániament la forma d’utilització del sol es tragaven uns anells concéntrics, en cadascun 

deis quals es desenvolupava una determinada activitat. Aquest model urbá (Alonso, 1964), 

com altres anteriors desenvolupats pels sociólegs de Pescóla d’ecologia urbana de Chicago 

(vegeu Cárter, 1973, cap. 13), es basa en la teoría de l’ús i renda del sol de Von Thünen. 

Segons Estébanez (dins Bielza de Ory, 1984: 303-306) per entendre el consum del sol els 

models economicistes de localització de les activitats urbanes ressalten el paper essencial de 

la localització i renda económica del sol i deis costs de transport. En funció d’aquests factors 

hom pretén explicar el procés a través del qual les famílies, les indústries i els servéis 

competeixen per Pespai fíns que satisfan la seua demanda de sol urbá en funció de les 

limitacions económiques de cadascun els competidors: d’aquesta manera l’eficácia de 

l’economia espacial esdevé máxima. Com en tot model económic plausible, el resultat final 

de l’actuació deis factors reguladors del preu del sol és un equilibri (els anells concéntrics), 

el qual explica els usos i la renda del sol i la densitat de població. El model concéntric de la 

nova economia urbana fou criticat per Richardson (1969) tant peí supósit de la competéncia 

perfecta, com peí comportament racional deis urbanites i la isotropia de Pespai urbá, 

normalment dominada per l’heterogene'ítat65.

65A més a més, com ja s’esdevenia al model de Von Thünen, una altra de les mancances és explicar 
l’existéncia d’un centre comercial (CBD) al voltant del qual s’organitza la ciutat. Per resoldre aquest
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Paul Krugman (1997: 58-60) considera que, per poder reviscolar, la geografía 

económica necessita alguna cosa que la legitime i que done sentit a les intuicions de les 

análisis existents, completament marginades pels economistes, i creu que en Pactualitat hom 

disposa deis mitjans inteHectuals per a crear aquesta cosa. Aquest economista nordamericá 

ha construit un model d’economia espacial (basat en un modei previ plantejat el 1977 per A. 

Dixit i J. Stiglitz) en qué es modelitza la competencia monopolística amb el fi d’esterilitzar 

el problema de la competéncia imperfecta. Krugman afirma que aquesta forma de fer 

economía de Pespai no és ni la única ni és completament satisfactoria (la competéncia 

monopolística -en qué una única empresa s’encarrega de la producció d’un bé determinat- 

permet deslliurar-se del problema de la competéncia imperfecta, pero és poc versemblant en 

el món real), pero sosté que aquest model (que explica minuciosament a les pp. 59-62 i 87- 

106) demostra que és possible modelitzar Pespai i, dones, és possible que la majoria deis 

economistes puguen tolerar la geografía económica.

Com a conclusió a les seues reflexions Paul Krugman (1997: 63-64) insisteix en la 

incapacitat de la majoria deis economistes per a pensar en les coses no modelitzables, fet que 

els ha portat a ignorar idees -com ara la teoría deis llocs centráis, Píndex de potencial de 

mercat o la causalitat circular i acumulativa- que, en retrospectiva, resulten ser molt bones. 

Pero totes aqüestes idees van ser sistemáticament desterrades de la teoría económica, i 

únicament s’accéptá parcialment el model de Von Thünen. Krugman es pregunta qué cal 

aprendre d’aixó: que és una equivocació per part deis economistes posar massa émfasi en els 

models, per tal com aixó els fa abandonar idees molt válides? Que cal promoure una major 

obertura de la ciéncia económica i ampliar els criteris d’alló que constitueix un argument 

acceptable? No exactament aixó. És veritat que molts economistes poden ser massa estrictes 

i passar per alt de manera injusta algunes bones idees, pero Krugman (1997: 6 6 ) creu que el 

fet d’insistir en els models és corréete.

problema i completar el model hom recoma a unes economies d’aglomerado explicades de manera ambigua 
i poc satisfactoria. 1 per si aquest model no fos prou ambigú, el món real acaba per desacreditar-lo, per tal 
com durant les dues darreres décades les dutats -almenys les nord-americanes- han tendit a descentralizar
se, de manera que ja no existeix un únic centre, sinó diversos que competeixen entre si. Els models de la 
nova economía urbana basats en els anells concéntrics de Von Thünen són incapagos, dones, d’explicar 
l ’estructura espacial de les ciutats policentriques, de les quals Los Angeles n’és un paradigma. I si aquests 
models no poden explicar les dutats policéntriques es perqué el policentrisme es una qüestió íntimament 
lligada a les economies d’escala (Krugman, 1997: 57-58).
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Fins ara la majoria deis models deis economistes han consistit a explicar el 

macrocomportament de Feconomia per la interacciói d’uns micromotius (les decisions 

egoistes i racionáis deis individus, que busquen la maximització deis benefícis a tot preu i 

que no reben cap influéncia de la societat que els envolta), i tot aixó dins un marc de 

competéncia perfecta i de rendiments constants. Paul Krugman (78) diu que, malgrat la 

inversemblan9a d’aquesta situació, sovint els models suggereixen idees que, sense aquesta 

modelització, hom no hagués imaginat mai, i per tant els models són útils. Els geógrafs 

economies no podien produir models en qué el macrocomportament (Macrobehavior) es 

pogués explicar a partir de la interacció de micromotius (Micromotives), i es dedicaren a fer 

descripcions sistemátiques de les dades o deis principis organitzatius que intuitivament 

semblava que tenien sentit: la teoría deis llocs centráis, les regles de la mida-rang, la llei de 

gravetat, les análisis del potencial de mercat, la causalitat circular i acumulativa, les 

extemalitat locáis van ser, sens dubte, esfor^os de modelització. I Krugman (83) creu que 

els economistes no han d’ignorar aquest eos de pensament només peí fet que no es pot 

modelitzar amb micromotius i macrocomportaments perfectament especificáis, en qué la 

interacció de molts individus maximitzadors deis beneficis produeix un inesperat orde o 

equilibri (com s’esdevé amb el cas deis anells concéntrics de Von Thünen).

Krugman (1997: 85) conclou la seua argumentado afirmant que ni els geógrafs ni els 

economistes no tenen la culpa del trist exili de la geografía económica: no pot culpar-se els 

primers per no elaborar models complets de maximització i equilibri -només se’ls pot 

reprotxar que no s’adonaren de la gran llunyania que els en separava. I també es pot 

entendre la manca de voluntat deis economistes ortodoxos d’embolicar la claredat de les 

seues idees amb els confusos esfor^s deis geógrafs per modelitzar -encara que F absoluta 

ignoráncia d’aquests esfor9os per donar sentit a un tema tan important com Fanálisi espacial 

suposa una falta de voluntat excessiva. Pero Krugman creu que hi haurá un felig final per a 

tot aixó, que al remat els temes espaciáis acabaran per integrar-se dins Feconomia a través 

de models intel-ligents que donen sentit a les aportacions deis geógrafs d’una manera que 

complisca amb els nivells d’exigéncia deis economistes.
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Krugman no és Fúnic que pensa que hi haurá un final felig entre la geografía i 

Feconomia que permetrá que aqüestes dues ciéncies deixen de donar-se Fesquena. Segons el 

geógraf espanyol Ricardo Méndez (1997:3) Feconomia no ha de considerar Fespai -com ha 

fet fíns ara majoritáriament- com un mer escenari sense vida sobre el qual tenen lloc una 

serie de fenómens economies, sinó com un factor actiu que influeix directament sobre les 

activitats económiques per tal com afavorebe el naixement d’iniciatives empresarials i el 

posterior auge o declivi d’aquestes. És en aquest punt -en la influencia de Fespai a Fhora de 

facilitar o peijudicar el desenvolupament de les activitats empresarials- que la geografía i 

Feconomia han trobat un área d’interés mutu que ha possibilitat que durant els darrers anys 

s’haja creat una economía espacial i una geografía económica cada vegada més 

relacionades entre si, fíns al punt de constituir hui un deis ámbits més dinámics i amb més 

fiitur dins del camp de les ciéncies socials. Segons Ricardo Méndez:

Tras un largo període de ignorancia mutua, en el que ambas [geografía i economia] se dieron 

la espalda evolucionando de forma autónoma, la conciencia cada vez mayor entre algunos 

economistas de que los procesos económicos no ocurren en lo que Isard (1956) calificó como 

el país de la maravillas, sin dimensiones de espacio y tiempo, junto a la preocupación de 

numerosos geógrafos por incrementar el rigor conceptual y el bagaje teórico de sus estudios 

mediante la incorporación de aportaciones surgidas en el campo económico, han facilitado 

esa aproximación.

Méndez, 1997: 3
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0.5.3. El fenomen de la concentració industrial: les externalitaís locáis

En el subpunt anterior herm vist com una constant de les teories economicoespacials 

és la tendencia a 1’aglomerado, a la concentració de les empreses industriáis. Tant la teoría 

deis llocs centráis com la de l’análisi del potencial de mercat, la de la causalitat circular i 

acumulativa i la de les extemalitats són versions -a  parer, si més no, de Krugman (1997: 

37)- d’un mateix tema: Patracció de les empreses cap ais mercats i cap a les zones de 

proveiment d’indústries auxiüars. Aquest fenomen de la concentració és clarament 

observable a la Comarca Industrial Taulellera de la Plana, com podrem comprovar peí 

exemples que oferim al llarg d’aquest apartat, i com veurem també tot al llarg de la tercera 

part d’aquest treball (i especialment al subpunt 3.3.5).

De totes les tendéncies en Panálisi espacial destacades per Paul Krugman (1997: 37) 

hi ha una que és especialment adequada per explicar el model de concentració industrial 

taulellera a la Plana. Ens referim a la teoría de les extemalitats locáis, que fou especialment 

considerada per primera vegada per part de Peconomista británic Alfred Marshall en els 

seues Principies o f Economy (1920). En tota concentració industrial existeixen uns factors 

iniciáis que possibiliten la susdita concentració: les primeres matéries, Pesperit empresarial 

deis locáis, la bona accessibilitat, etc. (vegeu subpunt 335.1, 335.2 i 335.3). Una vegada 

consolidada la concentració, existeixen unes extemalitats que la sustenten i la reforcen, fins i 

tot quan els factors iniciáis ja no suposen un avantatge locacional (per esgotament deis 

recursos locáis, per pérdua relativa d’accessibilitat, etc.) i la tecnologia pot fer recomanable 

la relocalització de les empreses en una altra área (Precedo i Villarino, 1992: 141). A partir 

de la teoría de les extemalitats locáis d’Alfred Marshall podem dir que són tres els factors 

que fan possible aquest reforsament de la concentració (Krugman, 1992: 42). El primer 

d’aquests és que la centralització d’un elevat nombre d’empreses d’una branca en el mateix 

lloc permet la formació d’un mercat conjunt per a treballadors qualificats, mercat que 

beneficia tant els treballadors com les empreses.. Marshall postula que els empresaris tendiran 

a ubicar-se allá on siga probable trobar una gra.n varietat de treballadors dotats de l’habilitat
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professional que aquests requereixen, mentre que els treballadors en busca d’ocupado es 

dirigiriran ais llocs on hi haja patrons que necessiten obrers en la seua especialitat.

El segon motiu que adueix Marshall és que un centre industrial permet el 

provéíment, amb un cost inferior i amb major varietat, de factors intermedis, 9 0  és, de 

factors concrets necessaris per al subsector que no són objecte de come^. Es per aixó que al 

voltant d’un nucli industrial especialitzat en una determinada branca tendeixen a ubicar-se 

industries auxiliars a aquest, les quals hi proporcionen inputs (en el cas del taulell de la Plana 

frites i esmalts, caolins i argiles, etc.) i outputs (decoració al tercer foc, caixes de cartó, 

palets i expositors de fusta, etc.).

El tercer motiu és que la informado flueix amb major facilitat en un ámbit reduit que 

no al llarg de grans distáncies. En un espai concentrat els secrets industriáis es desvelen 

rápidament i esdevenen de domini general; les millores en la maquinária, en els procediments 

de treball i en l’organització general d’una empresa són apreciades i aplicades 

immediatament per la resta. Les idees d’un empresari també són adoptades pels altres, que 

en diluciden els mérits i els defectes i les modifiquen d’acord amb les seues própies 

observacions, de manera que es transformen en font de noves idees.

L’economista nord-americá Paul Krugman (1992: 44-62) reformula i amplia la teoría 

de Marshall per tal d’adaptar-la a la situado deis anys noranta. Respecte al mercat de treball 

conjunt, aquest economista nordamericá considera que existeix un conflicte d’interessos 

entre les empreses i els treballadors: mentre que les empreses prefereixen una menor 

competéncia a l’hora d’oferir llocs de treball per tal d’imposar ais treballadors condicions tan 

favorables a l’empresa com siga possible, els treballadors tenen l’interés contrari i 

prefereixen, per aquesta raó, que la industria estiga concentrada en un únic lloc. Segons Paul 

Krugman (55-56) d’aquest conflicte ixen vencedors els treballadors, ja que un mercat de 

treball més competitiu és també més eficient, i aquest guany d’efíciéncia inclina la balaba de 

forma decisiva a favor de la concentració. Així, els treballadors -en la mesura que els siga 

possible- defugen instaMar-se en llocs aillats on l’empresa podría explotar-los facilment, i les
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empreses, dones, acaben per acceptar que els és més rendible establir-se en un nueli 

industrial que no en una ubicació aillada66.

Peí que fa ais factors intermedis, en qué Alfred Marshall defensava que una industria 

concentrada pot permetre l’existéncia d’un major nombre de proveidors locáis especialitzats, 

fet que alhora toma la industria més eficient i reforja la concentració, Krugman corrobora 

aquesta teoría i hi afig alguns matisos per explicar-la. Segons aquest economista 

nordamericá, si no hi haguera economies d’escala, fíns i tot un centre de producció perita 

podría assolir el mateix nivell d’eficiéncia que un de gran producció; la presencia de 

rendiments creixents, pero, permet a un gran centre de producció disposar de proveidors 

més eficients i mes diversos que no un de petit (1992: 56-57).

Per últim, peí que fa a l’osmosi tecnológica (technological spillovers) o facilitat 

d’intercanvi d’informació entre empreses próximes, i a pesar que és el factor que molts 

economistes haurien destacat especialment -a  causa de l’émfasi que s’está donant hui a l’alta 

tecnologia i al pes assolit pels pares tecnológics, les extemalitats tecnológiques deis quals 

n’han determinat la concentració industrial- Krugman hi resta importáncia en afirmar que 

moltes de les indústries que en el passat o en l’actualitat es troben fortament concentrades 

ais EUA poc o res tenen a veure amb la tecnologia i considera que, al costat deis fluxos 

d’informació invisibles, existeixen d’altres forces més importants -el mercat de treball 

conjunt i la preséncia de factors intermedis-, que promouen la concentració (1992: 60-62).

En el subpunt 335.4 d’aquest treball podrem comprovar com en el cas de la 

concentració industrial taulellera de la Plana67 es compleixen les tres premisses exposades 

per Marshall durant els anys vint i reformulades posteriorment per Krugman.

66Paul Krugman (55) afirma que, amb tot i aixó, els establiments industriáis aillats existeixen, principalment 
per dos motius: els avantatges d’un lloc per l’abundáncia de recursos naturals, o bé el fet que les economies 
d’escala en una industria poden arribar a ser tan grans en una sola empresa que pot dominar tot una branca 
manufacturera.
67I no només en la indústria taulellera de la Plana, sinó també en altres branques industriáis valencianes 
fortament concentrades com ara el calcer de la Valí del Vinalopó, el joguet de la Foia de Castalia, el téxtil de 
l’Alcoiá i la Valí d’Albaida o el moble de l’Horta Sud.
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0.5.4. El desenvolupament endogen: una alternativa a la crisi fordista

Deis anys setanta engá el món ha patit una serie de transformacions económiques, 

tant peí que fa al sistema productiu com a la organització de la producció, condicionades per 

la crisi iniciada el 1973 arran de la puja mundial deis preus del petroli. Els principáis 

d’aquests canvis han estat l’augment de la desocupació (especialment en el sector secundari) 

i de la inflado, la minva del ritme de creixement del PIB, el creixement de Feconomia 

submergida i la subutilització de la capacitat productiva. Tots aquests fenómens han estat 

especialment constatables a les regions industriáis metropolitanes, on es concentrava d’una 

manera aclaparadora el sector secundari (Precedo i Villarino, 1992: 243). Arran d’aquesta 

crisi mundial es va posar en qüestió el model de desenvolupament que s’havia aplicat ais 

paisos industrialitzats durant les décades anteriors - i  que fomentava, per tal de garantir la 

máxima eficácia, la concentració de les activitats en poques árees, a costa de Faparició i 

Fagreujament deis desequilibris tenitorials-; foren molts els teórics que es van llangar llavors 

a la recerca de noves idees i conceptes (com ara el posífordisme, Feconomia postindustrial, 

el model dy industrializado espontánia.. alhora que recuperaven algunes idees del passat 

(com ara els districtes industriáis de Marshall). Tot aixó vingué acompanyat de la generació 

de nous mites: competitivitat enffont de desenvolupament, especialització flexible davant la 

producció rígida ¡en série propia del fordisme, desenvolupament endogen en contrapartida a 

les polítiques regionals dirigides des de dalt... i de nous llocs de cuite: la Terza Italia, el 

califomiá Silicon Válléy, laRoute-128 de Boston (Massachusetts)... (Méndez, 1997: 5).

El fordisme, sistema productiu predominant en el món occidental durant els anys 

cinquanta i seixanta, es caracteritza per la fabricado massiva de béns estandarditzats per part 

de grans empreses que busquen Faprofitament deis avantatges que ofereixen les economies 

d’escala; per al bon funcionament d’aquest sistema cal un gran nombre de compradors amb 

gusts homogenis capagos d’absorbir la producció de béns en série. També cal que la 

demanda siga estable a mitjá i a llarg termini, ja que altrament no és possible garantir 

Festabilitat d’un tipus d’empresa que, a causa de les dimensions fabrils gegantines, necessita 

fortes inversions, impossibles d’amortitzar en poc de temps (Climent, 1997: 94). És per aixó
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que la inestabilitat derivada de la profunda crisi económica iniciada durant els anys setanta 

va suposar el trencament amb aquest model basat en el desenvolupament, i el comen^ament 

d’una nova era económica on la necessitat de reducció deis costs de producció generá una 

nova divisió internacional del treball, i una dispersió de la capacitat productiva -que no del 

poder de decisió.

Una de les respostes a la crisi del fordisme ha estat el sistema productiu anomenat 

d’especialització flexible, que es basa en petites i mitjanes empreses (PIMEs) especialitzades 

en segments productius concrets i connectades entre si mitjan9ant acords flexibles, en el 

context d’un mercat amb una competéncia gairebé perfecta (Piore i Sabel, 1990). Aquest 

sistema, recolzat en les noves tecnologies de base electrónica, en una má d’obra qualificada i 

en la flexibilitat del mercat de treball, permet satisfer adequadament les demandes 

diferenciades i variables d’uns consumidors amb uns gusts cada volta més personalitzats per 

mitjá de la producció de series curtes en condicions competitives (Climent, 1997: 94).

Alguns autors consideren que el model d’especialització flexible és l’altemativa al 

model de producció rígida, que acabará per desaparéixer, enfront d’altres que creuen que el 

funcionament intem del sistema fordista acabará per flexibilitzar-se per tal de poder 

sobreviure. Al voltant del debat sobre el canvi industrial -sobre la desaparició o no del 

fordisme- i sobre l’emergéncia del sistema d’especialització flexible són for^a interessants 

les aportacions de les publicacions editades per Healey i flbery (1990)68, Benko i Dunford 

(1991)69 i peí mateix Benko i per Lipietz (1992)70. El títol d’aquesta darrera publicació (Les 

régions qui gagnent...) és for9a suggerent, per tal com es refereix a aquelles regions que han 

estat capaces d’adaptar-se més facilment a les noves condicions económiques imposades 

durant les dues darreres décades, i en conseqüéncia hi han eixit guanyant. I aquesta 

adaptació s’ha produit en regions que es caracteritzen per una producció flexible i poc 

afectada per un tebát empresarial rígid (fordista).

6*Location & Change. Perspectives on Economic Geography, Oxford University Press, pp. 381.
69Industrial Change and Regional Development: the Transformad on of New Industrial Spaces, Londres, 
Belhaven Press
10Les régions qui gagnent. Districts et réseaux: les nouveaux paradigmes de la Géographie Economique, 
París, PUF
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Si en l’ámbit internacional les repercussions del canvi de l’organització i de la 

distribució productives han estat ben paleses, no ho han estat menys a escala local, la qual 

cosa ha obiigat a replantejar les estratégies de política regional. Abans de la crisi, Faplicado 

de polítiques territorials polaritzades havia fomentat la concentració de les activitats 

productives a les aglomeracions urbanoindustrials, i en conseqüéncia les regions rurals 

havien esdevingut árees margináis des del punt de vista económic. Aquest dualisme, perd, 

comen^á a atenuar-se davant els efectes de la crisi industrial del fordisme a les regions 

metropolitanes: determinades árees rurals s’han benefíciat de llavors en?á deis processos de 

descentralizado industrial i de les majors possibilitats de difusió de la tecnologia i de la 

informado, fet que ha possibilitat la reducció de les desigualtats territorials durant les dues 

darreres décades. S’observa a més com són les regions més flexibles -les menys afectades 

per un teixit empresarial rígid, fordista-  que han portat a cap les majors transformacions, 

grácies a la capacitat d’adaptar-se a les noves condicions económiques (Precedo i Villarino, 

1992; 244-245).

Davant la crisi del model de carácter concentrador, els teórics de la planificado han 

hagut de reconéixer el fet diferencial del territori i de les seues potencialitats económiques o 

culturáis: d’alló local o endogen. D’aquesta manera les iniciatives locáis han esdevingut la 

forma preferent de la política de desenvolupament regional (Vázquez Barquero, 1997: 71). 

El nou model propugnat, anomenat de desenvolupament endogen, encara no está totalment 

definit i, a l’igual del model d’especialització flexible, no manquen els teórics que l’han 

qüestionat seriosament.

Han estat diversos els autors que s’ha preocupat peí desenvolupament endogen, tant 

en la seua vessant teórica, sorgida en l’intent de trobar d’un model que possibilitás el 

desenvolupament de localitats i regions (Friedman i Douglas, 1978; Sach, 1980; Stóhr, 1981 

i 1985), com en l’análisi i interpretado deis casos d’industrialització endógena, sobretot en 

árees de l’Europa Meridional (Becattini, 1979 i 1992; Houssel, 1980, 1983 i 1985; Brusco, 

1982, Fuá, 1983 i 1988; Garofoli, 1983 i 1992a; Bernabé, 1984 i 1985; Vázquez Barquero, 

1984, 1987, 1988 i 1997). Sobre el desenvolupament endogen a tot Espanya destaquen les 

publicacions de Méndez (1990: 110-112) i de Bosque i Méndez (1995).
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Vázquez Barquero (1984, 1988) considera que el concepte de desenvolupament 

endogen parteix de la base que totes les coHectivitats territorials posseeixen un conjunt de 

recursos -economies, humans, institucional i culturáis- que en constitueixen el potencial de 

desenvolupament. En un moment historie determinat i per trobar solucions competitives ais 

seus problemes, aquesta col-lectivitat territorial pot implementar -per iniciativa própia- 

noves idees i projectes que hi possibiliten la utilització deis seus propis recursos. Segons el 

propi Vázquez Barquero (1997: 72-76) desenvolupament endogen és la capacitat d’una 

localitat o d’una regió concreta per portar avant un procés de desenvolupament a través de 

la mobilització deis seus propis recursos endógens. L’economia d’aqüestes localitats o 

regions s’organitza de manera espontánia, i per tal de competir eficientment amb altres 

regions productores adopta sovint la forma d’un districte industrial.

Acabem d’introduir ací dos conceptes que ens interessen particularment: 

Porganització espontánia de la producció i el districte industrial. I la raó que ens mena a 

remarcar aquests dos conceptes no és sinó el fet que tots dos es poden aplicar a la major 

part de la indústria autóctona valenciana: des del calcer, el téxtil o el joguet, al moble o al 

taulell de la Plana, l’objecte del nostre treball.
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054. 1, La industria espontánia

La situació crítica viscuda en moltes regions on, durant el predomini del model 

desenrotllista, s’havia concentrat l’activitat industrial contrasta amb la d’altres árees de 

tradició agrícola i artesanal, on el desenvolupament industrial no es correspon amb el model 

fordista, i en les quals el sorgiment d’aquest tipus d’industrialització obela a 

condicionaments diversos. A la recerca d’un model altematiu al fordisme, distints autors han 

publicat una serie d’estudis que han donat lloc a interpretacions no sempre coincidents. 

L’interés per conéixer els factors que generaven la industrialització rural a partir de la 

iniciativa local porta a Paparició d’un bon munt de nous térmens al-lusius a aquesta: 

industria rural, difusa, endógena, espontánia, periferització o descentralització rural. I a 

més, per si no fos prou llarga la llista de nous conceptes, no tots els autors coincidien 

exactament en la defínició de cadascun d’aquests (Molinero, 1990).

L’increment de la industrialització a les árees rurals ha conegut diversos processos, 

que poden ser exógens, com ara la desconcentració de les unitats de producció -bé per a 

paliar els efectes nocius (les deseconomies d’aglomeració) que es produeixen en les árees 

urbanes saturades, o bé a la recerca deis avantatges derivats de factors de localització propis 

de les árees rurals-, o la fragmentado del procés productiu -en qué cada fase del procés es 

realitza en el lloc on la combinacio de factors (má d’obra, tecnologia, primeres matéries...) 

siga la més adequada- o que poden ser endógens: és el cas de la indústria espontánia 

(Precedo i Villarino, 1992: 247-248).

En el próleg dél llibre De la industria rural a la economía sumergida (Jean Pierre 

Houssel, 1985), el catedrátic de geografía de la Universitat de Valencia Josep María 

Bernabé (1985: 10-18) explica qué és la indústria espontánia i com l’han definida diversos 

geógrafs i economistes. A Les industries autochtones en milieu rural (1980), Jean Pierre 

Houssel descriu la indústria espontánia com aquella que es relaciona amb iniciatives i 

capitals nascuts en l’ámbit rural, que és hereva d’una tradició manufacturera i que es 

desenvolupa en árees superpoblades amb recursos agrícoles limitats; J. Robert (1982) 

descriu el procés de desenvolupament a Europa des de la II Guerra Mundial fíns ais anys 

vuitanta: afirma que fíns ais anys seixanta el desenvolupament industrial es concentra a les
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ciutats, pero de llavors engá va comentar la desconcentració cap a les árees rurals; aquest 

procés de descentralització es pogué realitzar bé de manera espontánia (amb iniciatives 

locáis, sense intervenció de PAdministració) o bé estimulat per la política estatal, com en el 

cas descrit per Keeble (1976) per al Regne Unit.

Bernabé (1985: 12-13) distingeix dos tipus d’industrialització en les árees rurals. Ais

estats amb industrialització primerenca -com ara Franga o Alemanya- la despoblació de les

árees rurals ja havia arribat al final del seu procés i el desenvolupament metropolitá havia

assolit la seua cimera, de manera que la industrialització de les árees rurals hi sorgí com a

conseqüéncia de la descentralització i la redistríbució de la indústria urbana, que continuava

fortament lligada ais centres urbans metropolitans. En canvi, ais estats amb industrialització

recent -com ara Italia o Espanya- encara restava un significatiu contingent de població a les

árees rurals, de manera que la indústria, desenvolupada per iniciativa local (espontánia),

pogué arribar a desenvolupar-s’hi al marge de les activitats urbanes. El propi Bernabé (1985:

22-23) descriu les diferents fases d’evolució de la indústria espontánia: naix en regions rurals

d’alta densitat de població amb capacitat per a trencar amb la tradicional mentalitat

camperola -basada en l’acceptació d’unes condicions de vida mediocres- i amb iniciatives

per a portar avant el canvi económic. Els empresaris iniciadors -normalment artesans,

viatjants, excombatents, etc -  inverteixen en subsectors de baix nivell tecnológic a causa de 
•/

Pescassa disponibilitat inicial de capital. Amb tot i aixó, els béns fabricats no manquen 

d’innovació, ja que consisteixen en productes de gran versatilitat, raó per la qual no solen 

ser tractats per la gran indústria i, en canvi, es poden elaborar en aqüestes regions rurals 

grácies a Pexisténcia d’una má d’obra qualificada (artesans, llicenciats d’indústries en crisi, 

aprenents d’escoles professionals en atur, etc). Al principi l’empresa creix per 

autofinangament, fet que obliga a obtindre altes taxes de beneficis, i per a tal fi els 

empresaris aprofiten les babees exigéncies salaríais de la població autóctona rural. Pero 

progressivament aquesta esdevé més reivindicativa i aquests avantatges acaben per 

desaparéixer; aleshores els empresaris es veuen obligats a invertir en tecnologia i a passar de 

produir qualitats corrents a mitjanes i altes. En aquest estadi pot succeir que la indústria bé 

tendisca cap a la concentració, o bé mantinga la dispersió empresarial inicial.
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D’altres autors posteriors, com ara Vázquez Barquero (1988: 38) defíneixen la 

indústria endógena com aquella que sorgeix en petits nuclis dispersos arreu del territori i 

allunyats deis grans centres de concentració industrial, com a conseqüéncia d’iniciatives 

locáis i al marge de la intervenció directa de FAdministrado, i que es basa en Fexplotació de 

recursos autóctons. El mateix Vázquez considera (51-57) que calen almenys quatre requisits 

perqué es done un procés endogen d’industrialització: que hi haja una ámpíia disponibilitat 

de recursos humans per tal que s’ocupen en les activitats fabrils, que s’utilitzen recursos 

naturals locáis (particularment l’aigua, els productes agraris o els materials geológics), que 

l’accessibilitat a la regió siga adequada (és particularment favorable que la regió siga un lloc 

de pas) i, finalment, que hi existisquen recursos financers i una mentalitat suficientment 

moderna, innovadora i propicia a la inversió d’aquests recursos financers en activitats 

industriáis autóctones.

Les característiques descrites per Houssel, Bernabé i Vázquez Barquero les trobem 

en el procés de desenvolupament de la Plana, que des del 1970 fins hui ha experimentat un 

notable canvi económic grácies ais iniciadors locáis, que han invertit en un activitat industrial 

-el taulell- hereva d’una antiga tradició artesanal. Aquesta organització espontánia de la 

Plana ha transformat una comarca eminentment agrícola, com era la Plana abans del 1970, 

en la regió industrial de primer orde que és hui. Sens dubte, la comarca industrial taulellera 

de la Plana figura entre les regions qui gagnent de Benko i Lipietz (1992), ja que mentre 

que en altres árees industriáis del país (Alcoi, la Valí d’Uixó71, Sagunt, etc.) i sobretot, de la 

resta de l’Estat (País *Basc, Astúries, Cantábria) (Bosque, 1995: 17) i del món s’estaven 

destruint llocs de treball industrial, a la Plana se n’han creat més que mai i a hores d’ara -el 

1998- continúen creant-se-n’hi (vegeu punt 3.3.6 d’aquest treball).

71Localitat que també es troba a la Plana pero que históricament ha suposat una illa industrial al sud de la 
comarca amb poques relacions amb la resta de la indústria planenca.



054.2. El districte industrial de Marshall

L’economista británíc Alfred Marshall va introduir en els seus escrits de la darreria 

del segle passat i de comen9ament de Tactual (1891, 1919, 1920) el concepte de districte 

industrial, un espai on s’engloben un conjunt d’empreses sectorialment dependents entre si. 

El model de districte industrial era -segons Marshall- el resultat espacial de Testructuració 

d’un sistema productiu on les relacions -tant les materials com les intangibles- entre les 

diferents empreses eren fonamentals. La major singularitat i la base del funcionament del 

districte industrial radica en la proximitat espacial de les empreses, que propicia la creació 

d’una densa xárcia de relacions que possibiliten el bé col-lectiu per a totes les empreses del 

teixit productiu local (Precedo i Villarino, 1992: 228; Costa, 1997: 12). Les relacions i la 

cooperació entre les empreses han estat una pe$a clau en la trajectória histórica i en el 

progrés actual del taulell valenciá i han condicionat Tactual districte industrial de la Plana, el 

de majors dimensions i projecció exterior dins l’ámbit autonómic.

Després de més de mig segle de prostració el concepte marshalliá de districte 

industrial fou recuperat a la darreria deis 70 pels economistes de Tescola italiana, entre els 

quals Becattini (1979) que en va ampliar la definido, en considerar-lo com una entitat 

socioterritorial caracterizada per la preséncia activa d’una comunitat de persones i d’un 

conjunt d’empreses que tendeixen a fondre ’s. els individus del districte formen part d’una 

intrincada xárcia’ de factors economies, processos productius i mercats de la qual resulta 

difícil abstraure’n les situacions, variables i comportaments individuáis (Costa, 1997: 13).

Calen almenys. tres requisits per poder considerar un territori com un districte 

industrial: que la producció local no siga dominada per una o unes quantes grans 

macroempreses, que la major part de les empreses pertanguen a una mateixa branca 

industrial i que les empreses del districte estiguen especialitzades en distintes fases de la 

producció (béns fináis, béns intermedis, distribució i comercialització de la producció, etc) 

(Climent, 1997: 96-97). Els lligams que s’estableixen en el districte poden ser de carácter 

vertical (entre empreses fabricants i auxiliars), horitzontal (d’empreses fabricants de béns 

fináis entre si, o d’auxiliars entre si) i diagonal (entre empreses de servéis i industriáis) 

(Precedo i Villarino, 1992: 228). Alhora, en cada fase de la producció, hi ha un grapat 

d’empreses que competeixen entre si, fet que redunda en Tincrement de Tefíciéncia general.
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Ja hem avan9at més amunt que les empreses d’un districte industrial es “fonen” amb 

una comunitat de persones d’un territori determinat com a conseqüéncia d’una trajectória 

histórica, fíns al punt que el funcionament i l’éxit de la xárcia industrial no poden dissociar- 

se d’una série de característiques o atribuís de la comunitat, entre els quals cal destacar, 

d’una banda, uns coneixements i unes habilitats técniques -un savoir-faire propi- que han 

anat difonent-se al llarg del temps tant per mitjá de la práctica quotidiana de les empreses 

com a través de l’educació formal en centres d’ensenyament (instituts de formació 

professional, escoles técniques, etc., lligats estretament a les empreses). Els districtes 

industriáis compten, per tant, amb una má d’obra altament qualificada per a les activitats 

productives que s’hi desenvolupen, i no només peí que fa ais aspectes técnics concrets de la 

producció, sinó també quant a la capacitat de creació i de direcció d’empreses, a l’esperit 

d’iniciativa i a l’actitud favorable a la innovado i al progrés. D’altra banda, en un districte 

industrial el sistema de valors compartit peí conjunt deis individus, com a conseqüéncia 

d’una societat igualitária, crea una forta cohesió social i un sentit de pertinen^a acusat. 

Aquest sistema de valors aprecia que cada individu aspire a la millora de la seua posició 

social i passe rápidament d’aprenent a treballador i a empresari, pero també considera que 

aquest pas suposa un risc i accepta sense reticéncies que un empresari fracassat tome a ser 

assalariat i que més avant puga tomar a llan?ar-se a l’aventura d’establir-se per si mateix. 

D’aquesta manera no es perden els recursos humans del districte i s’estimula al máxim el 

desenvolupament de la seua capacitat (Becattini, 1992: 62-63; Climent, 1997: 97-98).

Becattini i Rullani (1996: 16) consideren que els districtes industriáis només poden 

aparéixer en ambients apartats de les grans aglomeracions urbanes i marquen les diferéncies 

entre els districtes i les dutats industriáis: els primers organitzen d’una forma característica 

una pluralitat de petites empreses especialitzades en determinats subsectors, mentre que les 

segones comprenen una diversificado molt més elevada de l’activitat, que correspon a 

empreses de dimensions també molt diverses que fan servir el mateix circuit de servéis 

urbans. D’altres autors, com ara Scott (1992: 109), refuten aquesta diferenciació i afirmen 

que en la práctica els districtes marshallians poden existir tant en els ambients rurals com en 

els urbans. Segons Climent (1997: 99), les discrepáncies que trobem en els texts de
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Becattini, Scott i altres autors sobre la definido d’un districte industrial responen 

fonamentalment a les dificultáis de precisar en térmens reais -empírics- les característiques, 

definides teóricament, deis districtes industriáis.

En el context de la darreria deis 70 alguns autors analitzaren el model de creixement 

industrial endogen que es donava en algunes comarques i regions de l’anomenada Terza 

Italia (Centre i Nordest d’Itália) i que es basava en empreses petites i mitjanes 

especialitzades en la producció d’una branca d’activitat principal (Sforzi, 1992); entre 

aqüestes regions, realment només una part presentava els trets propis i característics del 

districte industrial de Marshall i la resta responia a altres tipus d’organització de la 

producció, en qué les relacions interempresarials eren menys importants. Garofoli (1992) 

proposá una tipologia per a totes les árees industriáis identificades a la Terza Italia en qué 

distingia árees d ’especialització productiva, on les relacions entre les empreses eren de 

simple competéncia; els sistemes productius locáis, en qué existien relacions 

interempresarials de tipus horitzonal; i les árees-sistema o districtes industriáis, amb 

relacions complexes de tipus horitzonal, vertical i diagonal72.

Segons Vázquez Barquero (1987: 56) els districtes industriáis strictu sensu són 

excepcionals a Espanya, on predominen realment els sistemes productius locáis. Altres 

autors com el d’Ybarra (1991:62-63) delimiten per a Valéncia 17 árees d’industrialització 

endógena, 11 de les quals auténtics districtes industriáis, i per tant aquests no serien tan 

excepcionals al nostre país com assenyala Vázquez Barquero per al conjunt de l’Estat73. 

Ybarra remarca el pes d’aquests 11 districtes industriáis, palesada peí fet que absorbeixen la 

meitat de la dinámica industrial valenciana74, i en destaca alguns per la seua notable

72Com que la diferenciació deis tres tipus esmentats no resulta gens fácil en la práctica, la denominació 
sistema productiu local -que per a Garofoli posseia un sentit restringit- de vegades es fa servir per designar 
qualsevol tipus d’área industrial dominada per petites i mitjanes empreses on es produeix la preponderáncia 
d’alguna branca industrial.
^Aquests 11 districtes industriáis delimitats per Ybarra (1991: 62-63) són la Valí del Vinalopó i la Valí 
d’Uixó (tots dos relacionats amb el calcer), Alcoi i Ontinyent (tots dos relacionats amb el téxtil), Onda- 
l’Alcora (relacionat amb la cerámica), Ibi (joguet), Alberic (moble), Novelda (marbre), Gata de Gorgos 
(marroquineria), Requena-Utiel (indústria vitivinícola) i Alzira-Gandia (indústria agroalimentária i 
manipulado de productes agrícoles) (vegeu també Climent, 1997: 92).
74L’altra meitat l’absorbeix básicament la indústria de l’aglomeració industrial existent al voltant de la 
Ciutat de Valéncia, des de Sagunt a Almussafes.
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significado dins Fámbit estatal, com ara el del calcer de la Valí del Vinalopó, el del joguet de 

la Foia de Castalia i el de la cerámica de la Plana de Castelló. En aquest mateix sentit 

Climent (1997: 101) apunta que Valéncia és la comunitat autónoma espanyola que més 

s’acosta al model de districte industrial de la Terza Itália.

En un ulterior treball dirigit per Costa (1992: 30) es comparen les árees de 

desenvolupament endogen espanyoles75 amb les italianes i s’arriba a la conclusió que a les 

primeres la producció de tecnologia propia és poc rellevant, fet que repercuteix en una 

capacitat d’innovació i en una competitivitat internacional escasses. Aquest és justament el 

punt feble del districte industrial de la Plana: Fescassa producció autóctona de tecnologia 

propia per a la producció taulellera, que obliga els empresaris a importar la maquinária 

precisament des del districte industrial cerámic de Sassuolo, a cavall entre les províncies 

italianes de Módena i reggio de PEmília (al cor de la Terza Italia), on aquesta sí que s’ha 

desenvolupat intensament.

7SEn aquest treball es delimiten 143 sistemes productius locáis de carácter industrial a Espanya, sense 
destriar-ne els que es poden considerar districtes industriáis deis que no. D’aquests 143 sistemes productius 
locáis 26 es troben a Andalusia, 23 a Catalunya i 22 a Valéncia; aquests darrers són els d’Albal-Alfafar 
(moble), Alzira-Algemesí (indústria agroalimentária i citrícola), Agost (cerámica decorativa i popular), 
Alcoi (textil), Castelló (cerámica), Crevillent-Asp (estores), Elda-Petrer (calcer), Gandía (indústria 
agroalimentária i citrícola), Ibi (joguet), Llíria-Benaguasil (téxtil), Manises (cerámica decorativa), Novelda 
(marbre), FOlleria (vidre), Ontinyent (téxtil), Pedreguer-Gata de Gorgos (marroquineria), Requena-Utiel 
(indústria vitivinícola), Vallada-Alberic (moble), la Valí d’Uixó (calcer), Vilafranca-el Portell de Morella 
(téxtil), Vinarós-Benicarló (moble), Xátiva (moble-taüts) i Xixona (agroalimentária-torró) (Costa, 1992: 35).
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0.5.5. La mundialització de Ineconomía i Pincrement deis intercanvis comerciáis

El paper de les exportacions dins la indústria taulellera de la Plana ha estat un deis 

factors clau que han determinat la forta puixanga d’aquesta durant la darrera década i ho 

haurá de continuar sent si el taulell valenciá vol mantindre aquest auge en el fútur. Diverses 

han estat les causes del fort auge de les exportacions taulelleres planenques des del 1986, a 

partir del qual el cornea exterior tauleller de la Plana no ha parat de créixer, pero cal 

destacar-ne especialment tres. En primer lloc, hem de referir-nos a la incorporado 

d’Espanya a la Comunitat Económica Europea (CEE) -hui Unió Europea (UE)-, que 

suposá una reducció deis aranzels i un abaratiment de les transaccions comerciáis entre la 

CEE i Espanya; el taulell de la Plana en va eixir notablement beneficiat, tant per l’augment 

de les exportacions cap a aquesta área com per Pincrement de les importacions de 

maquinária des d’Europa, que acceleraren la Segona Reconversió Industrial76.

Un segon factor que hem de destacar en el recent increment de les exportacions 

taulelleres és la devaluació de la divisa espanyola a partir del 1992, que abaratí i facilité les 

exportacions taulelleres i valencianes en general cap a Europa i la resta del món. Abans del 

1992, el procés d’integració a la CEE havia condicionat una política económica 

antinflacionista que sobrevalorava el tipus de canvi de la pesseta, política que peijudicá les 

empreses valendanes poc capitalitzades, aquelles que feien servir el preu -el baix preu- com 

a principal element de competitivitat per a exportar i evitava un augment més gran de les 

exportacions des d’aqüelles indústries valencianes més avan^ades, com ara la taulellera. La 

devaluació de la pesseta a partir d’aquell any (1992), que en situava el valor a un nivell més 

d’acord amb la situació real de Peconomia espanyola, contribuí per tant a un increment 

notable de les exportacions valencianes (no tan sois les taulelleres, sinó també les de calcer, 

textil, moble, etc.).

7‘Respecte a aquest tema l’article “Sector cerámic”, dins el Llibre blanc sobre la repercussió a la Comunitat 
Valenciana de Vadhesió d'Espanya a la CEE (AADD, 1986) ja avan^ava quins eren els avantatges que per a 
U indústria taulellera valenciana havia de suposar la incorporació a la CEE. Un altre article de referencia 
psr a aquesta qüestió és el de Joan Caries Membrado sobre “L’exportació dins la indústria taulellera 
espanyola” (1992).
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Entre els treballs que han abordat aquest aspecte sobreeixen els articles de Martínez 

Esteve (1986), Martínez Esteve i Pedreño (1990), Pedreño i Rodenas (1993) i Pestudi 

elaborat per Salom i Albertos (1995a) i publicat dins un treball més ampli coordinat per 

Bosque i Méndez (1995).

El tercer i darrer factor que contribueix a explicar Pincrement de les exportacions és 

el de la globalització de Peconomia mundial, fenomen que s’ha accentuat espectacularment 

durant els últims anys, A pesar de la reducció deis aranzels nomináis per efecte de les 

negociacions del GATT (General Agreement on Tarijfs and Trade)77, durant el 1966-86 la 

tendéncia proteccionista s’havia enfortit ais paisos amb major poder adquisitiu a través de 

Paplicació d’una serie de tarifes no aranzeláries; aqüestes barreres encara afectaven el 1986 

el 50% del comer? internacional deis paisos de l’OCDE78. Enmig d’aquest clima de creixent 

proteccionisme encobert es va iniciar el 1987 Panomenada Ronda Uruguai el 1987, que va 

donar com a resultat el 1993 la creació de l’OMC (iOrganització Mundial del Comerg). 

L’acta final de la Ronda Uruguai suposava una liberalització sense precedents del comer? 

internacional, de manera que els servéis, Pagricultura i diversos subsectors industriáis (com 

ara el téxtil i la confecció) que no formaven part de la disciplina del GATT s’integraren en el 

sistema general de l’OMC. Els resultáis d’aquesta liberalització han estat espectaculars, ja 

que entre el 1974 i el 1984 la taxa mitjana de creixement del comer? internacional fou a 

penes mig punt superior a la taxa d’increment de la producció mundial, mentre que durant el 

1985-1996 (recordem que el 1987 comen?ava la Ronda Uruguai) aquesta diferencia ha estat 

de gairebé 3,5 punts de mitjana. En la mesura que es mantinguen i s’apliquen els acords 

presos en les negociacions de la Ronda Uruguai aquest creixement del comer? mundial 

s’intensificará durant els próxims anys, la qual cosa és d’esperar que beneficie les 

exportacions de la indústria taulellera -i de la resta d’esportacions valencianes- a la resta del 

món.

77E1 GATT, que -com veurem tot seguit- des del 1993 s’anomena OMC (Organització Mundial del 
Comerg), es crea el 1948 per tal de pressionar els diferents estats per a crear un comer? més lliure i 
multilateral (Nadal, 1997: 17).
^Organització per a la Cooperado i el Desenvolupament Económic, que engloba els paisos amb major 
poder adquisitiu deis món.
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Sobre 1’increment del comer? internacional durant els darrers anys podem citar 

aHguns treballs que fan referencia a la globalització de Feconomia, com ara els de Krugman 

(199079, 1995a80), Sachs i Warner (199581), Becattini i Rullani (199682), Nadal (199783) i 

Albertos (199784). En tots aquests treballs, els autors emfasitzen el paper crucial de les 

corporacions transnacionals -altrament dites multinacionals- en Faugment del comer? 

internacional. Remarquen que la revolució deis transports i de les telecomunicacions i la 

desaparició de les barreres polítiques (per efecte de les negociacions del GATT) han 

contribuit a un creixement espectacular de les empreses multinacionals, que durant els 

darrers anys han multiplicat les inversions arreu del món i han provocat Fincrement del 

comer? mundial. Així Feconomia planetária s’ha globaliízat de manera sensible: segons les 

dades de la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) el 1995 

dues terceres parts del comer? mundial de manufactures tenien com a origen o com a 

destinació una empresa transnacional, mentre que una tercera part d’aquest tenia lloc entre 

les mateixes empreses, d’un estat a un altre; aqüestes dades posen de manifest el paper cada 

volta menys rellevant de les economies estatals. Segons alguns economistes, com ara els ja 

citats Krugman (1995b) i Sachs i Warner (1995), la globalització de Feconomia possibilitará 

una major capacitat d’especialització i d’innovació a escala mundial, fet que es concretará en 

majors incentius per al desenvolupament de nous productes, major especialització en les 

parts de la producció per a les quals hom és més apte i un millor aprofitament de les 

economies d’escala, i per tant, en un major increment del benestar i de les taxes de 

creixement deis difereñts paisos del món.

19Geography and Trade, Cambridge (EUA), Massachusetts Institute of Technology (traducció espanyola a 
cárrec d’Alfons Méndez, Geografiay comercio, Barcelona, Antoni Bosch, 1992, pp. 152).
80Development, Geography and Economic Theory, Cambridge (EUA), Massachusetts Institute of 
Technology (traducció espanyola a cárrec d’Adelina Comas, Desarrollo, geografía y  teoría económica, 
Barcelona, Antoni Bosch, 1997, pp. 113).
81“Economic Reform amb the Process of Global Integration”, Brookings Papers on Economic Activity, I.
82“Sistemas productivos locales y mercado global”, ICE, núm. 754, Ministerio de Economía y Hacienda, 
Madrid, pp. 11-24.
83“Comercio mundial y tendencias de la inversión directa internacional”, Información Comercial Española. 
Revista de Economía, núm. 765, Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Madrid, pp. 15-28.
84“E1 papel de las corporaciones transnacionales en el proceso de globalización: ¿Nuevas oportunidades de 
desarrollo para regiones atrasadas?”, Boletín de la AGE, núm. 24, pp. 169-185.
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1 . 1 .  £ 1  m e d i  f í s i c

1.1.1. La Plana de Castelló: l’apéndix septentrional de la Depressió Central 

Valenciana

Com a unitat físiográfica, la Plana constitueix una planura que, en forma 

d’amfiteatre, s’estén des de la Torre Colomera, a Orpesa, fins ais tossals d’Almenara, al 

sud, sense incloure cap de les dues capitals municipals esmentades, que des d’un punt 

de vista fisiográfic pertanyen, respectivament, al Prat d’Albalat i a la Valí de Segó.

Mentre que el límit septentrional de la Plana delimita perfectament la comarca 

per una orla muntanyenca (muntanyes de Vilafamés i de Borriol i Desert de les Palmes), 

el límit meridional presenta una franja d’uns quatre quilómetres en la part més estreta 

(entre les últimes estribacions de la serra d’Espadá, a l’altura d’Almenara, i la mar1) que 

connecta la Plana de Castelló amb la resta de la Depressió o Plana central valenciana, és 

a dir, amb la Valí de Segó, el Baix Paláncia (o Camp de Morvedre), l’Horta de 

Valéncia, el Camp de Llíria (o de Túria), el Pía de Quart, la Valí del Magre (o deis 

Alcalans), la Ribera del Xúquer i a partir d’aquesta, cap al SO amb l’Horta de Xátiva i 

cap al SE amb la Valldigna, l’Horta de Gandía (o la Safor) i la Marina Septentrional (o 

Marquesat de Dénia). La Plana de Castelló constitueix, dones, l’extrem septentrional 

d’aquesta gran depressió central, el cor del País Valenciá, en qué es concentren 2,5 

milions d’habitants, gairebé 2/3 parts de la població total del país, en un espai continu 

que abraca uns 4.500-km2, menys d’una cinquena part de tot el territori valenciá. Aquest 

espai central valenciá presenta una densitat mitjana de més de 550 h/km2, amb fortes 

desigualtats entre l’Horta, que supera els 2.000, i la resta de comarques, la més 

densament poblada de les quals és la Plana, amb una densitat de 3 502. A la figura 11.1

1 Entre el tossal del municipi d’Almenara i la mar en realitat trobem encara mía petita dificultat 
ororgráfica, el tossalet dit del Sit, que dista només 3 km de la mar. Amb tot i aixó, per la seua escassa 
consideració (110 m d’altitud máxima), el tossalet del Sit no pot considerar-se ben bé com una barrera 
orográfica; de fet, les principáis vies de comunicacions que travessen el litoral mediterrani valenciá 
(antiga N-340, actual N-340, FFCC Valéncia-Tarragona i A-7). ho fan per l’espai que queda entre 
Almenara i el tossalet del Sit, i no pas per la zona restant entre el Sit i la mar (caracteritzada per ser de 
maijal).
2Després de l’Horta i de la Plana, la comarca de la Safor (FHorta de Gandia i la Valldigna) presenta una 
densitat de 320 h/km2, el Camp de Morvedre (el Baix Paláncia i la Valí de Segó) de 271 i la Ribera Baixa 
de 260.
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veiem el mapa de les planes litorals del País Valenciá, en qué destaca la Depressió 

central Valenciana, al nord de la qual hem destacat la Plana de Castelló dins un quadrat.

Francesc Eiximenis en el segle XIV ja va delimitar aquesta gran plana 

valenciana a P en dra  del tractat “Regiment de la Cosa Pública”, en destacar les 

especiáis belleses de la ciutat i regne de Valéncia:

La setena [bellesa], que la dita plana de regadiu e arborada ha bell tinent e gran, 90 és, 
del coll de la Garrofera [dins el terme de Borriol i fitant amb el de Castelló] tro a Xativa 
[peí SO] e tro a Oliva e tro a Denia [peí SE], que són de .xx. e .xxv. legues [uns 110 i 
uris 140 km, de Castelló a Xátiva i a Dénia, respectivament]...

Eiximenis, 1384 (edició facsímil del 1991: 10)

Cabanilles dedica el segon llibre de les Observaciones a aquesta fértil porció del 

nostre país, a la qual anomená “Centro del Reyno de Valencia”. Únicament PHorta de 

Gandia i la Marquesat de Dénia són exclosos d’aquest segon llibre i incorporats al quart 

(“Tierras Meridionales del Reyno de Valencia”), sense cap raó fisiográfica justificable. 

Cabanilles inicia així el segon llibre de les Observacions, dedicat, com hem dit, al 

Centre del Regne, 9 0  és, a la Plana central valenciana:

Hemos visto en el primer libro [dedicat a les terres septentrional del Regne] montes 
interrumpidos por barrancos, eriales sin agua, sin vegetales, sin colonos, frios 
insoportables, muchas ramblas, y un corto rio [el de la Sénia] que se consume en 
Cataluña: ahora entramos en llanuras dilatadas á la vista del mar, en un jardín 
continuado por mas de quince leguas, en un suelo fértil, templado y siempre verde, en 
un bosque de naranjos, moreras, olivos, algarrobos y frutales: vamos á ver tres ríos [el 
Millars, el Guadalaviar o Túria i el Xúquer], cuyas aguas repartidas por mil canales de 
riego dan vida y lozanía á los vegetales, y útil ocupación á millares de familias. Para 
proceder con algún orden, y guardar cierta unión con los últimos pueblos descritos en el 
libro antecedente [PAlcora, Fanzara i Ribesalbes], empezaremos por la Plana.

Cabanilles, 1795 (1991: 99)
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1.1.2. Una plana mediterránia: entre la mar i la muntanya

A pesar de formar part d’una depressió més gran, com és la central valenciana, 

la comarca de la Plana té una forta personalitat fisiográfica, per tal com les muntanyes 

(les últimes estribacions de la serralada litoral catalana, al nord, i les darreres 

alineacions valenciano-ibériques, a ponent i al sud) l’envolten de manera gairebé total, i 

deixen només, al sud, un estreta franja litoral (d’uns 4 km, sense tindre en compte el 

minúscul tossal anomenat Punt del Sit) per on es connecta amb la Depressió central.

Com la majoria de les planes mediterránies litorals, la Plana de Castelló sensu 

strictu és un espai redui't: 25 km en el seu punt més ampie en sentit est-oest (entre la 

desembocadura del Millars a Almassora i el mateix riu al municipi de Ribesalbes) i uns 

40 de nord a sud (entre Benicássim i Almenara), amb una superficie de més de 600 km2 

i una població que depassa els 300.000 habitants. Com passa en gran part de les planes 

mediterránies, aquest petit espai está extraordináriament aprofitat des d’un punt de vista 

economic a causa de la seua fertilitat, accessibilitat i tradició demográfica. En el cas de 

la Plana de Castelló sensu strictu, la densitat de població supera ais 500 h/km (amb 

fortes diferencies entre els distints municipis: Castelló compta amb 1.265, mentre la 

Llosa de la Plana només 85).

Pero la comarca de la Plana de Castelló latu sensu no només la componen els 

municipis própiament plans, sinó també l’orla muntanyenca que els envolta, i que en 

depén económicament4. Aquest espai muntanyenc immediat a la Plana strictu sensu 

presenta una densitat molt més baixa i un aprofitament molt més escás, a causa, per 

regla general, de les dificultáis orográfiques. Uns 350 km2 conformen aquesta orla

3 Quan parlem de la Plana de Castelló sensu strictu fem referencia a l’área própiament plana, sense tindre 
en compte la periferia muntanyenca immediata. Nosaltres hem considerat Plana sensu strictu tots aquells 
térmens la capital municipal deis quals s’ubique per sota deis 200 metres d’algada sobre el nivell de la 
mar: Benicássim, Castelló, Almassora, Onda, Ribesalbes, Betxí, Vila-real, Borriana, Les Alqueries, 
Nules, la Vilavella, la Valí d’Uixó, Moncofa, Xilxes, la Llosa i Almenara, Aquesta consideració de la 
Plana sensu strictu la trobem ja en la proposta de comarcalització realitzada peí geógraf Antonio López 
Gómez (1970). Cal dir que la capital municipal de Sant Joan de Moró es troba a uns 180 m sobre el nivell 
de la mar, i dones, rhauríem d’haver inclosa dins la Plana strictu sensu; no ho hem fet així, peró, peí fet 
que gairebé dues terceres parts del seu terme es troben per damunt deis 200 m d’altitud i en alguns punts 
d’ aquest se superen els 700 metres.
4L’orla muntanyenca de la Plana la componen deu municipis: tots aquells la capital municipal deis quals 
se sitúa per damunt deis 200 m d’altitud, llevat de Moró (que se sitúa a 180 m) per les raons explicades en 
la nota anterior. Aquests deu municipis són Borriol, Sant Joan de Moró, l’Alcora, Tales, Suera, l’Alcúdia 
de Veo, Aín, Eslida, Artana i Fondeguilla.
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muntanyenca, que és especialment grossa a la serra d’Espadá. La seua població és 

escassa: no assoleix, en conjunt, els 2 0 .0 0 0  h, i la densitat mitjana depassa per molt poc 

els 50 h/km2 (amb variacions ben marcades: a l’Alcora, la densitat és de 91, i a 

l’Alcudia de Veo, de 6 ).

El cercle de muntanyes que envolta la Plana de Castelló és format per elements 

tectónics tant catalánides com ibérics, la qual cosa proporciona al rocam planenc una 

composició geológica ben variada, en qué destaca la presencia de materials cretacis i 

triásics. Els primers, abundants a les muntanyes de Castelló, Borriol i l’Alcora, es 

caracteritzen per la preséncia d’elements calcaris que confereixen un color blanquinós al 

terreny. El triásic, d’altra banda, és propi de la major part de la serra d’Espadá (SO de la 

Plana) i d’algunes muntanyes septentrionals, com ara les de Vilafamés i les del Desert 

de les Palmes (entre Benicássim i la Pobla Tomesa); encara que hi podem trobar 

materials triásics de la facies Keuper (algeps i margues) o Muschelkalk (calcáries), tant 

al Desert com a l’Espadá predomina el Bundsandstein (gres), que proporciona una 

peculiar coloració rogenca a les muntanyes (el fet que a la serra d’Espadá abunden més 

els sois silicis que no els calcaris condiciona, a més, un tipus de vegetació poc corrent a 

la resta del país). Cal esmentar finalment un petit aflorament de quarsites, esquists i 

pissarres del Paleozoic a la Valí de Borriol, a Tacada del Portet de la Pobla, que es el 

més antic que es coneix a tot Valéncia.

La complexa estructura tectónica de les muntanyes de la Plana es resol en una 

successió de serres escarpades d’orientació catalánide (NE-SO) i ibérica (NO-SE) que 

encerclen la Plana tot conformant una orla muntanyenca en forma de mitja lluna (com ja 

assenyalava Escolano en el segle XVII). Aquesta mitja lluna com eta peí nord al Desert 

de les Palmes, que no és sinó la prolongació més meridional de la Serralada Costanera 

Catalana; la serra del Desert presenta la máxima altitud al Bartolo, amb 729 m Les 

serres de Borriol i Vilafamés, unides a l’anterior i amb altituds similars (704 m al 

Mollet de Vilafamés i 726 m a la Penya, que fita amb els térmens de Vilafamés, Borriol 

i la Pobla Tomesa), continúen dibuixant la mitja lluna (en sentit NE-SO), que perd 

altitud al voltant de la Rambla de la Viuda i que en toma a guanyar a partir de les 

muntanyes alcorines (Soterranya, 563 m), en qué l’orientació ja és més própiament 

ibérica que no catalánide. La mitja lluna muntanyenca continua així fins a Ribesalbes,
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que és el punt on la Plana és més ampia en sentit longitudinal (uns 25 km separen aquest 

municipi de la desembocadura del Millars). Posteriorment, la planura com eta a tancar- 

se novament, ara en direcció NO-SE, és a dir, amb una orientado clarament ibérica. La 

serra d’Espadá presenta les majors altituds de les muntanyes que envolten la Plana 

(1.083 m al pie d’Espadá, entre els térmens de l’Alcúdia de Veo, Algímia d’Almonesir i 

Aín); de NO a SE va progressivament descendint d’altura: deis gairebé 1.100 m del pie 

d’Espadá es passa ais 950 m d’altitud máxima al terme d’Eslida, ais 715 d’Artana i ais 

692 del Puntal (ubicat entre els térmens d’Artana, Nules, la Valí d’Uixó i Fondeguilla), 

a tan sois 10 km de la mar. A partir de Nules, la Plana es fa cada vegada més estreta: 

només 8 km separen el tossal de Santa Bárbara, a la Vilavella (301 m) de la mar, 4 km 

en separen el Castellar de Xilxes (114 m), i 3 km és tot el que hi ha des de la platja al 

tossalet del Sit (a l’est del municipi d’Almenara i a 110 m d’altitud, esqueixat de la resta 

de la serra d’Espadá. Aquest tossalet és tan minúscul que hom sol anomenar-lo Punt del 

Sit). Aquest punt és el més meridional de la Plana i marca la fita fisiográfica que 

delimita aquesta comarca de la Valí de Segó, subcomarca que s’inclou dins del Camp de 

Morvedre.

Des deis contraforts interiors s’estén cap a la mar un ampli peudemont 

quatemari, que s’inicia a una altitud entre els 100 i els 250 m i que va descendint fins 

submergir-se suaument en la mar. Aquesta área és la Plana en sentit estríete, constituida 

pels depósits que els rius Millars, Sec de Betxí (o Sonella o Veo), Belcaire (o Uixó), Sec 

de Borriol i d’altres menors han anat arrancant de les muntanyes interiors, complint així 

el seu paper de transport i de reblit, i construint, en el cas del Millars, un extens delta 

que destaca en la configuració majoritáriament rectilínia (en sentit NE-SO) del front 

litoral planenc, de 45 km de llargária (Ortells i Quereda, 1993: 25). Tanmateix, la 

colmatació de la depressió litoral no només es deu a l’acció deis rius, sinó també al 

propi onatge i ais corrents marítims, que sobre les aigües de poca profunditat van 

conformar restingues (fletxes d’arena) que acabaren per unir els deltes deis rius tot 

tancant porcions de mar que amb el pas del temps esdevingueren llacs (com encara 

trobem a 1’Albufera de Valencia o el Fondo d’Elx) i després zones pantanoses (marjals) 

com les que es poden veure encara hui dia al litoral planenc (molt antropitzades),

74



especialment a les zones més allunyades del delta del Millars i del riu Sec de Betxí (la 

marjaleria de Castelló, al nord, i la de Nules, Xilxes i Almenara, al sud).

Sobre la Geología i la Geomorfologia de la Plana de Castelló esmenten algunes 

publicacions de referencia, com ara les del geóleg castellonenc Vicent Sos Baynat 

(19575, 19776) i les deis geógrafs Alexandre Pérez Cueva (19777, 19888), Francesca 

Segura Beltran (19909, 1993i0) i Joan Mateu i Bellés (198211).

Tant a la figura 11.2 com a la 11.3 podem veure mapes de la Plana fisiográfica 

latu sensu. En el primer (figura 11.2) presentem els principáis accidents fisiográfics de 

la comarca, mentre que en el segon (figura 11.3) podem observar la delimitació deis 

térmens municipals de la comarca, i també de les comarques veínes immediates. En 

aquest segon mapa (figura 11.3), a més, hem distingit la Plana fisiográfica stricíu sensu 

de la resta de la Plana (orla muntanyenca immediata). Recordem que la Plana 

fisiográfica estricta coincideix amb la que incloia la proposta de comarcalització del 

geógraf Antonio López Gómez (1970).

5“Las terrazas de la Ramba de la Viuda y el Cuaternario de la Plana de Castelló”, Actes del V Congreso 
Internacional del INQUA, Madrid-Barcelona, CSIC, tom I, pp. 405-418.
^‘La Plana como glacis relicto y su edad geológica”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 53, 
Castelló de la Plana, pp. 279-288.
“El Cuaternario continental de la Plana de Castelló”, Cuadernos de Geografía, 24, Facultat de Geografía 

i Historia, Universitat de Valencia, pp. 39-54.
Geomorfologia del sector Ibérico valenciano entre los ríos Mijares y  Turia, Ciutat de Valencia, 

Universitat de Valencia, pp. 217.
9Las Ramblas Valencianas, Ciutat de Valencia, Departament de Geografía, Universitat de Valéncia, pp. 
229.
10 “Morfología de las desembocaduras fluviales en el norte del País Valenciano”, Actes de la II Reunión 
del Cuaternario Ibérico, pp. 707-167.

El Norte del País Valenciano. Geomorfologia litoral y  prelitoral, Ciutat de Valéncia, Secció de 
Geografía, Universitat de Valencia, pp. 286. ___



Figura 11.2

U  fc n y a  7 2 6 .

BENICÁSSIM

ALMASSORA

MiUt
VILA-REAL

'ILAYELLA

Belcaire

LA PLANA FISIOGRAFICA

A lt im etr ia
0 meires

Mediterrania



Figura 11.3

Z u c a i n r  
( S u c a i n a )

C o s f u r  

m áL l u c e n a

l / u d l i e a í e
( L u d i e n t )

B e n i c á s s i m
K J  o  g a | Argelita J \ .  \  (Argeleta]

MTorrechíva S. /  

(Torrexív») ^^ívall;

RibesalbesEspadilla
(Espadella) C a s t e l l ó

Onda

A l m a s s o r a
V i 1 a - r e a I

r a I <

B e t x í

Alqueries
[ i l i d a

Vilavella

N u l e s

L a  
Va l í  

d ’ U i x ó LA PLANA 
F IS IO G R Á F IC A

latu sensu

M o n c o f  a

i I x e
A l g a r

la plana fisiográfica
stríctu sensua  g  u  n  t

/̂ uartde, 
(  IfsVaDs orla m untanyenca  

im m ediata
I g i ml a

Aj ó  dar 
( Ai i d e r )

CO M A R Q U E S F IS IO G R A FIQ U E S  LIMITROFES
I. El P r a t  d 'A lba la t  II. El Pía de l'Arc III. El P enyago losa
IV. L'AIt Millars V. L'AIt P a lán c ia  VI. El Baix P a lá n c ia

77



1.1.3. Un clima atemperat per la influencia de la M editerránia

El fet que la Plana estiga situada en la riba occidental de la Mediterránia 

converteix aquesta mar tancada, temperada (la temperatura mitjana de l’aigua és, a 3 km 

del Grau de Castelló mar endins, d’uns 19° C) i -sobretot a la banda occidental, on ens 

trobem nosaltres- térmicament poc variable, en el factor clau de la climatología 

planenca, ja que funciona com a termostat regulador de les temperatures extremes.

Figura 11.4

CLIMATOLOGIA DE DISTINTS PUNTS UBICATS A LA CUBETA MEDITERRANIA NO RD
OCCIDENTAL (CATALUNYA, VALENCIA, MÚRCIA)

OBSERVATORI
METEOROLÓGIC

ALTITUD
(METRES)

LATITUD
NORD

TEMPERATURA (° C) PLUGES
Mitjana
Anual

Mitjana 
mes més 

cálid

Mitjana 
mes més 

fred

Mitjana
Anual
(m m )

Port-Vendres (Rosselló, Catalunya) 15 42°30’ 15,1 22,9 8,0 578
Palafrugell (Baix Empordá, Catalunya) 87 4I°5 5 ’ 15,6 23,6 8,2 685

Barcelona (Barcelonés, Catalunya) 12 4I°25’ 16,5 2 4 3 9,5 601
Roquetes (el Baix Ebre, Catalunya) 8 40°45* 16,6 24,8 9 3 549

Benicarló (el Baix M aestrat, Valencia) II 40°25’ 16,6 25,5 9,4 568
Castelló (la P lana, Valéncia) 27 40°00’ 17,1 24,6 10,6 425

Ciutat de Valéncia (l’H orta, Valéncia) 13 39°30’ 17,1 24,6 10,8 438
Gandía (la Safor, Valéncia) 22 3 9 W 17,7 I I J 25,7 734

Alacant (l’Alacantí, Valéncia) 7 38°25* 18,1 M,3 25,9 377
Oriola (el Baix Segura, Valéncia) 23 38°05’ 18,5 11,0 2 7 3 305

Aguilas (M urcia) II 37°35’ 19,0 13,2 26,8 180
Fonts: 6 / /> f ( l9 8 0 :89-92) i /f< /f(l989c, 3 :4 76 ,5 :9 56  i 6:1.006)

A la figura 11.4 podem veure les temperatures mitjanes d’alguns pobles i ciutats 

ubicats a la cubeta mediterránia nord-occidental. Els hem distribuits en sentit latitudinal 

de nord a sud i hi podem observar una lenta gradació térmica en el mateix sentit, des 

deis 15° C de temperatura mitjana de Port Vendres, al Rosselló, fins ais 19° C 

d’Águilas, a Murcia. Per la seua latitud, la Plana de Castelló i l’Horta de Valéncia se 

sitúen justament al bell mig d’aquesta gradació, i gaudeixen d ’una temperatura mitjana 

d’uns 17° C. A mesura que ens desplacem cap al sud, advertim que la temperatura 

augmenta mentre que les precipitacions són cada volta més minses, llevat del cas de 

Gandía, en qué l’efecte de pantalla orográfica de les serres de la Safor i de la Marina
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impedeix Tavan? deis fronts de llevant cap al sud i hi acumula una quantitat de 

precipitado extraordináriament alta per a la latitud en qué es troba la capital de la Safor.

A les figures 11.5 i 11.6 podem observar respectivament l’evolució de la mitjana 

de precipitacions i el régim anual de pluges a l’observatori de Castelló-Almassora.

Figura 11.5

EVOLUCIÓ DE LES PRECIPITACIONS A L'OBSERVATORI 
CASTELLÓ-ALMASSORA (1 9 7 0 -1 9 9 5 )

Font: España. Anuario Estadístico (1980-1995). Baboració própia

■ NI»® ggfK i imSBí

________------- ___

— precipitació -  mitjana 1912-1995
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Figura 11.6

RÉQM ANUAL DE PRECIPITACIONS I DE TEMPERATURES

A L'OBSERVATORI DE CASTELLÓ-ALMASSORA
Font. España. Anuario Estadístico (1995). Elaborado propia

Respecte a la primera figura (11.5) podem constatar l’enorme irregularitat en la 

distribució pluviométrica: del 1970 engá trobem períodes de forta sequera (el 1973-74, 

1978-81, 1983-86 i 1992-95), i períodes en qué, en canvi, les precipitacions es troben 

notablement per damunt de la mitjana (el 1971-72, 1975-77 i sobretot el 1987-91, que 

és el període de precipitacions més altes enregistrat des del 1912, en qué comentaren les 

medicions a l’observatori de Castelló, traslladat a Almassora el 1976). L’any 1989 es 

van batre tots els récords de pluges enregistrats a la Plana, amb un total de 1.025 litres 

per metre quadrat a l’observatori almassorí, una mitjana de precipitació similar a la de 

Pamplona o a la de Torrelavega (Cantábria).
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També peí que fa al régim anual de pluges (figura 11.6), la irregularitat és ben 

palesa a Tobservatori de Castelló-Almassora: el mínim mitjá correspon al més de juliol 

(9 mm) i el máxim, al d ’octubre (93 mm). Aquesta máxim tardorenc, concentrat 

especialment durant el mes d’octubre, és característic de totes les planes litorals 

valencianes, que enregistren els seues máxims durant aquest mes, alguns deis quals són 

certament espectaculars (104 mm a Benicarló, 141 al Cap de Sant Antoni de Xábia, 146 

a Gandía 146 i 203 a Pego). L ’explicació d ’aquesta pluviositat tardorenca és que en 

aquesta estació, i especialment a l’octubre, el fort contrast térmic mar-terra (24° C a la 

mar i 18o C en térra, peí que fa a la Plana) condiciona que, amb una alta humitat relativa 

(associada a vents de llevant), la inestabilitat genere núvols que descarreguen fortes 

precipitacions (Ortells i Quereda, 1993: 38).

Figura 11.7

EVOLUaÓ DE LES TEMPERATURES A L'OBSERVATORl CASTELLÓ-
ALMASSORA

Font: España. Anuario Estadístico (1970-1995). Baboració propia

\

8  16,8

T3 mitjana •mitjana 1 9 1 2 -1 9 9 5
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A la figura 11.7 observem l’evolució de les temperatures mitjanes enregistrades 

a Fobservatori de Castelló-Almassora des del 1970. La temperatura mitjana del període 

1912-1995 ha estat de 17,1° C; el mes més fred (gener) presenta una mitjana de 1 0 ,8° C 

i el més cálid (agost), de 24,6° C: podem parlar, per tant, d’una osciMació térmica 

relativament escassa (13,8° C). Finalment, a la figura 1 1 .6  hem pogut observar també la 

distribució anual de les temperatures segons les dades enregistrades a Fobservatori de la 

Plana (Castelló-Almassora) durant el període 1912-1995. Peí que fa ais valors extrems 

diaris enregistrats, cal destacar la mínima absoluta de F1 1 de febrer del 1956, amb -7,5° 

C a Castelló, i la máxima de 39° C el 3 d’agost del 1971 al mateix observatori.

En funció de les dades de precipitació mitjana anual de la figura 11.6 i de les de 

pluges replegades anualment durant el període 1970-1994 podem dir que la pluviositat 

de la Plana de Castelló es caracteritza per la seua irregularitat extrema anual i per 

Pencara més acusada irregularitat mensual. La manca de precipitació durant els mesos 

d’estiu, en especial juny, juliol i agost, ha suposat sempre un gran obstacle per al 

desenvolupament agrari de la Plana i és el principal factor peí qual els llauradors 

d’aquesta comarca - i  de les planes mediterránies en general- han tingut en Faigua el 

seu bé més preat, com veurem al següent punt ( 1.2 ).

Citem a continuació uns texts de Vicen? María Rosselló en qué aquest geógraf 

d’origen mallorquí considera que el clima de la Plana -el mediterrani-, lluny de ser 

Fideal, és un deis més destrellatats que existeix, a pesar deis tópics que tendeixen a fer- 

nos creure tot el contrari:

No ho solen dir els papers -ni els llibres, ni menys encara la propaganda 
turística o la literatura autoestimulant-, pero el nostre clima, el mediterrani, una variant 
del subtropical, és ben lluny de ser el clima ideal. Qui Fidealitza, ho fa des de 
mancances o enyoraments parcials. El del sol brillant, per a un nórdic; el de Faigua 
marina cálida, per a,Feuropeu occidental; el de les clares jomades de les calmes de 
gener -mai no segures -, etc. Tothom anhela el que no té i “alió novell és bell”...

El País Valenciá, sotmés a les masses d’aire que habitualment afecten el món 
mediterrani i ais fronts peculiars europeus i d’altres influxos dinámics, té uns hivems 
relativamet suaus -aixó és ver en una mida certa-, poques pluges, amb máxims de 
tardor i primavera i una forta sequera estival; aixó darrer és un terme absolut i 
indiscutible. I ho pot considerar desitjable el “prenidor de sol” que en 10 dies vol colrar 
la pell i exhibir el seu bronzejat. Ningú mes [...].

82



Només hi ha un clima -o unes modalitats climátiques- més forasenyat, més 
absurd que el nostre i és el desértic. Quan ais éssers vius els cal més que mai la humitat, 
la térra és eixuta i el cel implacablement seré. Animáis i plantes, quan més freturen 
l’aigua i més poden créixer, no en tenen prou o gens. Nogensmenys, aquest clima 
mediterrani, que no manca d’excessos termométrics, el considerem temperat i més d’un 
empresari r “exporta” com a immillorable i apacible. Alió de temperat és un tópic de 
tants deis que l’etnocentrisme europeu (que fou primer mediterrani) s’ha empescat.

Rosselló, 1995: 61-6312

Abans d’acabar aquest apartat destaquem algunes publicacions sobre el clima de 

la Plana, com ara les de José Quereda Sala (197613 i 198514) i un recent arricie de V. 

Pons Martí i M. D. Soriano Soto (199415).

12Val a dir que, sortosament, no tot és tan negatiu en l’oratge de les terres mediterránies, com reconeix el 
mateix Viceng Rosselló en les següents línies:

Tot i amb aixó, hauríem d’aclarir d’on ve el quid de l’encís mediterrani. El nostre clima té un 
atractiu no sempre acompanyat d’avantatges reais, sinó més tost lligat a contrapartides poc 
desitjables (agricultura pobra, boscs esclarissats, rius indómits, vents temibles...). “La geografía 
física no presenta un balang favorable” digué Deffontaines. Román, pero -per a consol d’aitistes 
i turistes-, 1’atmosfera que banya els paisatges amb una lluminositat que els deixa veure nets i 
directes, amb colors i plans ben separats.

Rosselló, 1995:66
13El clima de la provincia de Castellón, Castelló, Diputació Provincial, pp. 125.

El tiempo en la provincia de Castellón, Castelló, Diputació Provincial, pp. 125.
“Valores del coeficiente de Torrencialidad R. Su cálculo y distribución para la provincia de Castellón”, 

Cuadernos de Geografía, 55, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 17-25.
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1.2. Recursos naturals i situado: factors de desenvolupament de la 

Plana

La relativa riquesa i prosperitat que históricament han caracteritzat Feconomia 

planenca es deuen en bona part a dos factors de caire físiográfic: els recursos naturals de 

la comarca, especialment les aigües del Millars i les argiles que es troben a ponent, i la 

situació d’aquesta, al nord de la Depressió Central Valenciana, que hi ha facilitat Faccés 

i ha possibilitat l’existéncia d’ un ampli mercat de potenciáis consumidora ubicats molt 

a prop.

L’aprofitament de les aigües del Millars per al reg de les hortes planenques ha 

condicionat, almenys des d’época medieval, la riquesa agrícola de la nostra comarca 

d’estudi. Cal dir, pero, que, malgrat tots els tópics que exalcen les qualitats del terreny i 

del clima valencians i hi atribueixen tot el mérit de la feracitat deis nostres camps, les 

condicions naturals no han estat tan determinants d’aquesta com l’ingent esfor? que han 

fet els nostres llauradors per tal de desenvolupar una agricultura de gran productivitat en 

uns espais on la natura, en realitat, només és mostra generosa peí que fa a la benignitat 

del clima hivernal. La manca de precipitacions durant Festiu ha suposat sempre una 

gran barrera per al desenvolupament agrari de la comarca, la qual cosa ha obligat 

históricament els llauradors valencians a posar en práctica grans obres de transformació 

deis terrenys: de dessecació de les abundants marjals i, sobretot, de captació de les 

escasses aigües deis rius - i  més recentment, ja durant el segle present, de les aigües del 

subsól- per al reg. El regadiu és, dones, la clau de riquesa agrícola de les hortes litorals 

valencianes, entre les quals es troba la de la Plana.

L’aprofitament de les argiles -abundants a les muntanyes d’Onda, l’Alcora i 

Ribesalbes- permeté el naixement en els municipis esmentats d’una tradició artesana al 

voltant del treball de la cerámica, que experimentá un creixement molt important a 

l’Alcora a partir del segle XVIII i a Onda a partir del XIX; fou en aquest darrer poblé 

que comen?á l’especialització en la industria taulellera. Posteriorment, durant la segona 

meitat del segle XX i per mimetisme amb la industria ondera i alcorina la fabricació de 

taulells s’escampá per la resta de la comarca i més enllá.
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Peí que fa a la situaeió geográfica de la Plana, hem d’assenyalar que la ubicació 

de la comarca al nord d’una ámplia depressió ben comunicada amb Europa, a través de 

l’eix mediterrani, i amb la resta de la Península Ibérica, a través d’altres rutes naturals 

(notablement la que connecta la depressió central amb la Manxa a través de la Costera i 

la Valí de Montesa, i també la que la comunica amb Aragó a través de la Valí del 

Paláncia), ha facilitat les comunicacions i per tant el tránsit de persones i de mercaderies 

per aquest territori. Al mateix temps, l’enorme esfor? deis valencians per desenrotllar 

una agricultura de gran productivitat arreu de la Depressió Central -regada de nord a 

sud per les aigües hiperexplotades del Millars, el Paláncia, el Túria, el Xúquer i el 

Serpis- ha possibilitat que aquest territori es poblara densament i assolira un nivell 

acceptable de benestar económic, factors que determinen Pexisténcia d’un mercat de 

consumidors potenciáis ben interessant per a qualsevol iniciativa de fabricació de béns 

de consum, com ho és el taulell de la Plana, pero també el textil de la Muntanya d’Alcoi 

i la Valí d’Albaida, el moble de l’Horta, el calcer del Vinalopó, etc.
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1.2.1. Les aigües dei Millars: responsables de la riquesa agraria de la Plana

El riu de Millars pot consíderar-se com Fúnic vertader curs d’aigua de la Plana. 

Naix a FAragó, al municipi d’ Alcalá de la Selva, en plena serra de Gúdar i a més de 

1.500 m d’altitud, fet que condiciona el régim nival de la cap9alera d’aquest riu. Les 

altes precipitacions que es registren en aqüestes serres aragoneses (uns 1 .0 0 0  mm 

anuals) li permeten arreplegar un cabal d’aigua considerable. El Millars discorre 

encaixat fins a Fanzara (el llindar oriental de FAlt Millars valenciá), i s’obri 

posteriorment a la Plana a través de Ribesalbes amb un acusat serpenteig. A Fentrada a 

la comarca, el cabal mitjá és de 10 m3/sg, a Onda, i d’l l  a Festació de Vila-real, 

localitat a partir de la qual les aigües del Millars són massivament utilitzades per al reg 

de més de 1 0 .0 0 0  hectárees de sois quatemaris, repartides principalment pels térmens de 

Borriana, Vila-real, Castelló, Almassora i Nules. Ja en el terme d’Almassora i a Faltura 

de Santa Quitéria, el Millars rep el seu afluent principal, la Rambla de la Viuda, 

Faportació hídrica de la qual és ben escassa, a causa que només porta cabal vint dies a 

Fany, a pesar de posseir una enorme conca de 1.500 km2, la qual abraca la major part de 

FAlt Maestrat i el Penyagolosa (la conca del Millars, a Faltura de la confluéncia amb la 

Rambla és d’uns 2.500 km2). A partir de Santa Quitéria, el caixer del riu es fa 

notablement més ampie, i continua eixamplant-se fins a arribar a la desembocadura, 

entre els térmens de Borriana i Almassora, a només vuit quilómetres de Fermitori 

esmentat.

A diferencia del Túria, i sobretot del Xúquer i del Segura, les riuades al riu de 

Millars són poc freqüents: la darrera gran crescuda que es recorda data del 15 d’octubre 

del 1922, amb un cabal máxim de 2.898 m3/sg (recordem que el cabal mitjá a Vila-real 

és d’l l  m3/sg). La considerable amplitud del caixer del Millars i la regulado de les 

aigües per mitjá deis embassaments d’Arenos (construi’t el 1980 i amb capacitat per a 

120 hm3), el Sitjar (construi’t el 1958 i amb 52 hm3) i María Cristina (el qual, acabat el 

1925, regula les aigües que baixen de la Rambla de la Viuda i posseeix una capacitat de 

27 hm3) contribueixen a més a previndre el risc de riuades.

El sistema de regs del Millars es remunta a l’época romana, de la qual daten la 

séquia del Diable, que travessa els térmens d’Onda, Vila-real i Nules, i també les 

séquies que regaven les Alqueries de Santa Bárbara (a Borriana) i la de les Argamasses,
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precedents de Tactual Séquia Major de Vila-real. Quan els musulmans ocuparen la Plana 

a partir del segle VIII degueren trobar-se, dones, amb un primitiu sistema 

d’aprofitaments hídrics, el qual s’encarregaren d’ampliar i perfeccionar, fins a deixar-lo 

més o menys com el trobem hui. Les noticies més antigües d’aquesta organització daten 

de Tépoca d’Abu Zeit, el darrer rei moro de Valéncia, pero els documents més antics 

són el Llibre deis Furs del Regne de Valéncia, promulgat per Jaume I, on s’estableix 

que totes les aigües del regne són de regadiu i el seu ús, com també el de les séquies i 

d’altres artefactes, s’ha de realitzar segons les normes i costums deis musulmans.

Fins al moment de la conquesta jaumina i durant els anys immediats a aquesta 

podem considerar Borriana com la propietaria gairebé en exclusiva de les aigües del 

Millars, ja que Fextensió conreada deis térmens de Castelló i Almassora encara era 

minsa, a causa de Fescassa població deis respectius nuclis. Més tard, la repoblació 

cristiana de les dues viles esmentades i Pestabliment de dos assentaments nous, 

concretament Vila-real i la Pobla de Nules (el Nules actual), provoca que a partir de 

mitjan segle XIH Borriana hagués de compartir les aigües del Millars, de manera que en 

époques de sequera es generaven fortes disputes peí dret a Faigua entre aqüestes viles i 

la capital histórica de la Plana. Per a solucionar definitivament el problema, el 28 de 

febrer del 1346 els síndics de Vila-real, Castelló i Almassora, d’una banda, i els de 

Borriana, de Faltra, decidiren sotmetre les seues diferéncies a Farbitratge de Finfant 

d’Aragó Pere de Ribagorsa, que dictá senténcia el 20 de mar? d’aquell mateix any i 

determiná que en época de sequera les aigües del Millars s’haurien de repartir entre les 

quatre poblacions.

Aquesta senténcia arbitral constitueix la base jurídica del repartiment de les 

aigües i disposa que, quan aqüestes són escasses, es fraccione el cabal del Millars en 60 

files o parts iguals a repartir entre les quatre séquies principáis: les de Castelló (14,5 

files) Almassora (12,5), Vila-real (14) i Borriana (19). Si Faigua que baixava del Millars 

fóra tan escassa que la séquia d’Almassora no poguera prendre’n gens ni mica, s’hauria 

de fer passar tota Faigua de séquia en séquia per hores, de la següent manera: Vila-real 

28 hores, Castelló 29 hores, Almassora 25 hores i Borriana 38 hores (Felip, 1987: 14- 

20). El cronista borrianenc Martí de Viciana descriu aquest litigi entre les quatre viles:
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Antiguamente no havia en el campo de Buriana otra población si no la mesma villa y la 
villa de Afinadora. Porque Villa real fue fundada después, y también la villa de Castelló 
[...]. Y assi luego que fueron fundadas las dos villas de Villa real y Castellón en el 
campo de Buriana quisieron tomar parte del agua del rio de Millas para regar sus 
campos y huertas y por esto sucedieron grandes discordias y discenciones entre ellos, y 
al cabo de muchos gastos y largos pleytos Dios mediante fixe concordado por las quatro 
villas [...] de poner y dexar todas las pretensiones, causas y pleytos que tenian [...] y 
con esto hasta oy las quatro villas en paz y sosiego se conservan: y resciben y tienen 
agua para regar todas quatro en el campo de Buriana mas de xx. mil cahizadas de tierra.

Viciana, 1566 (1972: 292)

Des de molt antic Nules tingué dret també a l’ús de l’aigua del Millars, per bé 

que en condicions més precáries que les altres quatre viles. En un principi Nules i 

Borriana compartien assut i séquia, de manera que l’aigua del riu, abans d’arribar al 

terme de Nules, travessava el de Borriana; aixó donava ais llauradors d’aquest darrer 

municipi la possibilitat d’impedir, en époques de sequera, que l’aigua arribara al terme 

veí. Com que els borrianencs tot sovint no deixaven passar aquesta oportunitat, els plets 

sobre la jurisdicció de l’aigua entre Nules i Borriana esdevingueren nombrosos. A pesar 

de les moltes sentencies i concórdies que s’establiren ja des del segle XV, 

Penfrontament entre les dues viles no acaba fins que, a Pigual que passá amb Castelló i 

Almassora (que en un principi també compartien assut i séquia), es dugué a terme la 

separado de les aigües nulenques i borrianques amb la construcció d’una nova séquia 

durant la segona meitat del segle XIX (Felip, 1987: 22).

Cabanilles ja denuncia en les seues Observaciones els problemes per l’aigua que 

hi havia entre Nules i Borriana i propugná la separado de les aigües:

El rio Milláres es la verdadera causa de estos fenómenos admirables, del qual toma los 
de Burriana tantas aguas, que han convertido en huertas todo el término, esto es, dos 
horas entre los de Almazóra y Nules, y una entre el mar y Villareal. Es lástima que 
abusen de las aguas en perjuicio de los de Nules. Inundan sus campos sin necesidad 
conocida, y cuidan poco de contenerlas dentro de las áreas. De aquí resulta que las 
aguas se derraman y pierden hasta formar atolladeros en el camino [...]. Parece duro 
poner límites al genio industrioso de los de Burriana; pero resultando perjuicios 
conocidos, creo que se les debiera forzar á conservar enteros y firmes los canales de 
riego, a contentarse con las aguas que les pertenecen de justicia, y á regar por horas,
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com se practica en la parte meridional del reyno. También seria útil hacer aquí, respecto 
á los de Nules, lo determinado sobre las aguas de Castelló y Almazóra, que van ahora 
por diversos canales. Y puesto que los de Nules pagan la tercera parte de los gastos, 
permítaseles asimismo tomar por canal separado la tercera parte de las aguas, ó aquellas 
á que tengan derecho.

Cabanilles, 1795 (edició del 1991: 107)

En l’actualitat el sistema de regs del riu de Millars és gairebé idéntic al del segle 

XIV, amb les modificacions ja descrites (construcció de séquies própies per a 

Almassora i Nules). Recordem que el riu de Millars subministra reg hui dia a una 

superficie d’uns 100 km2, repartida entre els municipis de Castelló, Almassora, Vila- 

real, Borriana i Nules (Piqueras, dins GCV, 1: 90).

Fora del Millars, la xárcia hidrográfica de la Plana está formada per rius 

autóctons nascuts en la mateixa comarca de la Plana, bé a la serra d’Espadá (riu Sec de 

Betxí, riu Belcaire o d’Uixó) o a la zona del Desert de les Palmes (riu Sec de Borriol), 

que es caracteritzen per les escasses precipitacions a la capsalera, peí curs breu i de 

rápida pendent, peí cabal escás i per la irregularitat extrema. Únicament el riu Sec de 

Betxí, anomenat també Veo (fins a Tales) i Sonella (a Onda), presenta major entitat, i al 

terme d’Onda les seues aigües són regulades per un petit embassament (amb capacitat

per a 1 hm3), a partir del qual es rega Tanomenada Horta Vella d’Onda.
%

Com ja hem avan?at a la introducció, l’aprofitament de les escasses aigües del 

Millars per al regadiu ha possibilitat la secular prosperitat agrícola de la Plana, la qual 

ha estat fruit de l’enorme esfor? realitzat pels llauradors de la Plana per tal de conrear 

una agricultura d’alta productivitat. Pero a partir de la primeria del segle XX aquest 

esforg es multiplicá ja que els llauradors de la Plana, concretament els de Vila-real, no 

satisfets amb la superficie d’horta que posseíen, iniciaren les primeres transformacions 

del secá historie en regadiu, per a les quals hagueren de perforar desenes i desenes de 

metres de roca -amb uns métodes forga rudimentaris- per poder traure aigua del subsól 

i aprofitar-la per al reg de terrenys que, com hem dit, históricament havien estat secans. 

Posteriorment foren els secans d’Almassora, Nules i Castelló que es transformaren en 

regadiu i en l’actualitat els terrenys regats a la Plana arriben fins a les mateixes 

muntanyes a ponent de la Plana.
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La manca de precipitacions durant Festiu sempre ha suposat una barrera per al 

desenvolupament agrari de la Plana, fet que ha condicionat que Faigua -ja fóra la del 

Millars o, més recentment, la del subsól- haja estat históricament el bé més preat per ais 

conreadors deis nostres camps, ja que només aquest recurs ha estat capa? de possibilitar 

la gran prosperitat agrícola que sempre ha caracteritzat la Plana de Castelló.
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12.2. Les argiles a ponent de la Plana: factor inicial de Pactivitat cerámica

Per buscar els orígens de Factual concentració industrial cerámica de la Plana cal 

remuntar-se moltes centúries enrere: el fet que les muntanyes a ponent de la comarca 

presentaren abundants argiles va permetre una primerenca especialització en el treball 

d’aquestes per confeccionar objectes de cerámica, que en el cas d’Onda está 

documentada des del segle XI (Montmessin, 1980: 286) (vegeu figura 12.1). La secular 

tradició artesanal en el treball de l’argila ais pobles occidentals de la Plana (Onda, 

Ribesalbes, FAlcora) va engrescar el Comte d’Aranda-senyor de FAlcalatén- a fundar- 

hi a la primeria del segle XVIII la Reial Fábrica de FAlcora, primer exemple de 

producció cerámica a gran escala en la nostra comarca. Per imitació de la Reial Fábrica, 

a la darreria del XVIII i primeria del XIX van sorgir a Onda, Ribesalbes i a la propia 

Alcora petits tallers cerámics -fundats sovint per exoperaris de la Reial Fábrica 

alcorina- que serien els iniciadors d’una petita aglomeració manufacturera al voltant de 

la cerámica i que a partir de la segona meitat del XIX comentaren a especialitzar-se en 

la producció de taulellets. Tot al llarg del segle XX aquesta aglomeració i aquesta 

especialització s’han anat magnificant fins a arribar ais nostres dies en qué la Plana ha 

esdevingut la segona comarca productora de taulells de tot el planeta, superada només 

per una petita cómarca italiana situada en la regió histórica de FEmília, al centre-nord 

de la península itálica.

Pero a banda deis recursos geológics -les argiles- també calgueren d’altres 

recursos naturals per al desenvolupament inicial de la indústria cerámica, com ara 

Faigua -bé imprescindible en alguna de les fases de la producció, especialment en la 

mólta de les argiles- o la llenya -que es feia servir com a combustible en els antics 

foms moruns. Quant al primer recurs van ser les aigües del riu de Llucena, a FAlcora, 

les del riu de Sonella, a Onda, i les del Millars, a Ribesalbes, que, malgrat els seus 

cabals mínims en els dos primers casos esmentats (que no en el tercer), van ser 

suficients per processar les argiles; peí que fa a la llenya, van ser els arbres i arbusts de 

les muntanyes de FAlcora i d’Onda i de les seues rodalies que van permetre que se 

n’aprofitás la llenya per a combustible en la cocció deis objectes cerámics.
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Un últim recurs natural que ha possibilitat Paparició i, sobretot, el posterior 

desenvolupament de la industria taulellera a la Plana ha estat precisament Pexisténcia 

d’una topografía plana, amb pocs accidents orográfícs, fet que ha permés l’enorme 

expansió que en Pactualitat está vivint la industria cerámica de la Plana, per tal com 

sense grans espais plans per desenvolupar-se no s’hagueren pogut bastir les 

macroempreses que actualment creixen pertot arreu de la comarca.

Figura 12.1
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1.2.3. La posició estratégica de la Plana en el desenvolupament del taulell: mercat i 

accessibilitat

Hem comentat al subpunt anterior (1.2.2) que el factor inicial de localització de 

l’activitat cerámica a la Plana va ser l’existéncia d’argiles en abundáncia a ponent de la 

comarca, fet que hi va possibilitar una primerenca especialització artesanal, que a partir 

deis segles XVIII i XIX esdevingué industrial. Pero aquest factor inicial no és l’únic -ni 

tan sois el més important- per poder entendre el fort desenvolupament posterior -des de 

les darreries del XIX i, sobretot, la primeria del segle XX- de la indústria taulellera de 

la Plana. L’economista Joan Antoni Tomás Carpi descriu en el següent parágraf els 

altres factors que van col-laborar a aquest fort desenvolupament de la indústria taulellera 

planenca, entre els quals excel-leixen la demanda local i Paccessibilitat:

Los factores de localización de la industria que básicamente define el modelo de 
desarrollo que nos ocupa [el del taulell de la zona Onda-l’Alcora] son inicialmente la 
tradición artesanal y la materia prima, a lo que vienen a imirse determinados accidentes 
históricos, no fortuitos ya que se cuecen en el seno del sector, que hacen que éste 
enraice de forma particular en la zona [*].

Pero la explicación quedaría coja si no se tuviese en cuenta el elemento 
mercado y las comunicaciones como marco. Es difícil pensar que una actividad se 
desarrollé al margen de un mercado, pero lo es más para un producto de peso y poco 
valor, como lo es el azulejo, sin un mercado próximo o buenas y bien desarrolladas 
comunicaciones que abaraten el coste. Ello es tanto más inportante por cuanto que la 
materia prima no es un bien tan escaso ya que existe en otras partes de España.

Tomás Carpi, 1985: 444

L’empresari onder Manuel González Cudilleiro, que va ser president d’ASCER 

(la principal associació espanyola de fabricants de paviments i revestiments cerámics en 

l’actualitat) també destaca el fort pes que tingué la demanda local -el mercat valenciá- 

en el desenvolupament del taulell:

1Quan parla d’“accidentes históricos” Tomas Carpi (1985: 439-440) es refereix al fet que a Onda es 
produia a principis del segle actual un taulell amb unes característiques técniques i mecániques superiors 
a les d’altres procedéncies (Rosselló, 1966: 444), com ara Manises, fet que convertí la ciutat de la Plana 
en el principal centre fabricant tauleller de Valéncia -i, per extensió, de tot 1’ estat- en detriment de 
Manises.
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...la industria azulejera nace para atender la demanda doméstica y se desarrolla 
paralelamente a ésta. El azulejo parece, además, mercancía que ha de ser consumida 
cerca del punto de fabricación, pues el coste de embalaje y transporte a distancias largas 
llega a resultar muy elevado en relación al valor unitario.

González Cudilleiro, 1974: 196

Almenys des del segle XIII Valéncia havia estat una gran productora de taulells: 

durant el segle d’or (XV) les rajoletes fabricades a Manises havien gaudit de gran 

reconeixement arreu del continent europeu (com podrem comprovar en el capítol 225.2 

d’aquest treball) i des del segle XVI fins a la primeria del XIX la propia Ciutat de 

Valéncia s’havia especialitzat en aquest tipus de producció (com veurem ais punts 2 .2 .6  

i 227.1). Així dones, el taulell possei'a un fort arrelament al nostre país molt abans de la 

darreria del XIX -quan Onda s’especialitzá en la seua fabricació-, i el consum d’aquest 

-si més no entre les classes altes- hi estava molt implantat, especialment en les zones 

més caloroses i riques del país: les del litoral.

No és estrany, dones, que a mesura que augmentava la riquesa i el nivell de vida 

deis valencians es produira un increment de la demanda de taulells -fonamentalment 

des de la zona costanera, i sobretot de la capital-, el qual va significar un gran estímul 

per al desenvolupament de la indústria cerámica planenca, com afirma Tomás Carpi: 

“No cabe duda de que los progresos de la economía valenciana [...] fueron 

fundamentales para el desarrollo del sector azulejero al impulsar hacia arriba la 

demanda de una zona donde el gusto por el azulejo era ya ancestral”.

Aquesta riquesa i prosperitat económica es va atényer a Valéncia a partir de la 

darreria del segle XIX grácies a l’auge de les exportacions agrícoles, que descriu Juan 

Piqueras en el següent parágraf:

En la segunda mitad del XIX [...] crecen de forma espectacular las [exportaciones] de 
vino, naranjas y cebollas y, en menor medida, las de almendra, pasas y cacahuetes [...]. 
El conjunto de exportaciones agrarias creció de manera espectacular entre 1870 y 1890 
de 17 a 160 millones de pesetas, cifra esta última que no había de volver a ser rebasada 
en los treinta años siguientes.

Piqueras, 1985: 19-20
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Així dones, la relativa prosperitat económica deis llauradors de les planes litorals 

valencianes a partir de la darreria del XIX -basada, com expliquen Piqueras i Tomás 

Carpi, en l’augment de les exportacions agrícoles- va elevar suficientment el nivell de 

vida d’aquests perqué esdevingueren consumidors habituáis del taulell valenciá, i també 

d’altres béns de consum fabricats a les nostres terres (textil, calcer, moble, etc.) que, 

com el taulell, iniciaren el seu enlairament económic a la darreria de la centuria passada. 

Alhora, la demanda de béns intermedis relacionats amb els cultius agrícoles, com ara els 

adobs (química) i les bombes per a l’extracció d’aigua del subsól (maquinaria) va 

impulsar la demanda d’altres subsectors industriáis.

Aquest enriquiment d’una part important de la societat valenciana suposá, a més, 

una millora general de les condicions de vida reflectida en diversos ámbits, com ara el 

de les comunicacions, que es veieren notablement millorades. El desenvolupament de 

les infrastructures viáries -la millora de l’accessibilitat- fou sens dubte un altre deis 

factors que ajuda a explicar l’auge a la primeria del XX d’un producte com el taulell, de 

molt de pes i de valor relativament escás.

Els principáis progressos peí que fa a les comunicacions foren els del ferrocarril: 

1859 s’havia inaugurat la línia entre la Ciutat de Valéncia i Madrid per Almansa, el 

1862 es va completar el tram entre la Ciutat de Valéncia i Castelló, el 1865 arribá fins a 

l’Ebre, el 1868 ja connectava amb Tarragona i Barcelona i el 1882 amb la xárcia 

europea (Sanchis, 1988: 52-56). Cal dir que el tram Almansa-Valéncia-Tarragona va ser 

construit per valencians i explotat durant més de tres décades per una firma d’ací, fins 

que el 1891 la Compañía de Caminos de Hierro del Norte la va adquirir. La construcció 

del ferrocarril de via estreta anomenat La Ponderóla, que unia Onda amb el Grau de 

Castelló (1890) i amb el de Borriana (1907) va suposar una notable millora de 

l’accesibilitat per a la primera ciutat esmentada, per tal com facilitava l’eixida del 

taulellet cap a la seua destinació terrestre (la Panderola unia Onda amb el ferrocarril 

litoral de via ampia -de la Compañía del Norte-, des de la qual hom podia connectar 

amb la capital valenciana, Barcelona, Madrid i altres destinacions peninsulars o foranes) 

o marítima (a través del Grau de Castelló, el de Borriana o el de Valéncia -a  través del 

ferrocarril del Norte-).
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Tot i Pexpansió de la demanda estatal i exterior grácies a la millora de 

Paccessibilitat el mercat valenciá continuava sent un punt de referencia básic en el 

desenvolupament de la indústria taulellera d’Onda a la primeria de Tactual centúria, 

com destaca Manuel Márquez Pérez a la seua Historia de la industria, comercio, 

navegación y  agricultura del Reino de Valencia (1910: 138): “buena prueba de la altura 

a que ha llegado esta industria [la taulellera] la hallamos en la inmensidad del consumo 

regional [valenciá], lo que sirve al resto de la Península y los envíos que se hacen al 

extranjero”,

A partir de la segona meitat del segle XX i a mesura que la demanda taulellera 

ha anat magnificant-se, el paper del mercat valenciá ha perdut importáncia, 

especialment després de Paplicació deis plans de vivenda deis anys 50 i 60, que 

obligaven a xapar amb taulellets les parets de les cuines i deis lavabos deis nous 

habitatges i que expandiren, dones, Pus del taulell a moltes zones d’Espanya on aquest 

producte mai no s’havia emprat. En Pactualitat el paper de la demanda valenciana a 

escala estatál és encara relativament important, pero en conjunt no significa més del 

2 0 % del total, percentatge molt inferior al que representava a la primeria del segle.

Si el paper del mercat local en Pactualitat és menys rellevant, el de les 

comunicacions, en canvi, és fonamental. La Plana s’ubica estratégicament en Pitinerari 

entre Valéncia i Catalunya -en Panomenat Are Mediterrani- que és, amb diferencia, la 

ruta més transitada de tot l’Estat, tant peí que fa al tráfic de mercaderies com quant al 

moviment de passatgers. Així ho confímen els estudis realitzats per l’equip de Gerardo 

Roger (1993):

Des de qualsevol punt de vista, l’Arc Mediterrani Espanyol és l’eix de gravetat 
de la geografía espanyola del transport; el seu protagonisme en aquest sentit, sobretot a 
la seua meitat nord-oriental (90 és la ruta Valéncia-Catalunya) és molt superior al de 
qualsevol attra macroregió espanyola que considerem.

De transport de mercaderies se n’han analitzat els moviments interregionals 
principáis a Espanya [...]. El major tráfic de mercaderies per via terrestre (carretera i 
ferrocarril) a Espanya es dóna entre dues comunitats autónomes de PAME [Are 
Mediterrani Espanyol] Catalunya i la Comunitat Valenciana [...].

Finalment, peí que fa al transport de viatgers l’análisi deis fluxos de tránsit 
multimodal per corredors a 1’Espanya peninsular no deixa tampoc lloc a dubtes i
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configura l’Arc Mediterrani Espanyol com l’eix més extens i transitat d’Espanya en 
Tépoca recent [...]: L’Arc Mediterrani, de Girona a Murcia, aporta el major nombre de 
viatgers, sense comparació possible amb cap ahre corredor peninsular. Si a les dades 
interprovincials anteriors afegim els fluxos de connexió amb F exterior, aqüestes 
diferéncies augmentarien encara més.

Roger, 1993: 114-116.

En Pactualitat la infrastructura viária básica de la Plana la formen l’Autopista 

de la Mediterránia (A-7), la Carretera Nacional 340 (Cadis-Valéncia-Barcelona) i el 

ferrocarril La Encina-Valéncia-Tarragona (figures 12.2 i Í2.3). A banda d’aqüestes tres 

rutes principáis, que al seu pas per la Plana circulen paral-leles entre si peí corredor 

mediterrani, la nostra comarca compta amb tres importants carreteres més que la 

travessen parcialment o totalment a través d’aquest mateix eix meridiá: l’una -la CV-18 

(que va des de la Valí d’Uixó fins a Castelló per Nules, Borriana i Almassora, i que des 

d’aquesta darrera ciutat -a  través de la N-225- connecta amb el Grau de Castelló i les 

Vil-Ies de Benicássim)- cap a llevant, l’altra -la CV-21 (que connecta Onda i FAlcora)- 

cap a ponent i la tercera -la CV-10 (que travessa tota la Plana de sud a nord: des 

d* Almenara fins a Borriol, a través de la Vilavella i Betxí)- circula a ponent de la N-340 

i a llevant de la CV-21 (figures 12.2 i 12.3). La Plana també compta amb notables eixos 

de comunicado en sentit paral-leí, alguns deis quals suporten un elevat tránsit de 

mercaderies i de persones en relació amb la forta activitat taulellera implantada al 

voltant d’aquésts; es referim a la carretera autonómica CV-20 (antiga C-223, en el seu 

tram entre Vila-real i Onda i entre Onda i Ribesalbes) i a la CV-16 (antiga C-232, en el 

tram entre Castelló i FAlcora) (vegeu figures 1 2 .2  i 12.3).

Peí que fa a les infrastructures marítimes cal destacar les instal-lacions portuáries 

de Castelló i de la Ciutat de Valéncia (especialment aqüestes darreres, des d’on 

s’exporten la majoria deis taulells fabricats a la Plana) (figura 12.2), i quant a les 

aeroportuáries són les instal-lacions de Manises, a uns 70 km al sud de Castelló, les més 

properes (figura 1 2 .2 ), tot i que hi ha un projecte de construcció d’un aeroport al terme 

de Vilanova d’Alcolea, a uns 35 km al nord de la capital de la Plana.

Entre la infrastructura básica de la Plana cal destacar també el pas del gasoducte 

Barcelona-Valéncia (1980), que és fonamental per al subministrament energétic de les 

empreses cerámiques de la comarca. El gas natural que circula a través d’aquest 

gasoducte arriba al port de Barcelona procedent d’Algéria i Libia i des de la capital
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catalana es distribueix a les empreses cerámiques de la Plana. Aquest gasoducte, a 

diferencia de 1’autopista, el ferrocarril i la N-340, no penetra en la Plana a través de l’eix 

litoral (Alcalá de Xivert-Torreblanca-Orpesa) sinó peí corredor interior de Sant Mateu- 

les Coves de Vinromá-Cabanes-la Pobla Tomesa, fet que ha beneficiat la ubicació 

d’empreses cerámiques en el darrer tram d’aquest itinerari esmentat, el més próxim a la 

Plana (a Borriol, a la Pobla Tornesa, a Vilafamés).

Una volta en la Plana, el gasoducte discorre aproximadament paraMel a l’A-7 i a 

partir d’aquest ixen una serie de ramals a la recerca de les empreses taulelleres: Fun cap 

a Sant Joan de Moró, PAlcora i Llucena, l’altre cap a Betxí, Onda i Ribesalbes, un 

tercer cap a Nules, un quart cap a Vila-real i Borriana i un darrer cap a Almassora, 

Castelló i el Grau de Castelló (el darrer tram d’aquest últim ramal és l’únic que no té 

una clara relació amb la indústria taulellera, per tal com es va construir per subministrar 

les industries petroquímiques del Serrallo castellonenc) (figura 12.3). Peí sud el 

gasoducte continua a través de l’eix litoral fins a la Ciutat de Valéncia, i posteriorment 

per l’eix centremeridional valenciá de la N-340 (Xátiva-Alcoi-Ibi) penetra a la Valí del 

Vinalopó, dés d’on connectará en el futur amb Múrcia i, finalment, amb Cartagena.

A la figura 12.2 veiem la posició general de la comarca de la Plana en l’eix 

mediterrani que circula entre Valéncia i Catalunya. Podem observar-hi com les 

comunicacions amb Catalunya i Europa s’efectuen des de la Plana a través d’aquesta 

ruta litoral, mentre que la comunicació amb Aragó, Navarra, la Rioja, el País Base i la 

resta del nord peninsular s’ha de fer a través de la N-225, que passa per Nules, la Valí 

d’Uixó i Segorbe. En el futur, la millora de la carretera que circula entre Castelló i 

Saragossa per Morella i Alcanyís (en el tram entre Xert i Morella i entre Morella i 

Alcanyís) podría acuitar notablement el temps de durada del tránsit entre la Plana i el 

nord de la Península, pero fins ara aquesta millora encara es veu bastant llunyana. Quant 

a la comunicació amb Madrid i el centre de la Península, aqüestes s’han de realitzar a 

través de l’eix litoral fins a la circumvaMació de l’Área Metropolitana de Valéncia (By- 

pass) i a través de l’A-3 (Valéncia-Madrid), i peí que fa a l’accessibilitat al sud de 

Valéncia, a Múrcia i a Andalusia aquesta es realitza a través de l’eix mediterrani, que a 

la meitat sud del País Valenciá es desdoblega en tres: el litoral (per Gandía), el central 

(per Alcoi) i l’interior (per Villena, des del qual es connecta amb Múrcia, la Manxa i 

Andalusia).
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Quant a les comunicacions ferroviáries la situació no difereix molt de la ja 

explicada per a les carreteres, per tal com les grans infrastructures segueixen en general 

els mateixos itineraris, molts deis quals es corresponen a les rutes naturals seguides ja 

pels ibers, els romans, els árabs i els cristians deis quals en som hereus. Cal destacar, 

amb tot, que la connexió ferroviária amb el nord d’Espanya -a  causa de la precarietat de 

la línia Sagunt-Saragossa- se sol efectuar a través del corredor mediterrani fins a 

Tarragona i després a través de Feix de l’Ebre fins a Saragossa, Navarra,la Rioj a , etc., i 

que per anar a Madrid -també per les deficiéncies de la línia Valéncia-Madrid per 

Conca- la ruta ferroviária més adequada és la que circula a través de la Manxa (per 

Xátiva, Almansa, Albacete i Alcázar de San Juan).

Ja ens hem referit a les comunicacions marítimes -a  la importáncia del port de 

Valéncia per a la industria taulellera de la Plana- i aéries -a  Faeroport de Manises- al 

voltant de la Plana, les quals hem reflectit a la figura 12.2. En aquesta figura també hem 

assenyalat la Fira de Mostres de Valéncia (junt a la C-234 o Autovía de Llíria), punt de 

trobada anual per a un bon grapat de fires intemacionals de grans prestigi, entre les 

quals destaca CEVISAMA2, certamen internacional de la cerámica i el vidre, copat 

anualment per les empreses taulelleres de la Plana, des del qual exposen a la resta del 

món les novetats més destacades de la seua producció.

Així dones, veiem com la posició de la Plana al nord de la Depressió Central 

Valenciana ha condicionat históricament, i encara en 1’actualitat, les comunicacions i les 

infrastructures en general de la comarca, les quals comparteix en bona mesura amb la 

resta de comarques que componen aquesta mateixa Depressió Central.

A la figura 12.3 observem finalment les infrastructures viáries própies de la 

Plana, especialment concentrades al voltant de Feix litoral o corredor mediterrani (A-7, 

N-340, FFCC, gasoducte). Per tal de descongestionar aquest eix s’está potenciant una 

nova carretera paral-lela a aquest -en part de nova factura (tram Betxí-Borriol)-, que és 

el de la CV-10, que va des d’Almenara (on se separa de la N-340) a la Valí d’Uixó, la 

Vilavella, Betxí i Borriol, i continua cap al nord a través del corredor de Cabanes-les 

Coves de Vinromá-Sant Mateu. Si es compleixen les previsions del Pía de Carreteres de 

la Generalitat aquest eix paral-leí al litoral esdevindrá Y Autovía de la Plana, en el tros

2CEVISAMA és el segon certamen internacional de la cerámica més important del món, després de 
CERSAIE, que se celebra a Bolonya.
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comprés entre Almenara i la Pobla Tornesa. D’altres eixos meridians ais quals ja ens 

hem referit són la CV-18 (la Valí d’Uixó-Castelló per Borriana) i la CV-21 (Castelló- 

1’Al cora).

A banda deis eixos meridians, que circulen peí corredor mediterrani, cal destacar 

els trajectes que transcorren de llevant a ponent, notablement el que va de Castelló a 

1’Al cora (CV-16) i el de Vila-real a Onda (CV-20), que junt amb l’eix de la N-340, 

abracen la gran majoria de les empreses taulelleres de la comarca.
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1 . 3 .  P o b l a d o .  E v o l u d ó  h i s t ó r i c a

La Plana de Castelló ha estat históricament i és en Pactualitat una de les 

comarques més densament poblades del territori valenciá. El 1996 la seua densitat de
A A

població, que era de 342 h/km , duplicava la mitjana del País Valenciá (172 h/km ) i 

quintuplicava la de la provincia en qué s’ubica, la de Castelló (69 h/km2), de la qual 

representa gairebé tres quartes parts de tota la població, quan només n’ocupa el 15% del 

territori.

L’elevada densitat de població de la Plana és un tret que comparteix amb la resta 

de comarques de la Depressió Central Valenciana: PHorta (2.124 h/km2), el Camp de 

Morvedre (274 h/km2), la Ribera (307 h/km2), la Valí de Xátiva i la Costera (295 

h/km2), la Safor (318 h/km2) i la propia Plana (342 h/km2)1. Les comarques de la 

Depressió Central s’han benefíciat en la historia i en Pactualitat de la seua posició 

estratégica en una ruta molt transitada -que hui es coneix com Y eix mediterrani- i en un 

solar molt ric des del punt de vista agrícola, grácies -com hem dit ja a la introducció al 

punt 1 .2 -  al gran esforg que ha realitzat el llaurador valenciá per tal de desenvolupar 

una agricultura altament productiva.

L’elevada densitat de població de la Plana respon, dones, d’una banda, a la seua 

posició en Pitinerari entre Valéncia i Catalunya -al fet de ser un lloc de pas-, pero 

també, i fonamentalment, a Paprofitament deis recursos naturals: Paigua del Millars ha 

possibilitat secularment el reg d’una bona part del solar comarcal i el desenvolupament 

d’una agricultura de regadiu rica i intensiva, que ha determinat, especialment a partir de 

la segona meitat del segle XDC, una forta concentració demográfica: del 1857 al 1910 la 

població de la Plana passá de 85.000 a 124.000 h.

Aquesta concentració demográfica es va veure reforgada durant la primera 

meitat de l’actual centúria per l’augment de la superficie regada -grácies a la 

transformado en regadiu de gran part deis secans de la Plana: el 1950 la població de la 

Plana ja depassava els 160.000 h. Pero el gran increment de la població planenca

*En el recompte deis municipis de la Ribera no incloem ni Tous, ni els de la Valí deis Alcalans (Torís, 
Montserrat, Montroi, Real de Montroi, Llombai, Catadau i Alfarb), peí fet que no formen part de la 
Depressió Central Valenciana strictu sensu. En el recompte deis municipis de la Valí de Xátiva i la 
Costera tampoc no incloem, óbviament, els de la Valí de Montesa (Montesa, Vallada, Moixent i la Font 
de la Figuera).
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s’iniciá durant la segona meitat del segle present i es degué, d’una banda, a la 

concentració d’activitats terciáries a Castelló, notablement beneficiada per ser capital de 

provincia (aquesta ciutat gairebé ha triplicat la seua població entre el 1950 -53.000 h- i 

el 1991 -135.000 h-), i de l’altra, a l’auge i a l’expansió de la industria taulellera, que 

des de Onda i PAlcora s’ha escampat pertot arreu de la comarca. Per tot plegat, la 

població planenca ha conegut un creixement sense precedents durant aquest període: 

entre el 1950 i el 1991 ha passat de 160.000 a 320.000 h, és a dir, s’ha duplicat. En 

Pactualitat continua creixent, per bé que més moderadament: el 1996 comptava amb

330.000 h, només 10.000 més que el 1991.

Al llarg de les próximes págines veurem quina ha estat l’evolució demográfica 

de la Plana al llarg de la historia i analitzarem els factors conjunturals que l’han 

condicionada en cada moment.
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1.3.1. Una comarca intensament poblada des de l’Antiguitat

Els primers vestigis de poblament a Pespai planenc es remunten al Paleolític 

Inferior; ja en el Neolític, cap al 4000 aC, la Plana estava habitada per una població 

notable i en augment que coneixia Pagricultura i la ramaderia, com ho demostren les 

trobailes arqueológiques de la castellonenca Cova de la Seda (Ortells i Quereda, 1993: 

17).

L’abséncia d’establiments comerciáis o colonials púnics o grecs en la nostra área 

podría estar viculada, segons Carme Olária (dins AADD, 1985a: 258), a la manca de 

jaciments interessants per a Pexplotació minera, o al desconeixement d’aquests. En tot 

cas, hi ha a la Plana alguns jaciments arqueológics (a PAbric de les Cinc i al Castell 

d’Almenara, a la Punta d’Orlell de la Valí d’Uixó, al Tossal de les Forques de Borriol, 

etc.) que testimonien la influéncia exercida per aqüestes cultures de la Mediterránia 

oriental sobre els antics pobladors de la Plana.

En época ibérica, la Plana se situava en la frontera entre les árees d’influéncia 

deis pobles ilercavó (del nord, amb el centre principal a Tortosa o a Amposta) i edetá 

(del sud, amb capital a Edeta, al tossal de Sant Miquel de Llíria), i podría haver estat un 

territori disputat llargament entre aquests dos pobles ibérics; P abundancia 

d’empla9aments (tant poblats com torres de guaita) estratégicament situats en zones 

próximes a la costa (Orpesa la Vella, la Magdalena a Castelló, el Torrelló d’Onda i el 

d’Almassora, Vinaragell a Borríana, la Punta d’Orlell a la Valí d’Uixó, el Tossal 

d’Almenara, etc.) podría tindre relació amb aquests conflictes entre ilercavons i edetans 

(Ortells i Quereda, 1993: 17 i Olária, dins AADD, 1985a: 262).

És ja en época romana que podem parlar d’una ocupació sistemática de Pespai 

planenc per l’home, com testimonien les restes arqueológiques trobades a nombrosos 

jaciments, com ara els de Benicató (al sud del terme de Nules) o a la Torrassa (a la 

partida del Pía Redó de Vila-real), llocs on hi havia sengles vil-les romanes que regien 

els enclavaments agraris situats a seu voltant (Olária, dins AADD, 1985a: 273-275). 

També durant l’época romana s’establiren les primeres centuriacions, es realitzaren les 

primers sistemes de reg i s’organitzá Pespai a través d’una xárcia viária que tenia com a 

eix principal la Via Augusta, que connectava Roma amb la Bética a través de la
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Provenga i el Llenguadoc. La Via Augusta, a partir de Tarragona (Tarraco), capital de 

la Hispania Citerior (“de més engá”) travessava Tortosa, Traiguera, les Coves de 

Vinromá i el Pía de l’Arc i penetrava a la Plana a través de Borriol, on se n’ha trobat 

una pedra mil-liar; una volta dins la nostra comarca no es coneix exactament el tragat 

que descrivia (s’han trobat restes de vies romanes tant a Onda, a 1’interior, com a Vila- 

real, més prop de la costa), pero és ciar que fmalment feia cap a Xilxes, on s’ha trobat 

una pedra mil-liar, i d’allí, per Quart de les Valls, arribava a Sagunt (Tarradell, dins 

HPV, 1: 156-157).

El poblament romá era eminentment dispers: des de Sagunt (Saguntum) a 

Tortosa (Dertosa), que eren auténtics nuclis urbans amb categoría de municipi 

(imunicipium) no hi ha dades sobre ciutats romanes, almenys peí que fa a la nostra 

comarca. D’altra banda, al llarg de la Via Augusta es trobava una série de mansiones o 

estacions -que podien ser hostals o viles-, de les quals hui dia només es poden 

interpretar Sebelaci, que segons distints autors se situava a Betxí, a Vila-real o bé al 

pont del Millars (Santa Quitéria), i Ad Novias o Ad Nova, que per la toponimia sembla 

que hauria de correspondre a algún lloc del Camp de Nules, pero que també ha estat 

ubicada, segons distints autors, a Onda o a Castelló (Arasa i Rosselló, 1995: 56).
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1.3.2. Epoca musulmana

Des de 1’época romana a la invasió musulmana (segle VIII) es produí un fort 

retrocés demográfic i económic, constatable a les árees més intensament poblades en 

época romana de Tactual territori valenciá, com ara Sagunt. Cal admetre, en 

conseqüéncia, que la Plana es devia trobar en una situació molt precária quan es produí 

Tavan? musulmá per la Península, tant peí que fa a la xárcia de camins com quant al 

poblament (Barceló, AADD, 1985a: 283). Abans del segle X hi ha molt poques noticies 

sobre Al-Ándalus i no será fins a aquest segle que, grácies a una situació política cada 

volta més estable, el comer? marítim mediterrani s’abocará cap a les nostres costes i 

assistirem a un renaixement de les grans rutes costaneres (Barceló, dins AADD, 1985a: 

283). Tanmateix, entre Tortosa i la Ciutat de Valéncia no hi ha noticies de Pexisténcia 

de cap nucli urbá important entre els segles X i XIII, la qual cosa denota que el 

poblament planenc degué ser eminentment rural i dispers durant Tépoca musulmana. 

Segons Guichard (HdPV: 63) els poblaments rurals de la Valéncia islámica (i per tant, 

de la Plana), eren de dos tipus: les alqueries, amb topónims iniciats sovint amb la 

partícula Beni2, que eren comunitats rurals poblades per famílies enteses de manera 

ámplia o ciánica; i els rahals, possessions aristocrátiques3. Aquests empla?aments rurals 

es defensaven mitjan?ant la ubicació estratégica de castells (husun, en singular hisri) en 

zones próximes a la costa, des deis quals es podia divisar perfectament la comarca de la 

Plana. Hui dia encara resten les ruines deis castells musulmans d’Almenara, Uixó, 

Nules (a Tactual Vilavella), Onda, Alcalatén (a TAlcora), Borriol, Castelló (on hi ha hui 

la Magdalena) i Montomés (a Benicássim). En Tinterior muntanyenc de la comarca

2 A la Plana trobem encara hui dia nombrosos topónims iniciats amb el prefix d’origen árab Beni o Vina 
(“fill de”), com ara Benitandús a l’Alcúdia de Veo, Benarrai a Tales, Beniparell a Onda, Benicató a 
Nules, Vinaragell a Borriana, Vinadell a Almassora, Benadressa i Vinamargo a Castelló, o Benicássim, 
capital del municipi homónim. Eugeni Burriel (1971: 11) cita algunes de les antigües alqueries existents 
al terme de Castelló, entre les quals Binafut, Binaclet, Benimarra, Benimucarra, Benifayren, Benicatol y 
Benirabe (a Tentom d’aquesta darrera alquería s’ubicaria el nou nucli de Castelló de la Plana a partir del 
1251). De la mateixa manera, Honori García (1944: 129) cita les alqueries que conformaven el terme de 
la Valí d’Uixó, entre les quals Benigasló, Benissait (transcrít en castellá per “Benizait” o “Benizahat”), 
Benigafull iBenalmaldech.
3A la Plana només coneixem dos topónims que es puguen relacionar amb els rahals musulmans, 
concretament Rafalafena, partida rural ubicada al nord-est de la ciutat de Castelló, i Raal, que és el nom 
d’una alquería musulmana de Xilxes citada per Sarthou (1913: 784).
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destacaven els castells de Castro (terme de Fondeguilla), Artana, Eslida, Aín, Veo i 

Xinquer (tots dos al terme de 1’Alcudia de Veo) i Suera (vegeu García, 1944:129-131 i 

GCV,2 : 346).

D’aquest període altomedieval data, dones, la distribució de nombroses alqueries 

disposades al llarg d’una antiga via coneguda hui com el Caminas, que a diferéncia de 

la Via Augusta, transcorria molt próxima a la mar: entrava a la Plana per la ruta litoral 

(Orpesa) i passava per Tactual Benicássim, per Test de Castelló i d’Almassora, per 

Borriana, Mascarell, Moncofa, Xilxes, la Llosa i Almenara. Aquesta via circulava, 

dones, a escassa distáncia de la mar, i vorejava les marjals planenques (Ortells i 

Quereda, 1993: 59). Borriana era el nucli urbá principal d’aquesta área litoral de la 

Plana; ais secans de l’interior de la comarca, pero destacava Onda, que degué ser un 

nucli considerable ja des d’época romana, i que en época musulmana potser fins i tot 

presentava major importáncia que Borriana. Per Onda circulava un altre gran eix de 

comunicació que, procedent d’Alcanyís, Morella i Culla, arribava a Onda a través de 

TAlcora i després de passar per la Vilavella i la Valí d’Uixó, s’unia amb el Caminás 

litoral a Taltura d’Almenara (vegeu Barceló, dins AADD, 1985a: 284-285).
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1.3.3. Época foral: Edat Mitjana

La conquesta de Borriana fou l’etapa previa a la de la Ciutat de Valéncia i, per 

tant, a la fundado del regne cristiá de Valéncia. L’ocupació deis cristians nouvinguts a 

la Plana no es realitzá sobre territori verge: al Llibre del Repartiment veiem com cases, 

horts, molins, foms i altres béns que havien estat propietat deis valenciano-musulmans 

foren lliurats peí Rei Jaume I ais nous colons. Així, els moros que poblaven la Plana es 

veieren for^ats a abandonar els seus béns immobles i cedir-los ais cristians nouvinguts. 

Aquesta fou la situació del camp planenc i també de ciutats i poblats com Onda, 

Borriana, Almassora i Almenara. A causa de la seua política agrarista i de la consegüent 

necessitat d’una infrastructura humana, el Rei Jaume I crea, a més, una série de nuclis 

de població nous de trinca per ais cristians vinguts del nord, disposats estratégicament al 

bell mig de la Plana i ben comunicats entre si: ens referim a Castelló de la Plana 

(traslladada jurídicament -que no demográficament- des del Castell ubicat a la 

Magdalena al pía, el 1251) (Burriel, 1971: 10)4, Vila-real (segregada del terme de 

Borriana i comen9ada a edificar a partir del 1273, amb un trama regular quasi perfecta, 

propia deis campaments romans) (Ortells, 1997: 75) i la Pobla de Nules (que formava 

part del domini de l’antic castell de Nules, ais peus del qual es trobava la vila vella mora 

de Nules -actualment, la Vilavella-; la Pobla cristiana no es troba documentada fins al 

1304) (Felip, 1987: 22). El recolzament reial a aquests nuclis fou decisiu en el nou 

poblament cristiá de la Plana, que passá a organitzar-se a través del Camí Reial, obert 

des de comen9ament del XIV i ubicat a mitjan camí entre la Via Augusta deis romans i

4En efecte, el trasllat de Castelló al pía no fou més que un despla9ament de caire polític, i no pas 
demográñc, ja que el Castelló de la muntanya (on és hui la Magdalena), anomenat també de vegades de 
Fadrell, a penes estigué poblat en temps musulmans, durant els quals degué exercir la funció de defensa i 
protecció del pía immediat. Així, Burriel (1971: 9) suposa que el castell de Castelló devia estar a penes 
poblat per una guamició de soldats i potser per un cert nombre de persones amb fimcions administratives. 
El mateix Eugeni Burriel descriu així el trasllat jurídico-administratiu del Castelló de la muntanya al 
Castelló del pía:

La licencia de traslado de 1251 viene a ser así una sanción oficial al nuevo poblado y a la vez 
una norma para fomentarlo. No se trataría de un traslado demográfico, sino de condición 
jurídica, de privilegios; es decir, se cambia la residencia de los órganos administrativos y a la vez 
el derecho a protegerse con murallas. El castillo estaba ya despoblado, como se deduce de la 
ausencia de donaciones en él.
El 22 de febrero de 1252, Jaime I reduce censos y enfranquece de ciertas pechas a los habitantes 
de las alquerías de Castellón campi Burrianae; desde ahora se le va a conocer con tal nombre: 
Castellón de la Plana, del llano, del campo de Burriana.

Burriel, 1971: 11
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el Caminas musulmá. L’interior de la Plana estava presidit per Onda, la carta de 

poblament de la qual fou atorgada el 1248; alguns llogarets próxims a aquesta vila i 

pertanyents a la seua jurisdicció (Artesa, Tales, Ribesalbes, Benitandús) restaven 

poblats per musulmans. Alguns altres municipis de la Plana, en general també bastant 

periférics, foren atorgats ais musulmans respectant, almenys en un principi, els seus 

costums i tradicions; ens referim a la Llosa, la Valí d’Uixó (que incloía Fondeguilla), la 

Vilavella i Mascarell (tots dos dependents de la cristiana Pobla de Nules), Artana, 

Eslida (sota la jurisdicció de la qual es trobaven Aín, Suera i els llogarets de Xinquer i 

Veo, pertanyents hui al terme de P Alcudia de Veo), Betxí i Borriol (aquests dos darrers 

municipis comptaven, pero, amb una minoría cristiana important).

La política de colonització duta a terme a la Plana pels conqueridors cristians 

estigué encaminada a potenciar els sistemes de regadiu, grácies ais quals s’aconseguí un 

notable progrés agrari. Durant el segle XIV predominava a Tarea regada de la Plana el 

conreu del cereal, dedicat a Pautoconsum, mentre que ais secans la vinya i Polivera eren 

els cultius més estesos (Domingo, 1983: 77-85). Com a conseqüéncia deis avaros 

agrícoles s’aconseguiren també notables avaros demográfics. No hi ha censos de la 

població de la Plana fins a la primeria del segle XV, i només per a alguns deis principáis 

nuclis cristians. A la figura 13.1 hem reflectit aqüestes dades de població, que es 

refereixen al nombre de focs, cases o veins d’Almassora, Borriana, Castelló i Vila-real 

cap al 1418. Tánt en aquesta figura (13.1) com en les següents (de la 13.2 a la 13.55) 

hem aplicat el coeficient 4 (segons el qual cada casa o foc  equivaldría a quatre 

moradors) per intentar aproximar-nos a la població real deis municipis planencs 

estudiáis.

A les dades de població del 1418 (figura 13.1) hom pot apreciar el gran 

predomini assolit a escala comarcal per Castelló, que fou oficialment “traslladada” al 

pía el 1251 i que el 1418 ja era la principal vila de la Plana, amb diferéncia respecte a 

les següents (Vila-real i Borriana). Aquest gran creixement es degué sobretot al 

nomenament d’aquesta ciutat com a capital de la Govemació dellá Uixó, creada el 1307 

(Piqueras i Sanchis, 1992: 41).

5A la figura 13.5 hem aplicat el coeficient 4 només en els recomptes de veins del 1712-13 i del 1735, ja 
que en els posteriors les dades ja no apareixen segons el nombre de cases, sinó segons els habitants.

110



La primeria del segle XV degué ser una época de gran bonanga económica per a
A

Almassora, Borriana, Castelló i Vila-real, ja que la densitat de 35,2 h/km assolida en 

conjunt no es tomá a superar fins a la darreria del segle XVIII. La resta de la comarca 

devia estar menys densament poblada el 1418: Vicent Ortells (Ortells i Quereda, 1993: 

61) calcula que la densitat mitjana de la Plana en conjunt devia ser llavors d’uns 20 

h/km2, a partir de la qual podem calcular que la població planenca no devia ser molt 

inferior ais 20.000 h (figura 13.1).

Figura 13.1

POBLACIÓ D’ALGUNS DELS PRINCIPALS MUNICIPIS DE LA PLANA CAP AL 1418

Municipi Focs h kni h/kni

Almassora 281 1.124 33,0 34,1

Borriana 592 2368 47,2 50,2

Castelló 1.100 4.400 143,96 30,6

Vila-real 598 2392 67,97 35,2

Total 4 municipis 2.571 10.284 292 35,2

La Plana 4.825? 19300? 965,8 20?

Elaborado propia a partir de dades de Pérez Puchal (1972:3)

En el decurs del segle XV, tanmateix, la població de la Plana es veié notabement 

reduída. Antoni Furió (HdPV, 1992a: 99-102) remarca la incidencia que les catástrofes 

naturals i les epidémies van tindre en Festancament de la població valenciana durant el 

segle XV, període en qué el Regne de Valéncia va patir tretze pestes (Garcia Cárcel, 

1976: 61). La Plana no escapá de l’assot de les pestes, que en només mig segle 

causaren grans estralls en la població local, que es reduí a menys de la meitat des del 

1418 al 1469 (figura 13.2). Pérez Puchal (1972: 5-6) també apunta com a possible factor 

de regressió de la població planenca relevada mobilitat demográfica propia del segle 

XV, que afavoria l’emigració des de les zones rurals, com ara la Plana, cap a les

6Actual terme de Castelló (107’5 km2) més el de Benicássim (36,4), que fins al comengament del segle 
XIX no se segregá del de la capital de la Plana (Ortells, dins GCV, 2: 296).
7Suma deis térmens de Vila-real (55,4 km2) i les Alqueries (12,5), segregat de l’anterior el 1985.
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urbanes, és a dir, cap a la Ciutat de Valéncia, que llavors vivia el seu Segle d’Or i 

comptava (concretament el 1483) 75.000 habitants, la qual cosa la convertía en una de 

les majors urbs d’Europa (GCV, 2: 249).

Figura 13.2

POBLACIÓ D’ALGUNS DELS PRINCIPALS MUNICIPIS

DE LA PLANA CAP AL 1469 |
Municipi Focsim f  oes i469 h/469 Knf h/knf!469 1

Almassora 281 108 432 33,0 13,1

Borriana 592 166 664 47,2 14,1

Castelló 1.100 626 2.504 143,9 17,4

Onda1 . 352 1.408 123,5 12,9

Vila-real 598 279 1.116 67,9 16,4

T o ta l 2.571 1.531 6.124 415,5 14,7

1 Elaboració propia a partir de Pérez Puchal (19723) per al 1418 i de Pérez Puchal (1972:5) i García Cárcel (1976:63-65) per al 1469

8Suma deis térmens d’Onda (108,8) i Tales (14,7), llogaret que, junt amb el d’Artesa, conformava la 
morería d’Onda i que no se segregá d’aquest darrer municipi fins al 1842 (GCV, 2: 352).



1.3.4. Segona época foral: segles XVI-XVII

Durant la primeria del segle XVI les epidémies continuaren acarnissant-se amb 

la població regnícola, com ho demostra el cens de població del 1510 (figura 13.4), 

efectuat expressament amb motiu de les Corts celebrades al municipi aragonés de 

Montsó aquell mateix any (García Valcárcel, 1976:50). Segons aquest cens, Vila-real, 

Borriana i Almassora a penes augmenten els efectius respecte a 1469 i Castelló els veu 

reduits; únicament la vila d’Onda augmentá clarament la població (compareu les dades 

de les figures 13.2 i 13.4). Tot plegat, la densitat mitjana comarcal del 1510 era de 16,5 

h/km2, considerablement inferior ais 20 h/km2 que Ortells calculava per a la Plana un 

segle abans (cap al 1418). Peí que fa ais quatre municipis regats peí Millars, el 1510 

assolien una mitjana de 15,9 h/km2, inferior a la mitjana comarcal (16,5) i molt 

allunyada deis 35,2 h/km2 que assolien el 1418. Segons Ortells, les pestes possiblement 

afectaren amb major viruléncia la zona litoral pantanosa de la comarca (Ortells i 

Quereda, 1991: 61)9, ja que tant Vila-real com Almassora, Castelló i Borriana patiren 

més els efectes de les epidémies que no Onda, municipi més allunyat de la costa que el 

1510 havia esdevingut el més poblat de la comarca (com ja ho havia estat probablement 

durant l’época musulmana).

Pero no només les catástrofes naturals i les epidémies malmeteren la població 

planenca (i la valenciana en general), sinó també els conflictes polítics, com ara la 

Guerra de les Germanies, que afectá notablement la població de Castelló, Vila-real, 

Borriana i Onda, entre d’altres (vegeu García Cárcel, 1976: 6 6 ). La derrota deis 

agermanats es consumá el 1521 i es completá l’any següent, amb la dura repressió, les 

confiscacions (que calia pagar per obtindre el perdó reial per haver participat en el crim 

de germania) i les conseqüéncies de tota mena que se’n derivaren, notablement 

l’afebliment de les classes menestrals i populars, que eren les més dinámiques, en 

benefíci de la noblesa i l’oligarquia rendista, amb la consegüent pérdua de pes de les 

ciutats a favor de la ruralia (Ardit, dins HdPV, 1992: 143).

Els resultáis de la desfeta de les Germanies els podem veure reflectits a la figura

13.3, en qué mostrem les xifres de població de les principáis viles cristianes de la Plana

9Pérez Puchal (1972: 6) també defensa que les epidémies degueren afectar més les zones litorals i 
pantanoses que no pas les interiors.
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el 1523, un any després de la consumació de la derrota agermanada, i els comparem 

amb els del 1510. És precisament després de la derrota deis agermanats que Castelló, 

Borriana i Vila-real assoleixen la població més baixa coneguda estadísticament des de la 

seua fundado. El 1523 la densitat de població d’aquestes tres viles, junt amb la 

d’Almassora, era d’uns 13 h/km2, enfront deis 35,2 del 1418; la seua població, dones, 

s’havia vist reduída gairebé d’un terg en poc més d’una centúria (del 1418 al 1523).

Figura 13.3

POBLACIÓ D’ALGUNS DELS PRINCIPAIS MUNICIPIS 

DE LA PLANA CAP AL 1523
Munidpi foes 1510 foes 1523 h 1523 kní h/kni 1523

Almassora 148 131 524 33,0 15,9

Borriana 171 123 492 47,2 10,4

Castelló 514 431 1.724 143,9 12,0

Onda 536 49610 1.984 123,5 16,1

Vila-real 328 274 1.096 67,9 16,1

Total 1.697 1.455 5.820 415,5 14,0

Elaboració prdpia a partir de dades de García Cárcel (1976:51-55) per al 1510 i també de García Cárcel (1976:63-65) per al 1523

Durant el darrer terg del XVI i la primera década del XVII per fi s’experimentá 

un creixement notable de la població planenca, després de més de segle i mig d’alts i 

baixos demográfics. Aquest increment és general a tot el Regne de Valéncia, com 

podem observar a partir de les dades del 1609 del veínatge dit de Caragena, estudiat per 

Bemat i Badenes (1994: 144-145) (vegeu figura 13.4). Aquest any la densitat mitjana 

comarcal assolia 23,7 h/km2, i la deis quatre municipis esmentats més amunt (Castelló, 

Vila-real, Almassora i Borriana) passava deis 28 (recordem que el 1523 era de 13).

L’auge demográfic experimentat al llarg del darrer terg del XVI i del 

comengament del XVII es veié novament truncat, en aquesta ocasió a causa d’un fet 

polític: l’expulsió deis morises, decretada a Madrid el 4 d’agost del 1609. Aquesta

10Les dades fan referencia al 1528 i no pas al 1523. La població cristiana d’Onda era llavors d’uns 400 
habitans, i els morises, que es concentraven a Artesa i Tales, sumaven 96 veins (García Cárcel, 1976: 59).
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expulsió, que es portá a la práctica entre l’octubre del 1609 i la primeria del 1610, 

suposá per al Regne de Valéncia la pérdua d’entre 124.000 i 130.000 persones, que 

suposaven entre el 28 i el 32% de la població total (vegeu Pérez Puchal, 1972: 13 i 

HdPV: 157-158). A la Plana latu sensu Pexpulsió morisca afectá també a Pentom d’un 

terg de la població: entre el 1609 i el 1646 la comarca perdé un 30% deis moradors. La 

densitat mitjana comarcal passá deis 24,4 h/km2 del 1609 ais només 16,7 del 1646, 

proporció similar a Penregistrada segle i mig abans (el 1510), en época de pie auge de 

les epidémies. A la Plana strictu sensu les pérdues demográfiques foren menors: entre el 

1609 i el 1646 les pérdues demográfiques foren del 21%, i si exceptuem les dades 

d’Onda, del 14%.

Les viles poblades majoritáriament de cristians nous (morises) el 1609 perderen 

entre aquesta data i el 1646 més d’un 60% de la població. Immediatament després de 

Pexpulsió del 1609-1610 restaren completament abandonades i les de poblament cristiá 

immediates degueren anar repoblant-les progressivament, fet que condicioná que 

algunes d’aquestes viles també hagueren perdut població el 1646 respecte al 1609.

Segons les dades del veínatge del Regne de Valéncia del 1646, estudiades per 

Pérez Puchal (1972: 23-30), totes les viles de majoria morisca de la Plana havien perdut 

gran part de la seua població entre el 1609 i el 1646. Entre aqüestes localitats, la Llosa, 

la Valí d’Uixó, la Vilavella, Betxí, Aín, Tales, Artesa i Ribesalbes havien reduit 

aproximadamept a la meitat la seua població el 1646, mentre que Fondeguilla, Eslida, 

Artana, Mascarell, P Alcudia de Veo i Suera el 1646 havien perdut més d’un tercera part 

de la població respecte al 1609. Espectaculars resulten els descensos de Mascarell (que 

havia reduit la població en un 67% del 1609 al 1646, Eslida i Suera (tots dos amb un 

descens del 78%), Artana (-79%), el terme de l’Alcúdia de Veo (-85%) i Fondeguilla 

(-93%) (vegeu figura 13.4). Entre les viles de majoria cristiana sorprén també l’enorme 

sagnia demográfica d’Onda -més de la meitat de la població cristiana vella (cap al 55% 

del total)-, explicable només perqué molts ondenes degueren anar-se’n del terme a 

repoblar els municipis contingus anteriorment habitats per morises (Ribesalbes, Tales, 

Veo, Benitandús, Xinquer, Suera, Artana, Betxí, etc.). La resta de viles poblades per 

cristians vells perderen pocs efectius en comparado amb Onda (Borriana, -20%; Nules,
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-16%; Moncofa, -9%; Castelló, - 1%) o fins i tot en guanyaren (Vila-real, +3%; 

Almenara, +8%; Almassora, +15%; Xilxes, +32%; PAlcora, +44%) (vegeu figura 13.4).

L’expulsió morisca no fou Túnica adversitat patida per la població valenciana al 

llarg del segle XVII, ja que en 1647-48 es produí una gran epidémia de pesta bubónica 

que s’estima que causa entre 40 i 50.000 baixes a escala valenciana (Ortells i Quereda, 

1983: 63). Després que durant el darrer ter$ del segle XVIII es produira una nova 

recuperació de la demografía planenca11, el segle XVIII comen^á amb un esdeveniment 

a polític crucial que afectá la població de la comarca i de tot el Regne: ens referim a la 

Guerra de Successió. Aquest conflicte generá pérdues humanes especialment fortes a 

Vila-real, que fou saquejada i incendiada per les tropes borbóniques de Felip V el 1706. 

La població vila-realenca minvá considerablement com a conseqüéncia d’aquesta 

guerra, de manera que es reduí de 527 veins el 1692 (Bemat i Badenes, 1994: 201-202) 

a 424 el 1712/13 (vegeu figura 13.4). També Castelló perdé població, a més de 

jurisdicció sobre una bona part de la govemació que históricament (en temps forals) 

havia regit, en benefici de les govemacions de Morella i Peníscola, creades el 1707 per 

Tadministració borbónica instaurada aquell mateix any a Valéncia. En la banda 

contraria, les viles fidels a la causa borbónica, com ara la Valí d’Uixó i Nules, 

incrementaren la seua població, en especial aquesta segona, que passá de 338 veins el 

1692 (Bernat i Badenes, 1994: 201-202) a 461 el 1712/13 (vegeu figura 13.4).

1'Borriana passá deis 229 veins del 1646 ais 310 del 1692; Almassora deis 144 ais 160 en idéntic interval
de temps; Vila-real de 474 a 527; la Valí d’Uixó de 278 a 360; 1’Alcora de 302 a 322; Onda de 258 a 370, 
etc. (vegeu Bemat i Badenes, 1994: 201-202).



Figura 13.4

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LA PLANA (1510-1712/13)

MUNICIPI 1510 1609 1646 1712-13

Aín - 340 136 96

Alcora, 1* 572 1.172 1.208 1.200

Alcúdia de Veo, 1’ - 840 180 168

Almassora 592 500 576 820
Almenara 576 472 508 668

Artana 528 1300 272 332

Betxí 704 788 324 528
Borriana 684 1.148 916 1.520
Borriol 356 456 384 520
Castelló 2.056 4.660 4.608 4.288
Eslida I.42812 680 152 216

Fondeguilla - 680 48 60
Llosa, la 364 300 152 160
Noncofa 240 372 340 492
Nules 1.188 1.720 1.200 1.844
Onda 2.144 2.85613 1.128 1.496

Ribesalbes 48 - 112 144
Suera - 320 72 96
Tales - - 96 112

Yall d’Uixó, la I.44814 1.840 1.112 1.520
Vila-real 1312 1.836 1.896 1.696

Vilávella, la 240 280 136 244
Xilxes 172 184 244 336

LAPLANA15 14.652 22.700 15.716 18.556

Fonts: Pérez Puchal (1976:23-24), García Cárcel (1976:51-55), Bernat i Badenes

(1994:144-145 i 218-219)

12Inclou la població d’Eslida, Aín, Suera i part de l’Alcúdia de Veo (castells de Veo i Xinquer), que 
formaven part de la Batlia d’Eslida (Domingo i Viruela, dins GCV, 2: 346). També incloem en aquest 
recompte els moradors deis llogarets de Benitandús i Alfara de Benitandús (31 cases), que no formaven 
part de la batlia d’Eslida, pero que hui están integrats dins el terme d’ Alcúdia de Veo.
3Inclou la població de Tales i de Ribesalbes.

14Inclou la població i el terme de Fondeguilla, que era una de les alqueries morisques d’Uixó.
lsDe tota la Plana en aquests quatre recomptes només manquen les dades de població de Sant Joan de
Moró (d’aquesta darrera població no hi ha dades desagregades de les de Vilafamés fins al 1950).
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1.3.5. Época postforal: del segle XVIII fins al 1930

Durant la primera meitat del segle XVIII la població planenca no acabava de 

recuperar-se i, segons el padró demográfico-económic del Regne de Valéncia realitzat 

cap al 1735 (vegeu figura 13.5), la població de la comarca a penes superava llavors els

20.000 habitants i era, fins i tot, inferior a l’enregistrada abans de Pexpulsió deis 

morises (1609). La densitat planenca, similar a la del conjunt del Regne, ffegava els 20 

h/km2

Molt distinta fou l’evolució demográfica de la Plana durant la segona meitat del 

XVIII, moment en qué es produí un increment de la població sense precedents. La 

població valenciana del 1786 (Cens de Floridablanca) duplicava la del 1735 i la de la 

Plana era tres gairebé tres voltes superior (vegeu figura 13.5). L’extraordinari 

creixement demográfíc de la Plana i de tot el Regne es degué al desenvolupament 

económic que hi tingué lloc, que va contribuir a baixar els nivells de mortalitat (el segle 

XVIII no va conéixer cap mortaldat important, llevat de la Guerra de Successió) i que, 

fins i tot, atragué cap a Valéncia contingents de població forana. Les transformacions en 

el sector agrari contribuiren a aquest enlairament económic, ja que bona part d’aquestes 

es realitzaren amb el fi d’introduir cultius intensius i comerciáis, fins i tot al seca, on es 

van rompre gran quantitat d’hectárees arreu del país (HdPV: 179-180). El botánic 

Cabanilles s’exclamava de la riquesa agrícola i de l’extraordinari auge demográfíc de la 

Plana:

¿Dónde hay en España, fuera del reyno de Valencia; dónde hay en la Europa entera 
igual proción de tierra tan útil, sana, alegre y divertida? Donde se ven quatro lugares tan 
inmediatos [Castelló, Almassora, Vila-real i Borriana] y con tantos vecinos, en gran 
parte aumento de este siglo? Se glorian los de la Plana de poseer una de las mejores 
porciones de la Europa, y presentan las pruebas mas ciertas, que son la población y los 
frutos [...].

Cabanilles, 1795 (1991: 100)

Les viles que major creixement experimentaren entre el 1735 i el 1786 foren 

Castelló (137% i vora 7.000 h), Vila-real (218% i més de 4.000 h), Onda (un 193% i 

uns 3.000 h) i la Valí d’Uixó (137% i vora 2.500 h). En conjunt, la Plana passá deis
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20.000 h del 1735 ais vora 53.000 del 1786 (increment del 165%), amb una densitat de 

56 h/km2, notablement superior a la del Regne, que era de 41 h/km2 (recordem que el 

1735 la densitat de la Plana encara era similar a la mitjana del Regne: aproximadament 

uns 20 h/km2). El 1786 la Plana assolia, amb diferencia, la major població coneguda en 

la seua historia fins llavors (vegeu figura 13.5).

La primera meitat del segle XIX fou un període d’increment demográfíc menor, 

a causa tant deis conflictes bél-lics (Guerra del Francés, primera i segona guerra 

carlina), com de la pesta colérica del 1834 que només a Vila-real causá 450 morts 

(Membrado, 1995: 350). A pesar de les vicissituds esmentades, entre el Cens de 

Floridablanca (1786) i el primer cens estadístic oficial (1857), la Plana incrementa la 

població en un 61%; cal destacar els augments de Castelló (convertida en capital de 

provincia el 1833, i amb un augment relatiu del 66%, i absolut de 8.000 persones), 

Borriana (107% i 4.000 h), Vila-real (62% i 4.000 h), la Valí d’Uixó (77% i més de

3.000 h), Almassora (79% i vora 2.500 h), Nules (54% i més de 1.500 h) i la Vilavella 

(137% i 1.200 h) (vegeu figura 13.5).

Durant la segona meitat del XIX el ritme de creixement s’accelerá novament, 

grácies al notable progrés económic fruit de les profundes transformacions agráries que 

havien convertit la Plana en una comarca caracteritzada per l’agricultura intensiva i 

exportadora al voltant del cultiu i comer? de la taronja. Les localitats especialitzades en 

el cultiu i comer? citrícola veieren augmentar notablement la seua població: Borriana 

passá de 7.800 h el 1857 a 14.200 el 1910 (+82%) i Vila-real de 10.200 a 17.500 en 

idéntic interval de temps (+71%). Castelló, Almassora, Onda i Nules també registraren 

augments significatius (62%, 49%, 39% i 22%).

Els augments d’Almassora i Nules poden atribuir-se al desenvolupament del 

cultiu del taronger ais seus térmens, mentre que el d’Onda está relacionat amb el fort 

ceixement de la industria cerámica que des de la segona meitat del segle XIX s’havia 

implantat a la localitat. Peí que fa a Castelló, l’increment demográfíc vingué condicionat 

tant peí desenvolupament deis servéis com peí del cultiu i el comer? citrícoles i, fins i 

tot, peí de la indústria taulellera (inferior al d’Onda, pero) i peí d’altres industries; el fet 

de ser nomenada capital de provincia havia afavorit el desenvolupament urbanístic de la 

ciutat, que comen?ava a canviar el seu aspecte agrari anterior per prendre ara la fesomia
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d’una ciutat més administrativa i de servicis (Burriel, 1971: 38). La capitalitat 

administrativa i, cada volta més, económica de Castelló també afavorí el 

desenvolupament de les comunicacions entre aquesta ciutat i la resta de la comarca i de 

la provincia. Entre les principáis infrastructures a escala comarcal cal assenyalar la 

inaugurado, el 1862, del ferrocarril Castelló-Valéncia, que travessava Vila-real, Nules, 

Xilxes i Almenara, i la construcció de la panderola, ferrocarril de via estreta que unia 

Castelló i el Grau (1888), Castelló amb Almassora i Vila-real (a partir del 1889), Vila- 

real amb Onda (el 1890) i Vila-real amb Borriana (el 1907) (1971: 38-39) (vegeu figura 

13.5).

Després de moltes décades de continu increment demográfíc, la població de la 

Plana es va reduir durant la década del 1910. La Gran Guerra Europea ocasiona un fort 

increment deis nólits (és a dir, deis preus del transport per carretera), bloquejá els ports 

de la Mediterránia i dificulta les comunicacions per térra, a causa de la manca de 

combustible (Gil i Vicent, dins AADD, 1994c: 21).Tot plegat ocasioná una drástica 

minva de les exportacions citrícoles cap al continent europeu, de qué es ressentiren 

especialment les economies de Vila-real i Borriana, molt dependents del comer? 

exterior taronjaire, pero també les de Castelló, Almassora, Nules i la resta de municipis 

citrícoles de la comarca i de tot el país. Per les mateixes raons exposades més amunt 

(augment del cost deis transports, bloqueig deis ports de la Mediterránia, dificultat de 

proveiment de parbó) es van paralitzar bona part de les exportacions de taulellets, fet 

que va provocar el 1917 una série d’aldarulls a Onda per la manca de vagons (Soler 

Marco, 1984: 45). Com a conseqüéncia de la catástrofe económica provocada peí 

conflicte bél-lic, moltes famílies planenques hagueren d’emigrar, sobretot cap a 

Barcelona i el sud de Franpa; el polític valencianista Lluís Lucia mostrava la seua 

sorpresa per aquest fet: “jSólo de la riquísima Villarreal han emigrado este año [el 

1916] más de quinientas familias!” (Ortells, dins AADD, 1994c: 108). Derivada de les 

penúries económiques patides durant la Primera Guerra Mundial s’escampá per la Plana 

la trágica grip del 1918, que contribuí a fer baixar, encara més, la demografía.

A partir de la década del 1920 la Plana comenpá a superar la crisi económica i 

demográfica. La recuperado de la demanda citrícola beneficiá els municipis taronjaires, 

alguns deis quals (Castelló, Nules, Vila-real i Almassora) reprengueren les
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transformacions del seu secá en regadiu per a taronger. D’altra banda, la demanda 

taulellera també augmentá, fet que tingué especial incidéncia a Onda, on el 1931, segons 

el bolletí de la Unió de Fabricants de Cerámica del Regne de Valéncia, hi havia 37 

empreses, mentre que a l’Alcora n’hi havia 9, i 7 a Castelló (Gomis, 1990: 234). 

Mentrestant, a la Valí d’Uixó els fabricants de l’espardenya tradicional havien comensat 

a reconvertir els seus tallers artesanals en plantes industriáis dedicades a la fabricació de 

calcer més resistent i de qualitat (Tomás Carpi, 1985: 428). Grácies a aquesta 

recuperació económica, el 1930 la Plana havia tomat a assolir i, fins i tot, havia superat 

el nivell de població del 1910 (vegeu figura 13.5).
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Figura 13.5

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LA PLANA (1712/13-1930)

MUNICIPI 1712-13 1735 1786 1857 1910 1930

Aín 96 60 353 482 474 392

Alcora, 1’ 1.200 1.156 3.783 5.052 4.880 4.422

Alcudia de Veo, P 168 136 549 866 859 780

Almassora 820 932 2.874 5.136 7.641 8.072

Almenara 668 616 1.243 1354 1.778 2.106

Artana 332 376 1.841 2.631 2.845 2.780

Betxí 528 516 1.134 1.696 2.122 2221

Benicássim16 - - - 1.287 1.533 1.841

Borriana 1.520 1.936 3.779 7.813 14243 14.675

Borriol 520 572 1.645 2.777 3.477 3.142

Castelló 4.288 5.048 12.003 19.945 32309 36.781

Eslida 216 204 924 1315 1.552 1368

Fondeguilla 60 68 173 710 945 867

Llosa, la 160 204 447 393 264 377

Moncofa 492 596 715 1.113 2224 2.711

Nules 1.844 1.848 3.102 4.770 5.826 6.703

Onda 1.496 1.564 4.597 5.055 7.027 7.472

Ribesalbes 144 168 532 1.056 1.103 990

S uera . . 96 84 567 1.096 1206 1.146

Tales 112 116 451 1.027 1.142 978

Valí d’Uixó, la 1.520 1.724 4.078 7229 8.856 9216

Vila-real 1.696 1.980 6287 10.208 17.554 18.982

Vilavella, la 244 240 878 2.077 2394 2.742

Xilxes 336 336 643 955 1.161 1323

LA PLANA 18.556 20.480 52.598 84.756 123.415 132.087

Fonts: Elaborado propia a partir de dades de Bernat i Badenes (1994:218-219 i 224-225), Camarena (1966:22-28), 

Castelló (1978:347:366), Sarthou (1913: próleg) i Cens de Població de FINE del 1930

1<sPoblació inclosa dins el terme de Castelló durant els recomptes deis anys 1712/13, 1735 i 1786.
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1.3.6. L’auge demográfíc de la segona meitat del segle XX

La Guerra Civil i la Postguerra suposaren per a la Plana un nou estancament 

demográfíc. La nostra comarca estigué sota el control republicá durant la major part del 

conflicte (del juliol del 1936 al juny del 1938). El mar? del 1938 Pexércit nacional 

ilangá una gran ofensiva contra Test de la Península que pretenia migpartir la zona 

republicana de Catalunya-Valéncia, cosa que aconseguí Pabril del 1938 en arribar a 

Vinarós i prendre-la. El mes de juny següent, Castelló, Vila-real i Borríana caigueren en 

mans nacionals. El front de guerra s’estabilitzá uns mesos entre Nules i Sagunt, pero 

fmalment Pirresistible avang cap a la Ciutat de Valencia el marg de 1939 el trencé, i 

amb la caiguda del Cap i Casal (un dia després de la rendició de Madrid) acabava el 

conflicte béMic i s’instaurava la dictadura militar franquista (Romeu, dins AADD, 

1985a: 396). La década del 1940 es caracteritzá per la penuria económica: a les miséries 

i privacions de la Postguerra s’uní el fet que les exportacions de taronja estaven aturades 

a causa del bloqueig de les comunicacions existent durant la Segona Guerra Mundial; 

molts camps de tarongers hagueren d’arrancar-se per plantar-hi blat i altres cultius de 

subsistencia i, per si aixó fos poc, el gener del 1946 la Plana conegué la major nevada 

de tot el segle, que malmeté la collita i gran part deis arbres (Mata dins AADD, 1994c: 

179). A pesar de les vicissituds patides durant el 1930-50, el creixement demográfíc 

durant Pépoca republicana i a partir de la segona meitat de la década del 1940 ajudaren 

a incrementar la demografía planenca en gairebé 30.000 persones entre les dues dates 

esmentades, grácies sobretot ais augments de Castelló (+ 16.000 persones) i de Borríana 

(+ 3.500) (vegeu figura 13.6).

A partir del 1950 comengaren a arribar a la Plana les primeres onades massives 

d’emigrants, les quals propiciaren, junt amb el propi creixement vegetatiu local, un 

significatiu increment de la població planenca: 30.000 persones en només deu anys 

(1950-1960). El major creixement percentual, relacionat amb Pauge de la industria 

sabatera, Pexperimentá la Valí d’Uixó (+58%); la recuperació de la industria taulellera 

propiciá també a Onda un fort augment poblacional (+44%); el puixant comerg citrícola 

condicioné també un augment destacat a Vila-real (+22%), on a més havia comengat la 

industrialització basada en la industria taulellera per mimetiste respecte a Onda.
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Castelló, d’altra banda, registra també un augment significatiu (+16%) i reforgá el seu 

paper com a capital administrativa, comercial i de servicis per a la seua comarca i per 

bona part de la provincia homónima. Cal destacar també els augments de la població de 

Sant Joan de Moró (+37%) i de 1’Al cora (+28%), relacionats amb Pauge industrial 

tauleller d’aquests dos municipis de Porla muntanyenca; la resta deis municipis 

periférics comengaren a perdre població, alguns de forma preocupant (del 1950 al 1960 

PAlcúdia de Veo perdé un 19% de la seua població; Eslida, un 15%; Aín, un 12%; 

Suera, P11%; i Altana, el 4 %) (vegeu figura 13.6).

L’increment demográfíc de la Plana durant la década posterior (1960-70) duplica 

Passolit durant el 1950-60, i fou el major que ha conegut mai la comarca en térmens 

absoluts: més de 60.000 persones. Aquest augment es degué tant a Palt creixement 

vegetatiu deis planencs com a la massiva emigració des d’altres indrets de PEstat, en 

especial des del sud d’Aragó, des de les muntanyes meridionals de Castella-la Manxa i 

des del nord muntanyós d’Andalusia; cal no desestimar tampoc Parribada a la Plana -i  

sobretot, a la capital comarcal- de valencians procedents del rerepaís muntanyenc de la 

comarca; a Castelló es van establir més de 3.300 persones procedents deis Ports, el 

Maestrat, PAlt Millars-Penyagolosa i el Pía de PArc durant el 1961-69, per unes 2.200 

de Castella-la Manxa, 1.900 d’Andalusia, 1.500 d’Aragó i gairebé 500 d’Extremadura. 

A Castelló, a més, hi van emigrar entre el 1961 i el 1969 unes 2.500 persones 

procedents de la resta de la comarca, en especial de Borriol, Almassora, l’Alcora, Onda 

i Vila-real (Burriel, 1971: 108-110). L’expansió de la industria taulellera, la instal-lació 

d’una potent industria petroquímica i el desplagament d’algunes importants empreses de 

géneres de punt des del rerepaís muntanyenc afavoriren el desenvolupament industrial 

de la capital de la Plana, que unit al fort auge comercial i de servéis, condicioné un 

increment sense precedents d’aquesta, que passava de 60.000 a 90.000 en només deu 

anys (+50%).

Tot i que en menor mesura que Castelló, la resta de la Plana també experimenté 

un auge demográfíc sense precedents durant la década del 1960, que fou un reflex de 

l’alga de la industria, sobretot la cerámica, que des d’Onda s’havia escampat cap a altres 

municipis, com ara Vila-real, Almassora, Betxí, Nules, Sant Joan de Moró i la propia 

Castelló, encara que fou l’Alcora que comengá a sobreeixir per aquesta activitat, de
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manera que a la darreria de la década ja havia igualat la capacitat de producció taulellera 

d’Onda. L’increment signifícatiu de la població de municipis poc o gens industrialitzats 

com ara la Llosa, Borríana, Almenara, les Alqueries i Xilxes s’explica peí fet que el 

comer9 taronjaire travessava durant la década del 1960 una de les millors conjuntures de 

la seua historia. El creixement de Benicássim s’explica per l’inici de l’auge turístic a la 

localitat. Els municipis que presentaren una puja percentual de la població més 

destacable foren Betxí (+37%), Vila-real (+36%), Benicássim (+35%), l’Alcora 

(+33%), la Valí d’Uixó (+31%), la Llosa (+27%), Almassora (+26%), Onda (+22%), 

Borríana (+21%), Almenara, les Alqueries, Moró i Xilxes (+16%) i Nules (+14%). 

(vegeu figura 13.6).

Mentrestant, el rerepaís muntanyenc de la Plana, sense cap dinamisme económic 

com a conseqüéncia del seu isolament fisiográfic, comerá a despoblar-se d’una manera 

alarmant: 1’Alcudia de Veo perdé un 29%, de la població durant el 1960-70, Aín un 

25%, Suera un 22% i Tales un 20%; Eslida, Fondeguilla i Borriol, millor comunicades 

amb Nules, la Valí i Castelló, respectivament, perderen menys població (entre el 5 i el 

10%) i Artana Festabilitzá (vegeu figura 13.6).

La década del 1970 suposá per a la Plana un nou increment demográfíc, un tant 

inferior, pero, al de la década precedent: entre el 1970 i el 1981 es guanyaren 51.500 

persones, davant de les 60.250 que s’havien guanyat entre 1960 i 1970. El 1981, per 

primera vegada, la Plana superá el llindar deis 300.000 habitants (vegeu figura 13.6). 

Durant el període 1970-75 el ritme de creixement económic i, consegüentment, 

demográfíc fou similar al de la década anterior, sent especialment destacat el 

desenvolupament de la industria cerámica; durant l’anomenada Primera Reconversió 

Industrial17 de la indústria cerámica, que tingué lloc durant la primera meitat de la 

década del 1970, el nombre d’operaris cerámics a la Plana es va duplicar: passá d’uns

5.000 a més de 10.000.

La crisi energética de la darreria deis anys setanta, tanmateix, va alentir el gran 

impuls económic de la primeria deis setanta -tant peí que fa al taulell com quant a la 

resta d’indústries de la comarca. Els darrers anys de la década suposaren, a pesar de tot,

17Al llarg d’aquest treball ens referirem ámpliament a la Primera Reconversió Industrial del taulell 
planenc (vegeu el punt 3.1.1, p.546).
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un període de increment demográfíc per al conjunt de la Plana (+1,5% anual)18, que 

tanmateix estava molt allunyat de l’assolit per la Plana durant la primeria deis seixanta, 

que fou del +4% anual (Ortells i Quereda, 1993: 64).

Al llarg de la década del 1970 fou novament Castelló que assolí el major 

creixement demográfíc en térmens absoluts de tot la Plana: durant el 1970-81 gairebé

32.000 persones (+34%) engrossaren el padró municipal de la capital de la Plana, un 

volum fins i tot superior a l’enregistrat durant el període 1960-7019. En térmens relatius, 

pero, fou Benicássim la que major increment conegué (+56%), grácies a l’auge turístic i 

residencial experimentat per aquesta població litoral.

El creixement de la resta de municipis planencs fou més mesurat: Betxí, grácies 

a l’expansió taulellera, incrementá rápidament la població (22%); Almenara, 

beneficiada per la instal-lació d’un comer? citrícola de grans dimensions20, i les 

Alqueries, amb una industria citrícola també en al?a, van augmentar la població en un 

20%; Almassora i Vila-real, en plena industrializado, ho feren en un 19% i en un 17%, 

respectivament; l’Alcora, Onda i Nules en un 14%; Borríana, la Vilavella i la Llosa en 

un 10%; la Valí d’Uixó, afectada per la crisi en la seua industria del calcer, en un 8%; 

Moncofa en un 6%, Xilxes i Moró en un 5% i Ribesalbes en un 4% (vegeu figura 13.6). 

Mentrestant, el descens poblacional deis municipis interiors no es detura i és major com 

major és l’isolament i, dones, menor l’accessibilitat: entre el 1970 i el 1981 l’Alcúdia de 

Veo perd un 29% de la població, Aín un 24%, Suera i Tales un 8%, Fondeguilla un 5%, 

Eslida i Artana un 4% i Borriol només un 2% (vegeu figura 13.6).

La década del 1980 es va caracterizar per un creixement demográfíc molt més 

moderat que el de les dues anteriors: la població planenca augmentá en menys de

20.000 h entre el 1981 i el 1991 (recordem els creixements de 50.000 i 60.000 h de les 

décades del 1970 i del 1960, respectivament) (vegeu figura 13.6). Entre els motius que

18L’increment demográfíc durant la segona meitat de la década del 1970 fou especialment significatiu per 
a Castelló (+2,4% anual).
19Entre el Cens del 1960 i el del 1970 la població de Castelló augmentá en 31.337 habitants, i entre el 
Cens del 1970 i el del 1981 en 31.710; ara bé, cal tindre en compte que durant aquest segon període es 
comptabilitzen onze anys i no pas deu, de manera que en realitat, el creixement demográfíc fou superior 
en el 1960-70 (+3.133 h cada any) que no pas el 1970-81 (+2.883 h per any).
20A pesar de ser una població de modesta demografía (5.000 h), Almenara era la quarta localitat de la 
Plana en nombre de treballadors dins la indústria de manipulació de cítrics cap al 1980 (Domínguez, dins 
AADD, 1985a: 220. Per davant d’aquesta, cap al 1980 Borríana (25.000), Vila-real (amb gairebé 35.000 
h), i Nules (11.000) eren les ciutats amb major nombre d’empleats dins d’aquest subsector.

126



expliquen l’alentiment en el ritme de creixement de la població durant la década del 

1980 podem citar, d’una banda, el descens de la taxa de natalitat, que s’equipara amb la 

de la resta de PEuropa Occidental (el País Valenciá presentava el 1970 una taxa de 

natalitat del 19,45%o, el 1981 del 15%o i el 1992 del 10,25%o). De l’altra, deixen 

d’acudir a la Plana els grans contingents d’immigrants que hi havien arribat durant les 

décades del 1960 i del 1970; aquesta interrupció del corrent immigratori es degué, d’una 

banda, al fet que en les regions d’origen deis immigrats (Andalusia, Castella-la Manxa, 

Aragó, etc.) havien millorat les condicions económiques, i de l’altra al fet que en la 

década del 1980, quan aquests venien a la Plana, es trobaven amb grans dificultáis per 

trobar un lloc de treball, a causa que la taxa d’atur comen^ava ja a adquirir uns nivells 

excessivament elevats (per bé que considerablement inferiors ais de la resta del País 

Valenciá).

Aquests dos factors esmentats han influit en un relatiu estancament demográfíc 

de la població planenca, que no es correspon a un estancament económic, ja que al llarg 

de la década del 1980 i el que duem de la del 1990 la comarca de la Plana ha crescut 

més, en térmens relatius, que la resta de Valéncia.

A l’actual situado económica de la comarca de la Plana ens referirem més 

ámpliament al punt 1.4, pero ara ja avancem que aquest creixement económic de la 

Plana -superior al de la resta del país- ha estat for9a vinculat a l’auge de la industria 

taulellera; el fet que la població planenca no haja augmentat al mateix ritme que el 

Valor Afegit Brut industrial -que ha crecut a un ritme superior- ha condicionat que 

entre el 1985 i el 1995 la provincia de Castelló (3/4 parts de la població de la qual es 

concentren a la Plana) haja passat de ser la que concentra un menor VAB per cápita (el 

1985) a ser la que posseeix el major VAB de tot el País Valenciá (aixó ho podem veure 

al punt 336.3 d’aquest treball, concretament a les figures 33.42 i 33.43, pp. 830 i 831). 

De la mateixa manera, la puixan?a económica de la Plana -no corresposta d’una 

puixan9a demográfica similar- permet que hui dia aquesta siga una de les comarques 

amb una menor taxa d’atur de tot el país i de tot l’Estat (vegeu figures 33.46 i 33.45 

d’aquest treball, pp. 834 i 835).

A la figura 13.6 veiem l’evolució experimentada per la població planenca entre 

el 1981 i el 1991. Entre les ciutats de més de 10.000 h trobem els majors increments
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demográfics a les més grans: Vila-real (+9%), Castelló (+8%) i la Valí d’Uixó (+6%). 

En el conjunt de la Plana destaca sobretot l’increment de Benicássim (+143%), on molts 

residents eventuals (estiuencs) fixen la seua residencia durant tot l’any. Per l’altre 

costat, els pobles de l’orla muntanyenca de la Plana continúen perdent població, pero 

cada vegada menys, per tal com hi resta molt poca població jove i emprenedora, és a 

dir, susceptible d’emigrar. L’Alcudia de Veo redueix d’un 29% la població del 1981 al 

1991; Aín ho fa d’un 19%; Artana, d’un 9%; Tales, d’un 5%; Suera, d’un 3% i Eslida 

només d’un 2%; Fondeguilla estabilitza la població i Borriol creix (un 10%) per primera 

vegada en moltes décades, grácies a l’auge de la indústria taulellera local i a 

l’empadronament d’una població que posseía segones residéncies disperses peí terme en 

urbanitzacions i que ara les converteix en residencia fixa.

A la figura 13.6 observem l’estat de la població planenca l’any 1996 segons les 

dades del Padró Municipal replegades per cada ajuntament. El creixement de la 

població continua sent molt lent, llevat del cas de Benicássim (61%), que esdevé la 

vuitena ciutat de la Plana i que está a punt d’ultrapassar els 10.000 h (el 1981 

Benicássim era l’onzena ciutat planenca amb menys de 5.000 h i el 1970 era la setzena 

ciutat amb només 2.000 h) (vegeu figura 13.6). L’espectacular creixement de 

Benicássim respon a les causes explicades abans: la fixació i empadronament d’una 

població que origináriament era estacional.

Castelló experimenta un creixement escás (1%), sent més important, fins i tot en 

térmens absoluts, el de Vila-real (4%). Entre els increments de les localitats de més de

5.000 h (llevat de Benicássim) destaquen els d’Almassora (6%), Onda i l’Alcora (4%), 

ciutats fortament industrialitzades; la Valí d’Uixó i Borríana, amb escás creixement de 

les activitats económiques, a penes incrementen la població (2%); Nules, Almenara i 

Betxí l’estabilitzen. Entre els municipis de menys de 5.000 h, cal remarcar els 

creixements demográfics de Moró (5%) i, sobretot, de Borriol (16%), relacionáis en tots 

dos casos amb l’auge tauleller, i en el segon cas, a més, amb la fixació de població arreu 

de les urbanitzacions del terme. Fondeguilla, la Llosa, Xilxes, Moncofa, la Vilavella, les 

Alqueries, Artana i Ribesalbes mantenien el 1996 una població bastant similar a la del 

1991 i, per primera vegada en molt anys, els decreixements deis municipis periférics 

més muntanyencs són escassos: Eslida és el municipi que més població perd amb un
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8%; 1’Alcudia perd un 5%, Suera un 4%, Tales un 2% i Aín un 1%. Tot plegat, el 

creixement global de la Plana és del 3% entre el 1991 i el 1996 (vegeu figura 13.6).

Cal apuntar que a la figura 13.6 observem també l’evolució de la població de 

Figueroles, Llucena, la Pobla Tomesa i Vilafamés al llarg de la segona meitat del segle 

present. Aquests municipis no formen part de la comarca fisiográfica de la Plana, pero sí 

de la comarca industrial taulellera (CIT) de la Plana, peí fet que posseeixen una serie 

d’empreses cerámiques que formen un contínuum industrial amb la resta d’empreses 

taulelleres de la Plana própiament dita (vegeu punt 1.5).

Les trajectóries demográfiques de Vilafamés i de Llucena són bastant similars 

entre si: hi ha una continua pérdua de població tot al llarg de les darreres quatre décades 

(especialment al municipi de Llucena, més mal comunicat amb Castelló que no 

Vilafamés); la instal-lació d’empreses taulelleres en aquest dos municipis a partir deis 

anys seixanta (a Llucena) i deis setanta (a Vilafamés) no ha impedit aquesta continua 

sagnia migratoria; amb tot i aixó, durant la década del 1990 s’observa una estabilització 

de la població, que ja no fuig massivament cap ais grans municipis industriáis de la 

Plana. Aquesta estabilització demográfica s’aprecia especialment a Vilafamés, població 

que ha vist notablement millorada la seua accessibilitat durant els darrers anys grácies a 

la reforma de la carretera autonómica CV-10 (antiga C-238), sobretot en el tram que va 

des de Borriol a la Pobla Tomesa, i que separa la Valí de Borriol (oberta a la Plana) de 

la petita comarca natural del Pía de l’Arc, on s’empla9a Vilafamés.

Peí que fa a Figueroles, trobem una trajectória ben errática, ja que perd població 

durant la década del* 1950, en recupera durant les del 1960 i 1970 i toma a perdre’n 

durant la del 1980 i el que duem de la del 1990. La desaparició de les fábriques 

taulelleres del municipi durant la década del 1980 explica aquesta despoblació del 

municipia partir de l’esmentada década; la recent instal-lació de dues empreses 

cerámiques a Figueroles podría col-laborar a estabilitzar o, fins i tot, a augmentar la 

població municipal.

La Pobla Tomesa va conéixer un període de forta sagnia demográfica del 1950 a 

1981, pero a partir de la década del 1980 s’estabilitzá i ha guanyat població en el que 

duem de la década del 1990; la instal-lació d’una important empresa taulellera durant la 

década passada i, més recentment, d’una altra empresa dedicada a la producció de frites
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i esmalts ha influit decisivament en el manteniment i l’augment de la població de la 

Pobla. A més la magnífica accessibilitat a Castelló (a través de la CV-10, abans C-238) i 

a la resta de la Plana (per la propia CV-10, prolongada des de Borriol fins a Betxí i 

Almenara) afavoreix la no despoblació del municipi, al igual del cas abans esmentat de 

Vilafamés (Bernat, 1996: 19).

Hem volgut destacar l’evolució demográfica d’aquest quatre municipis 

extraplanencs peí fet que són els únics de fora de la Plana que posseeixen fábriques 

taulelleres. Tanmateix, no són els únics que pertanyen a la Comarca Industrial 

Taulellera de la Plana sense que alhora formen part de la Plana fisiográfíca: 

efectivament, pobles com Costur, les Useres, Atzeneta, la Valí d’Alba, Cabanes o 

Orpesa també integren la CIT de la Plana peí fet que un important contingent d’operaris 

procedents d’aquests municipis treballen en les fabriques taulelleres deis pobles veíns 

(vegeu punt 1.5, dedicat a la Comarca Industrial Taulellera de la Plana).

En aquests sis municipis esmentats (figura 13.6) trobem una dinámica 

demográfica regressiva llevat del cas d’Orpesa, on el desenvolupament de les activitats 

turístiques i l’establiment de residents que abans posselen una segona residéncia al 

municipi, i que recentment Phan convertida en residéncia fixa, han possibilitat un 

notable increment de la població: el 1960 només tenia 1.168 h i el 1996 ja eren 2.578.

A la resta de municipis trobem una forta despoblació del 1960 encá com a 

conseqüéncia de l’emigració i de l’envelliment demográfíc: Costur passá de 685 h el 

1960 a 466 el 1996; les Useres de 2.001 a 1.094; Atzeneta del Maestrat de 2.539 a 

1.486; la Valí d’Alba de 2.470 a 1.853; Cabanes de 3.291 a 2.364. Amb tot i aixó 

s’aprecia durant els darrers anys un alentiment en el ritme de despoblació d’aquests 

municipis, sobretot a la Valí d’Alba i Cabanes, molt ben comunicáis amb Castelló. Les 

millores efectuades en les carreteres durant tota la década passada i l’expansió de la 

industria taulellera cada vegada més al nord (per la zona de Moró, Vilafamés, la Pobla 

Tomesa o la propia Alcora) han beneficiat notablement aquests municipis, des deis 

quals es desplacen diáriament, com ja hem dit, un bon grapat de treballadors cap a les 

indústries taulelleres deis pobles veíns.

A la figura 13.6 també podem observar l’evolució de la població de la Plana (i 

de la seua CIT) durant tota la segona meitat del segle present (del 1950 fins al 1996),
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període que ha estat, amb diferéncia, el de major auge demográfíc en la historia de la 

comarca, ja que la població s’ha duplicat globalment (ha passat deis 162.000 h el 1950 

ais 330.000 del 1996). Peí que fa a la Comarca Industrial Taulellera de la Plana, la 

població ha passat de 207.987 h el 1960 (un 60% de la població de la provincia de 

Castelló) a 344.153 el 1996 (un 75% del total provincial).

A les figures 13.7, 13.8 i 13.9 veiem com han evolucionat les densitats de 

població deis diferents municipis de la Plana fisiográfíca i de la resta de la CIT de la 

Plana en tres moments diferents: el cens del 1950 (figura 13.7), el del 1970 (13.8) i el 

del 1991 (13.9). S’aprecia un considerable augment de les densitats de població en les
A

ciutats més grans i més próximes a l’eix litoral: Castelló ha passat de 491 h/km el 1950 

a 863 el 1970 i 1.248 el 1991; Vila-real de 323 h/km2 (1950) a 540 (1970) i 686 (1991); 

Borríana de 386 h/km2 a 483 i 544; Almassora de 307 h/km2 a 391 i 465. Mentrestant, 

en els municipis de l’interior la densitat de població és cada vegada menor, i en general 

més baixa com major és l’altitud del municipi: Aín, a 500 m d’altitud, ha passat d’una 

densitat de 26 h/km2 el 1950 a una de 17 el 1970 i a 11 el 1991; l’Alcúdia de Veo, a 465 

m, ha passat de 21 h/km2 (1950), a 12 (1970) i a 6 (1991); Llucena, a 568 m, passa de 26 

h/km2 a 16 i a 12 i les Useres, a 400 m, de 30 a 19 i a 14.

El conjunt de la Plana fisiográfíca assoleix un increment notable de la densitat de 

població durant la segona meitat del segle present, ja que el 1950 tenia 168 h/km2, el 

1970, 259, i el 1991, 331 (el 1996 aquesta densitat ja era de 342 h/km2). Menor és la 

densitat de tota la CIT de la Plana, que inclou -a  banda de la Plana fisiográfíca- nou 

municipis de l’interior amb densitats de població (el 1991) sempre inferiors ais 50 

h/km2, i només un de litoral -Orpesa-, amb una densitat de població notablement 

superior: 87 h/km2.

Per completar l’evolució demográfica de la Plana fisiográfíca al llarg deis 

darrers sis segles podem consultar la figura 13.10, en qué veiem reflectida la població 

planenca des deis primers recomptes existents fins ais nostres dies.

Abans d’acabar aquest punt dedicat a l’evolució demográfica de la Plana 

esmentem alguns treballs de Geografía de la Població referits a aquesta comarca. 

Sobreeixen especialment els arricies de Pedro Pérez Puchal (197221), el de Joan Romero

21“La población del País Valenciano hasta la época estadística”, Cuadernos de Geografía, 10, Facultat de 
Filosofía i Lletres, Universitat de Valencia, pp. 1-30.
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i Concepció Domingo (197922); el de Vicent Ortells (1982a23); dos més de C. Domingo 

(198224, 199425); i a escala municipal, el Rafael Viruela -referit a la Valí d’Uixó 

(1983a26)-, el de Verónica Centelles per a Onda (199127), la tesi de llicenciatura d’E. 

Franch per a Nules (198328) o els llibres de Raquel Martí (199529) i J. C. Membrado 

(1995 ) per a Vila-real. A escala subcomarcal és particularment digne d’esment 

í’article de J. S. Bemat i Martí i M. A. Badenes Martín (199431) sobre el Pía de l’Arc, 

espai que se circumscriu en la seua major part dins la comarca industrial taulellera de la 

Plana.

22“La dicotomía interior-litoral en la provincia de Castellón y sus consecuencias demográficas”, 
Cuadernos de Geografia, 25, Facultat de Geografía i História, Universitat de Valéncia, pp. 181-192.
23“Evolució de la població absoluta de la Plana de Castelló”, Castelló, Estudis Castellonencs, 1, 
Diputació de Castelló, pp. 315-361.
24“Evolución y movilidad de la población de la Plana”, Cuadernos de Geografia, 30, Facultat de 
Geografia i História, Universitat de Valéncia, pp. 63-80.
25“Evolución y movilidad de la población de la Plana”, Cuadernos de Geografia, 30, Facultat de 
Geografia i História, Universitat de Valéncia, pp. 63-80.
26 “Dinámica poblacional de la Valí d’Uixó durante el último siglo”, Boletín Sociedad Castellonense de 
Cutura, 20, Castelló de la Plana, 59, pp. 321-341.
27“Un caso singular en los movimientos de población: Onda 1950-1960”, en Miralcamp, Butlleti
d'Estudis Onders, núm. 7, Onda, pp. 7-40.
28Estudio demográfico de Nules i Mascarell (la Plana de Castelló), tesis de llicenciatura inédita, 
Departament de Geografía, Universitat de Valéncia, pp. 254.
29Vila-real: creixement demográfic i urbá (1960-1991), Vila-real, Ajuntament, pp.232.
30 Vila-real, ciutat industrial. El taulell i les altres industries en la história, el present i el futur de la ciutat, 
Vila-real, Ajuntament, pp. 229.
31 “El despoblament a l ’ámbit de la Plana de l’Arc”, IJornades Culturáis a la Plana de l ’Arc, Associació 
Cultural la Balaguera, la Pobla Tomesa, pp. 15-31.
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Figura 13.6

EYOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LA PLANA (1950-1996)
MUNICIPI 1950 1960 1970 1981 1991 1996

Aín 320 283 213 162 131 130
Alcora, 1’ 4.122 5.274 7.036 8.020 8.367 8.662

Alcudia de Yeo, 1' 655 533 379 269 191 181
Almassora 10.135 10.280 12.944 15372 15348 16306
Almenara 2.894 3.591 4.179 5.032 5.030 5.018

Alqueries, les 3.009 2.998 3.477 3.609 3.615 3.508
Artana 2.224 2.138 2.165 2.089 1.905 1.909
Betxí 2394 2.913 3.990 4.895 5.285 5.284

Benicássim 1.972 2.025 2.735 4.268 6.136 9.913
Borríana 18.229 18.879 22.794 25.120 25.671 26.211
Borriol 2.531 2.783 2314 2.462 2.701 3.129
Castelló 52.778 61.440 92.777 124.487 134.213 135.729
Eslida 1.095 934 892 862 846 775

Fondeguilla 1.004 1.027 969 919 919 922
Llosa, la 574 696 887 976 957 937
Moncofa 3.237 3295 3.252 3.462 3.566 3.610

Nules 7.939 8.553 9.727 11.069 11.533 11.493
Onda 8.664 12.469 15345 17382 17.975 18.680

Ribesalbes 1.272 1345 1.501 1.400 1336 1310
Sant Joan de Moró 914 1352 1.456 1.530 1.590 1.669

Suera 951 843 660 608 590 568
Tales 934 1.122 903 828 785 770

Yall d’Uixó, la 11.781 18.646 24376 26382 27.837 28.283
Vila-reaí; 17.862 21.876 29.829 34.923 37.927 39.550

Vilavella, la 2.772 2.886 3.156 3.418 3.456 3.413
Xilxes 1.634 1.717 1.991 2.086 2.135 2216

LA PUNA 161.894 189.798 250.047 301.630 320.045 330.176
Atzeneta del M. 2.948 2.539 2.005 1.811 1.587 1.486

Cabanes 3.604 3.291 3.062 2.768 2.456 2364
Costur 754 685 567 501 482 466

Figueroles 552 514 554 604 586 556
Llucena 3.521 2.870 2.233 1.899 1.659 1.629
Orpesa 1.189 1.168 1.529 1.754 2319 2.578

Pobla Tornesa, la 725 627 543 510 510 529
Useres, les 2.407 2.001 1.593 1279 1.154 1.094

Yall d’Alba, la 2.616 2.470 2325 2.146 1.900 1.853
Vilafamés 2.283 2.024 1.569 1.557 1.424 1.422

CIT de la Plana 182.493 207.987 266.027 316.459 334.122 344.153
Elaboració própia a partir deis censos de població de l’INE (1950,1960,1970 i 1981), IVE (1991) i padrons

municipals del 1996
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Figura 13.7

POBLACIÓ DE LA PLANA EL 1950
Municipi Altitud h 1950 knf h/knf 1950

Aín 498 320 12,4 25,8
Alcora, 1’ 279 4.122 953 433

Alcudia de Veo, 1’ 465 655 30,8 213
Almassora 31 10.135 33,0 307,1
Almenara 26 2.894 27,0 107,2

Alqueries, les 40 3.009 12,6 238,8
Artana 261 2.224 363 613

Benicássim 102 1.972 36,4 543
Betxí 15 2394 21,1 113,5

Borríana 13 18.229 473 386,2
Borriol 208 2.531 62,1 40,8
Castelló 27 52.778 1073 491,0
Eslida 381 1.095 183 59,8

Fondeguilla 211 1.004 283 35,5
Llosa, la 19 574 10,9 52,7
Moncofa 6 3237 143 226,4

Nules 13 7.939 48,8 162,7
Onda 192 8.664 108,8 79,6

Ribesalbes 172 1.272 8,4 151,4
Sant Joan de Moró 178 914 26,9 34,0

Suera 316 951 22,1 43,0
Tales 239 934 14,7 63,5

Valí d’Uixó, la 118 11.781 6 8 3 172,7
Vila-real 42 17.862 553 323,0

Vilavella, la 38 2.772 6,1 454,4
Xilxes 7 1.634 13,0 125,7
Total - 161.894 965,8 167,6

Atzeneta del Maestrat 402 2.948 713 413
Cabanes 290 3.604 131,5 27,4
Costur 465 754 22,1 34,1

Figueroles 360 552 12,7 43,5
Llucena 568 3.521 138,1 25,5
Orpesa 33 1.189 26,6 44,7

Pobla Tornesa, la 299 725 25,9 28,0
Useres, les 401 2.407 80,6 29,9

Valí d’Alba, la 300 2.616 53,0 49,4
Vilafamés 354 2283 72,8 313

CIT de la Plana - 182.493 1.600,4 114,0
Elaboració propia a  partir del Gens de Població del 1950 (INE)
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Figura 13.8

POBLACIÓ DE LA PLANA EL 1970
Municipi Altitud h 1970 knf h/knf 1970

Aín 498 213 12,4 173
Alcora, 1’ 279 7.036 953 73,8

Alcudia de Veo, 1’ 465 379 30,8 123
Almassora 31 12.944 33,0 392,2
Almenara 26 4.179 27,0 154,8

Alqueries, les 40 3.477 12,6 276,0
Artana 261 2.165 363 69,6

Benicássim 102 2.735 36,4 75,1
Betxí 15 3.990 21.1 189,1

Borríana 13 22.794 473 482,9
Borriol 208 2.514 62,1 40,5
Castelló 27 92.777 1073 863,0
Eslida 381 892 183 48,7

Fondeguilla 211 969 283 34 3
Llosa, la 19 887 10,9 81,4
Moncofa 6 3.252 143 227,4

Nules 13 9.727 48,8 1993
Onda 192 15.245 108,8 140,1

Ribesalbes 172 1.501 8,4 178,7
Sant Joan de Moró 178 1.456 26,9 54,1

Suera 316 660 22,1 29,9
Tales 239 903 14,7 61,4

Valí d’Uixó, la 118 24376 68,2 375,4
Vila-real 42 29.829 553 539,4

Vilavella, la 38 3.156 6,1 517,4
Xilxes 7 1.991 13,0 153 3

Total - 250.047 965,8 258,9
Atzeneta del Maestrat 402 2.005 713 28,1

Cabanes 290 3.062 131,5 233
Costur 465 567 22,1 25,7

Figueroles 360 554 12,7 43,6
Llucena 568 2.233 138,1 163
Orpesa 33 1.529 26,6 57,5

Pobla Tornesa, la 299 543 25,9 21,0
Useres, les 401 1.593 80,6 18,5

Valí d’Alba, la 300 2325 53,0 43,9
Vilafamés 354 1.569 72,8 21,6

CIT de la Plana - 266.027 l.600t4 166,23
Elaborado própia a  partir del Gens de Població del 1970 (INE) |
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Figura 13.9

POBLA CIÓ DE LA PLANA EL 199
Municipi Altitud h 1991 knf h/kni 1991

Aín 498 131 12,4 10,6
Alcora, 1* 279 8367 953 87,8

Alcúdia de Veo, P 465 191 30,8 6,2
Almassora 31 15348 33,0 465,1
Almenara 26 5.030 27,0 1863

Alqueries, les 40 3.615 12,6 286,9
Artana 261 1.905 363 52,5

Benicássim 102 6.136 36,4 168,6
Betxí 15 5.285 21,1 250,5

Borriana 13 25.671 473 543,9
Borriol 208 2.701 62,1 43,5
Castelló 27 134.213 1073 1348,5
Eslida 381 846 183 46,2

Fondeguilla 211 919 283 32,5
Llosa, la 19 957 10,9 60,3
Moncofa 6 3366 143 249,4

Nules 13 11.533 48,8 2363
Onda 192 17.975 108,8 1653

Ribesalbes 172 1336 8,4 159,0
Sant Joan de Moró 178 1.590 26,9 59,1

Suera 316 590 22,1 26,7
Tales 239 785 14,7 53,4

... Valí d’Uixó, la 118 27.837 6 83 408,2
Vila-real 42 37.927 553 685,8

Vilavella, la 38 3.456 6,1 566,6
Xilxes 7 2.135 13,0 1643
Total - 320.045 965,8 331,4

Atzeneta del Maestrat 402 1.587 713 223
Cabanes 290 2.456 131,5 18,7
Costur 465 482 22,1 21,8

Figueroles 360 586 12,7 46,1
Llucena 568 1.659 138,1 12,0
Orpesa 33 2319 26,6 87 3

Pobla Tornesa, la 299 510 25,9 19,7
Useres, les 401 1.154 80,6 14,3

Valí d'Alba, la 300 1.900 53,0 35,8
Vilafamés 354 1.424 72,8 19,6

CIT de la Plana - 334.122 1.600,4 208,8
Elaboració propia a  partir del Cens de Població del 1991 (IVE)
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Figura 13.10
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1 . 4 .  G e o g r a f í a  e c o n ó m i c a

La Plana ha experimentat durant la segona meitat del segle XX un extraordinari 

desenvolupament económic que l’ha convertida en la tercera comarca valenciana peí 

seu volum económic i demográfíc, per darrere només de l’Horta i de la conurbació 

Alacant-Elx. En Factualitat la nostra comarca presenta una economia que en conjunt 

podem considerar com poc diversificada, ja que la major part deis ocupats planencs 

depenen de dos únics pilars de Factivitat productiva: d’una banda Fagricultura, i 

concretament la citricultura, que, malgrat la difícil conjuntura económica que travessa 

en les dues darreres décades, encara se sitúa com la primera activitat económica (si 

sumem el cultiu, la collita, la manipulació i el córner^ a moltes localitats del sud de la 

Plana (Almenara, les Alqueries, Artana, Betxí, la Llosa, Moncofa, la Vilavella, Xilxes, i 

fins i tot hi podríem afegir Borríana i, en menor mesura, Nules). L’altre gran pilar básic 

de l’economia planenca és la industria taulellera, a la qual está dedicat aquest treball; en 

alguns municipis centráis (Vila-real, Almassora, Castelló) i occidentals (Onda, FAlcora, 

Ribesalbes, Sant Joan de Moró) de la Plana i de fora d’aquesta comarca (Llucena, 

Figueroles, Vilafamés, la Pobla Tomesa) el taulell ocupa la major part o gairebé la 

totalitat de la població activa industrial.

En conjúnt, i per sectors económics, segons les dades del Cens de Població del 

1991 (elaborat per FInstitut Valenciá d’Estadística), entre la població ocupada de la 

Plana predominaven els servéis, amb un 52% de la població activa, seguits de la 

industria, amb un 29%, la construcció (10%) i Fagricultura (9%) (figura 14.27). Pero 

aquests percentatges difereixen molt segons els municipis; així, trobem algunes 

localitats en qué la població activa ocupada en els servicis se sitúa próxima al 50% del 

total o el depassa, i on el nombre d’ocupats en Fagricultura ronda o supera el 25% del 

total (i és superior al nombre d’ocupats industriáis del municipi): ens hi referim a 

Almenara (figura 14.5), les Alqueries (14.6), Betxí (14.9), la Llosa (14.15), Moncofa 

(14.16), Nules (14.17), la Vilavella (14.25) i Xilxes (14.26). Aquests són els municipis 

més citrícoles, i per tant, agrícoles de la comarca, en qué una quarta part o més de la 

població ocupada continua sent agrária i on els servéis compten amb una alta
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participado peí fet que la majoria deis que s’hi ocupen ho fan en el comer? a Pengrós 

de fruites, concretament en la manipulado de cítrics.

En la banda oposada tenim una serie de municipis en qué el percentatge de 

població ocupada en Pagricultura és inferior al 6%, i en la industria superior al 45%: 

PAlcora (figura 14.2), Onda (14.18), Ribesalbes (14.19) i Sant Joan de Moró (14.20), en 

els quals el taulell pot considerar-se un monocultiu industrial. Aquests són els municipis 

amb major especialització industrial de la Plana.

A cavall entre aquests dos extrems trobem tres poblacions en qué la població 

s’ocupa tant en la industria taulellera com en la citricultura (tant el cultiu i collita com la 

manipulació i comer?); ens estem referint a Almassora (figura 14.4), Borríana (14.10) i 

Vila-real (14.24). Ara bé, mentre que Borríana encara presenta un alt percentatge de 

llauradors i el major nombre de magatzems de taronja i de treballadors que hi tenen 

ocupado de la comarca, Almassora i, sobretot, Vila-real, a pesar de comptar amb un alt 

percentatge d’ocupats al voltant de la citricultura, han desenvolupat un potentíssim 

sector secundan, basat principalment en el taulell, que a Vila-real ocupa una població 

fins i tot superior a la deis servéis.

La situado de la Valí d’Uixó (figura 14.23) és peculiar dins de la comarca, ja 

que el 1991 hi predominava la indústria sabatera, encara que cada volta és major el 

percentatge de població vallera ocupada en el taulell. Castelló (figura 14.12) i 

Benicássim (14.8) són els municipis amb major percentatge de població ocupada en els 

servéis; en el primer cas, peí fet ser ser la capital adminitrativa, comercial i de servicis 

per a gairebé la totalitat de la Plana i per a d’altres comarques situades més al nord, i en 

el segon a causa de l’auge turístic.

Peí que fa ais petits municipis de l’interior de la Plana, en trobem alguns amb 

predomini industrial entre la població ocupada, com ara Suera (14.21) i Tales (14.22), 

que depenen de la indústria taulellera deis pobles veins, o l’Alcúdia de Veo (14.3), on hi 

ha una perita indústria de la fusta. A Artana (figura 14.7) i a Aín (14.1) predominava el 

1991 la població agrícola i a Borriol (14.11), Eslida (14.13) i Fondeguilla (14.14) els 

servéis, encara que la població industrial també hi era significativa, i es basava en el
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primer cas (Borriol) en el taulell, en el d’Eslida en la indústria del suro i en el de 

Fondeguilla en la sabata (de la veína Valí d’Uixó).

Passem tot seguit a mostrar (figures de la 14.1 a la 14.26) les activitats 

económiques segons sectors que desenvolupava la població activa ocupada de cada 

municipi de la Plana segons el cens de població del 1991 (AADD, 1991c). Encara que 

ja fa sis anys que es realitzá aquest cens, com que la població de la comarca a penes ha 

variat, les figures que mostrem tot seguit resulten ben significatives. A la figura 14.27 

mostrem la suma deis 26 quadres anteríors, i per tant la distribució per sectors 

d’activitat de la població ocupada de la Plana el 1991.

Entre les figures 14.28 i 14.37 mostrem la distribució sectorial deis treballadors 

deis municipis de la Comarca Industrial Taulellera (CIT) de la Plana que no formen part 

de la Plana fisiográfíca. Trobem un predomini deis ocupats en la indústria en els 

municipis on hi ha establiments industriáis taulellers: Vilafamés (14.37), Llucena (14. 

32), Figueroles (14.31) i la Pobla Tomesa (14.34)1. Al municipi de Costur (14. 30), molt 

próxim a TAlcora, també hi ha predomini de la població industrial, mentre que a 

Atzeneta (14.28), les Useres (14.35), la Valí d’Alba (14.36) i Cabanes (14.29) el sector 

agrícola és el que major nombre de treballadors reuneix. Finalment, el municipi turístic 

d’Orpesa (14. 33) es diferencia de la resta deis esmentats peí fet que són els servéis el 

principal sector en qué s’ocupa la població. A la figura 14.38 veiem la distribució 

sectorial de la població ocupada el 1991 a la CIT de la Plana, que no difereix gens, peí 

que fa ais percentatges, respecte a la distribució de la població ocupada de la Plana 

fisiográfíca (figura 14.27), i que en térmens absoluts és lleugerament superior a aquesta 

(114.645 treballadors en la Plana fisiográfíca i 119.276 en la CIT de la Plana).

Finalment, a la figura 14.39, mostrem un quadre amb les xifres globals i 

percentuals de l’activitat per sectors económics de la població ocupada de cada municipi 

de la Plana i de la Comarca Industrial Taulellera en conjunt el 1991. També mostrem la 

taxa de població activa d’aquell mateix any, que per al conjunt de la Plana i de la CIT 

era del 54%, i la taxa d’atur que era del 14% el mateix any.

’En aquest municipi el 1991 hi havia gairebé el mateix nombre d’ocupats en indústria que en servéis.
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Cal dir que la taxa d’activitat de la Plana el 1991 (54%) era més gran que la 

mitjana valenciana (52%) i notablement superior a l’espanyola (49). Respecte a la taxa 

d’atur (14%), era considerablement inferior a la valenciana i a l’espanyola, les quals se 

situaven el 1991 a l’entom del 18%.
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Figura 14.1
Distribució sectorial de la població activa d’

AÍN
(38 treballadors)Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
39%

Construcció
11%

Indústria
21%

Figura 14.2
Distribució sectorial de la població activa de 

L’ALCORA
(2.944 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. L ’Alcalatén (IVE)

Agricultura
1%

Construcció
4%

Indústria
71%
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Figura 14.3
Distribució sectorial de la població activa de 

L’ALCÚDIA DE VEO
(44 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
18%

Industria
36%Construcció

16%

Figura 14.4
Distribució sectorial de la població activa d’ 

ALMASSORA
(5.597 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Alta (IVE)

Agricultura
10%

Industria
28%

Construcció
14%
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Figura 14 5
Distribució sectorial de la població activa d’ 

ALMENARA
(2.153 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
31%

Industria
5%

Construcció
10%

Figura 14.6
Distribució sectorial de la població activa de 

LES ALQUERIES
(1.481 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Servéis
53%

Agricultura
30%

Indústria
11%

Construcció
6%
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Figura 14.7
Distribució sectorial de la població activa d’ 

ARTANA
(613 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
46%

Construcció
14%

Indústria
15%

Figura 14.8
Distribució sectorial de la població activa de 

BENICÁSSIM 
(2.368 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Alta (IVE)

Agricultura
4%

indústria
18%

Construcció
10%
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Figura 14.9
Distribució sectorial de la població activa de 

BETXÍ
(1.961 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
24%

Indústria
24%

C onstrucció
8%

Figura 14.10 
Distribució sectorial de la població activa de 

BORRIANA
(9.358 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
13%

Industria
20%

C onstrucció
10%
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Figura 14.11 
Distribució sectorial de la població activa de 

BORRIOL
(1.006 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Alta (IVE)

Agricultura
12%

Industria
33%

Construcció
14%

Figura 14.12 
Distribució sectorial de la població activa de 

CASTELLÓ DE LA PLANA
(48.404 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Alta (IVE)

Agricultura
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Indústria
25%

Construcció
9%
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Figura 14.13 
Distribució sectorial de la població activa d’ 

ESLIDA
(284 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. 1m  Plana Baixa (IVE)

Agricultura

Indústria
27%

Construcció
20%

Figura 14.14 
Distribució sectorial de la població activa de 

FONDEGUILLA
(271 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
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Indústria
35%

Construcció
22%
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Figura 14.15 
Distribució sectorial de la població activa de 

LA LLOSA DE LA PLANA
(405 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
32%

Industria
7%

Construcció
7%

Figura 14.16 
Distribució sectorial de la població activa de 

MONCOFA
(1.404 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)
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32%

Industria
12%

Construcció
9%
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Figura 14.17 
Distribució sectorial de la població activa de 

NULES
(4.198 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura

Industria
18%

Construcció
8%

Figura 14.18 
Distribució sectorial de la població activa d’ 

ONDA
(5.631 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
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Indústria
45%

Construcció
11%
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Figura 14.19 
Distribució sectorial de la població activa de 

RIBESALBES
(406 treballadors)

Font. Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
3%

Construcció

IBiSis;

Industria
70%

Figura 14.20 
Distribució sectorial de la població activa de 

SANT JOAN DE MORÓ
(565 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Alia (IVE)

Agricultura
6%

Construcció
7%

Indústria
67%
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Figura 14.21 
Distribució sectorial de la població activa de 

SUERA
(152 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. Im  Plana Baixa (IVE)

Agricultura
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Indústria
47%Construcció

18%

Figura 14.22 
Distribució sectorial de la població activa de 

TALES
(206 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)
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45%

Construcció
16%
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Figura 14.23 
Distribució sectorial de la població activa de 

LA VALL D’UIXÓ
(8.606 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
7%

indústria
35%

Construcció
17%

Figura 14.24 
Distribució sectorial de la població activa de 

VILA-REAL
(14.075 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
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Industria
42%

Construcció
10%
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Figura 14.25 
Distribució sectorial de la població activa de 

LA VILAVELLA
(1.488 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)

Agricultura
26%

Industria
9%

Construcció

Figura 14.26 
Distribució sectorial de la població activa de 

XILXES
(986 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa (IVE)
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9%
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Figura 14.27 
Distribució sectorial de la població activa de 

LA PLANA FISIOGRÁFICA 
(114.645 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa, la Plana Alta, PAlcalatén (IVE)

Agricultura
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Indústria
29%

C onstrucció
10%
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Figura 14.28 
Distribució sectorial de la població activa d’ 

ATZENETA DEL MAESTRAT
(506 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. L ’Alcalaíén (IVE)

Agricultura
29%

Construcció
11% Industria

28%

Figura 14.29 
Distribució sectorial de la població activa de 

CABANES 
(866 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Alta (IVE)

Agricultura
41%

Construcció
9% Industria

16%
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Figura 14.30 
Distribució sectorial de la població activa de 

COSTUR
(128 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. L ’Alcalatén (IVE)
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16%

Indústria
45%

Figura 14.31 
Distribució sectorial de la població activa de 

FIGUEROLES
(171 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. L ’Alcalatén (IVE)
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8%

Industria
63%
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Figura 14.32 
Distribució sectorial de la població activa de 

LLUCENA
(312 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. L ’Alcalatén (IVE)

Agricultura
5%

Indústria
52%

Construcció
12%

Figura 14.33 
Distribució sectorial de la població activa de 

ORPESA
(845 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Alta (IVE)
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Indústria
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Construcció
24%
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Figura 14.34 
Distribució sectorial de la població activa de 

LA POBLA TORNESA
(216 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. Im  Plana Alta (IVE)
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26%

Construcció
7% Industria

33%

Figura 14.35 
Distribució sectorial de la població activa de 

LES USERES 
(312 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. L ’Alcalatén (IVE)
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24%
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Figura 14.36 
Distribució sectorial de la població activa de 

LA VALL D’ALBA
(600 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Alta (IVE)

Agricultura
37%

Construcció
8%

Indústria
27%

Figura 14.37 
Distribució sectorial de la població activa de 

VILAFAMÉS
(488 treballadors)

Font: Cens de Població del 1991. La Plana Alta (IVE)
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Industria
37%

Construcció
11%
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Figura 14.38 
Distribució sectorial de la població activa de la 

COMARCA INDUSTRIAL TAULELLERA (CIT)
DE LA PLANA

(119.278 treballadors)
Font: Cens de Població del 1991. La Plana Baixa, la Plana Alta, l'Alcalatén (IVE)
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10%
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Figura 14.39

ACTIVITAT PER SECTORS ECONÓMICS DE LA POBLACIÓ OCUPADA DE LA PLANA
Municipi Agri

cultura
% Indús-

Tria
% Cons-

Trucció
% Servéis % Població

Ocupada
PA

O

TA

P )
Aín 15 39 8 21 4 II II 29 38 36 14

L’Al cora 32 1 2.089 71 122 4 701 24 2.944 50 12
L’Alcúdia de Veo 8 18 16 36 7 16 13 30 44 30 17

Almassora 549 10 1.561 28 764 14 2.723 48 5.597 54 13
Almenara 678 31 100 5 205 10 1.170 54 2.153 60 8

Les Alqueries 797 53 160 II 82 6 442 30 1.481 59 13
Artana 288 46 89 15 85 14 151 25 613 43 9

Benicássim 84 4 420 18 239 10 1.625 68 2.368 56 II
Betxí 480 13 467 20 161 10 853 57 1.961 60 20

Borriana 1.231 24 1.866 24 949 8 5.312 44 9.358 55 15
Borriol 125 12 335 33 138 14 408 41 1.006 50

8
Castelló 1.964 4 12.164 25 4.236 9 30.040 62 48.404 54

14
Eslida 54 19 76 27 58 20 96 34 284 46 12

Fondeguilla 16 6 95 35 59 22 101 37 271 45 19
La Llosa 131 32 30 7 28 7 216 54 405 59 7
Moncofa 444 32 169 12 125 9 666 47 1.404 56 II

Nules 927 22 758 18 317 8 2.196 52 4.198 55 15
Onda 242 4 2.526 45 614 II 2.249 40 5.631 50 19

Ribesalbes 13 3 286 70 23 6 84 21 406 42 12
Santjoand e Moró 32 6 382 67 37 7 114 20 565 48 9

Suera 13 9 72 47 27 18 40 26 152 38 20
Tales 10 5 93 45 32 16 71 34 206 43 37

La Valí d ’Uixó 584 7 2.985 35 1.444 17 3.593 41 8.606 51 21
Yila-real 1.131 8 5.922 42 1.350 10 5.672 40 14.075 48 13

La Vilavella 389 26 140 9 114 8 845 57 1.488 58 5
Xilxes 229 23 73 7 90 9 594 61 986 62 6

PLANA físiográfíca 10.466 9 32.882 29 II3II 10 59.986 52 114.645 54 14
Atzeneta 146 29 140 28 48 10 162 33 496 40 9
Cabanes 355 41 135 16 78 9 298 34 866 41 2
Costur 21 16 57 46 20 16 30 23 128 36 10

Figueroles 16 9 107 63 14 8 34 20 171 46 26
Llucena 24 5 266 53 58 12 154 31 502 41 13
Orpesa 72 9 83 10 203 24 487 58 845 46 2

La Pobla Tornesa 56 26 72 33 15 7 73 34 216 51 5
Les Useres 127 41 76 24 35 II 74 24 312 35 8

La Valí d ’Alba 221 37 162 27 47 8 170 28 600 38 2
Vilaíamés 78 16 182 37 54 II 174 36 488 41 1

CIT de la PUNA 11.582 9 34.162 29 11.892 10 61.642 52 119.278 54 14
Font: Cens de població (vegeu AADD, 1991c)

(1) % de població activa sobre el total de la població de mes de 16 anys 
(2) de població aturada sobre el total de la població activa
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1.4.1. Sector primari: el monocultiu taronjaire

Dins del País Valenciá la comarca de la Plana és, junt amb les del Camp de 

Morvedre, la Ribera i la Safor, la que més s’identifica amb el conreu del taronger. 

Aquest cultiu s’escampa com un immens tapís per tot arreu de la superficie própiament 

plana de la comarca i comenta a escalar per les zones no tan planes, que són 

artificialment escalonades. Gairebé 35.000 ha d’horts de tarongers cobreixen tota la 

banda litoral de la Plana» des de Benicássim fins a Almenara, i penetren cap a Pinterior 

fins a arribar a cobrir gairebé la meitat del terme d’Onda i una petita porció del de 

PAlcora. Tot plegat, més d’una tercera part del solar comarcal está cobert de cítrics.

A la figura 14.40 podem veure el nombre d’hectárees conreades de cítrics a la 

comarca de la Plana, tant a escala municipal com comarcal. Destaquen per P elevada 

proporció del conreu del taronger els municipis de les Alqueries, Nules, Borriana i Vila- 

real, amb Va parts o més del terme conreades; Betxí, Almassora, Xilxes, Almenara, 

Moncofa, la Vilavella i Castelló presenten una superficie conreada de cítrics d’entre la 

meitat i Va parts, mentre que Onda i la Valí presenten un poc més d’un terg del total. Peí 

que fa a la zona d’influéncia taulellera que resta fora de la Plana fisiográfica (área de 

Cabanes-Vilafamés-les Useres-Llucena) cal apuntar que úncament trobem cítrics en els 

municipis costaners, go és, Orpesa i Cabanes (concretament la Ribera de Cabanes) (fig. 

14.40). La resta de l’área presenta un ciar predomini deis secans.

Al costat d’aquesta gran taca de cítrics, la Plana compta amb una orla periférica 

interior de conreus de secá (cap a les 12.000 ha de garrofers, oliveres i ametlers) i una 

altra de marjals litorals (3.000 ha d’hortalisses, sobretot ais térmens de Moncofa, Xilxes, 

la Llosa i Almenara), pero Puna i l’altra perden terreny any rere any davant Pavang 

inexorable de Parbre emblemátic de Pagricultura valenciana (GCV, 2: 222).

Malgrat aquest avang del taronger, no són pocs els problemes que en Pactualitat 

comporta el seu conreu. D’una banda, les explotacions citrícoles de la Plana i de la resta 

del país pateixen uns defectes estructuráis gravíssims, ja que les reduides dimensions i 

la dispersió de les parcel-les encareixen de manera considerable qualsevol tipus de 

tractament que caiga realitzar sobre aquest conreu i consegüentment en dificulten la
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rendibilitat per al propietari. A a9Ó s’afíg la creixent competéncia deis citricultors del 

migdia espanyol i deis pai'sos del Magrib i, en menor mesura, deis d’altres árees de la 

Mediterránia. A més a més, la nostra agricultura citrícola pateix d’altres problemes com 

ara la salinització deis pous de reg, la manca d’aigua, el carácter obsolet deis sistemes 

de regadiu que encara hui s’empren, la contaminació provocada pels íums i els residus 

industriáis, els virus que ataquen els arbres (com ara el de la tristesa, que en algún terme 

afecta ja més de la meitat deis peus), el fet que les generacions jóvens tendeixen a 

abandonar 1’agricultura com a forma de vida (amb la qual cosa els treballadors agraris 

están cada vegada més envellits i menys qualificats), etc. Tot, plegat la citricultura 

planenca dibuixa un panorama que com a mínim hem de qualifícar de for9a problemátic 

per a la supervivéncia de la nostra agricultura tradicional. Ara bé: no hem d’oblidar que, 

almenys en principi, el sol, el clima i la tradició histórica ofereixen per al conreu del 

taronger en terres de la Plana unes condicions vertaderament excepcionals, i que a més a 

més la nostra comarca tendeix a especialitzar-se en el grup de les mandarines per al 

consum en frese (o siga per a taula, no pas per a sucs), un tipus de cítric que, tant per la 

seua qualitat com per la seua tradicional implantado en els mercats exteriors, podem du

que té un mercat assegurat; d’altra banda, les condicions climatológiques i del terreny 

que es donen a la Plana són ideáis per al conreu d’aquesta varietat de cítric i possibiliten 

un equilibri entre els graus de dol9or i d’acidesa que no es produeix enlloc més. Per tot 

a9Ó es fa difícil de creure que, a pesar deis problemes que hui dia planteja, 1’agricultura 

citrícola puga desaparéixer de la nostra comarca.

Esmentem a continuació alguns treballs relacionáis amb la geografía agrária de 

la Plana, com ara els d’Antonio López Gómez (1957), Vicente Gozálvez (1976), José 

Sancho Comins (1979), Concepció Domingo (1983, 1993), Emili Obiol (1985b), i els 

arricies a escala municipal de Burriel (1968) per a Onda, de Calero (1971) per a 

Almenara, de Ginés (1972) per a Benicássim, de López G. per a Castelló (1972), de 

Felip (1987) per a Nules o el d’Obiol per a Vila-real (1987). També hem d’esmentar 

Festudi de Rafael Viruela sobre la pesca al Grau de Castelló (1985) (vegeu al final 

d’aquest treball la bibliografía específica referida a la Plana de Castelló).
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Figura 14.40

SUPERFICIE DE LA PLANA CULTIVADA DE CITRICS (1993)
Municipi Cítrics (ha) Altitud (m) Terme (km2) %Cítrics/Term

e
Aín 0 498 12,4 0

L’Alcora 104 279 953 1,09
L’Alcúdia de Veo 6 465 30,8 0,19

Almassora 2.265 31 33,0 68,64
Almenara 1.435 26 27,0 53,15

Les Alqueries 1.121 40 12,6 88,96
Artana 281 261 363 7,74

Benicássim 373 102 36,4 10,24
Betxí 1.455 15 2M 68,96

Borriana 3.525 13 473 74,68
Borriol 396 208 62,1 6 38
Castelló 5.553 27 107,5 51,66
Eslida 12 381 183 0,66

Fondeguilla 26 211 283 0,92
La Llosa 312 19 10,9 28,6
Moncofa 718 6 143 5031

Nules 3.897 13 48,8 79,86
Onda 4.523 192 108,8 41,57

Ribesalbes 8 172 8,4 0,95
Sant joande Moró 0 178 26,9 0

Suera 41 316 22,1 1,85
Tales 64 239 14,7 4,35

La Valí d’Uixó 2340 118 6 83 34,3
Vila-real 4.096 42 553 74,07

La Vilavella 316 38 6,1 51,8
Xilxes 780 7 13,0 60,0

LA PLANA 33.647 - 965,8 34,8
Atzeneta 0 402 713 0
Cabanes 710 290 131,5 5,4
Costur 0 465 22,1 0

Figueroles 0 360 12,7 0
Llucena 0 568 138,1 0
Orpesa 307 33 26,6 11,5

La Pobla Tornesa 0 299 25,9 0
Les Useres 0 401 80,6 0

La V a lid a b a 0 300 53,0 0
Vilafamés 3 354 72,8 0,04

CIT DE LA PLANA 34.667 - 1.600,4 21,66
Font: Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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1.4.2. Sector secundan: el predomini del taulell

La CIT de la Plana és actualment el tercer espai més industrialitzat del País

Valenciá, després de FHorta de Valencia i de Tarea d’Alacant-Elx. En el sector

secundan planenc es produeix una situació bastant pareguda a la del primari, ja que

també hi existeix un monocultiu, industrial en aquest cas, que no és altre que el del

taulell i les seues activitats auxiliars (frites i esmalts, maquinária cerámica, paper 

d’embalatge, fusta per a expositors, etc.). Per grups industriáis destaca especialment el 

de materials de construcció i, dins d’aquest, la indústria cerámica, que ocupa un de cada 

tres treballadors secundaris de la comarca. La química, molt connectada amb la 

cerámica, d’un costat, i amb el refinament de petroli de Paltre, és la segona indústria 

més important. A continuació segueix la construcció de maquinária especialitzada per a 

la cerámica i Pagricultura, i la de components de Fautomóbil. La metal-lúrgia, la 

indústria alimentária, el téxtil, la fusta, el cal^at, Tenergia i aigua i el paper són, en 

aquest ordre, els següents grups industriáis peí que fa al nombre de treballadors, com 

podem veure a la figura 14.41.

Figura 14.41

CIT DE LA PUNA: DISTRIBUCIÓ DE LA INDUSTRIA PER TREBALUDORS1 BRANQUES
D’ACTIYITAT (1996)

Branca Hombre de %
d’actmtat Treballadors total

Materials de construcdó 16.163 49,73
Química 3.253 10,00

Maquinária 2.522 7,76
Productes metáMics 1.908 5,87

Alimentária 1.836 5,65
Téxtil i confecció 1.819 5,56

Fusta i mobles 1.774 5,46
Cuiro i calcer 1.002 3,08

Energía i aigua 969 2,98
Paper i arts gráfiques 909 2,80

Altres 346 1,06
Total 32.501 100,0

Font: Cens d’empreses cotitzants al regim general de la SS
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No ens estendrem ací en l’explicació de quina és la conjuntura actual del 

subsector cerámico-tauleller a la CIT de la Plana, donat que al llarg d’aquest treball 

realitzem una amplíssima análisi al respecte.

De la resta de grups industriáis, podem destacar a la Plana la indústria química, i 

dins d’aquesta la de frites i esmalts, d’una banda, i la petroquímica de l’altra. Sobre les 

frites, els esmalts i els colors cerámics no cal dir que aquest subsector está íntimament 

lligat al taulell, raó per la qual també hi hem dedicat una especial atenció al llarg 

d’aquest treball. Sobre la petroquímica cal esmentar la refinería de petroli BP Oil i la 

seua filial Proquimed, ubicades al Serrallo de Castelló, al sud del Grau. La refinería 

comprén, a més de les instaMacions del Serrallo, dues termináis marítimes per a la 

recepció de crus i 1’expedí ció deis productes refínats. El 1992 fou ampliada la capacitat 

de refinatge d’aquesta (de tres a sis milions de tones), de manera que el volum de BP 

Oil era suficient per cobrir totes les necessitats de productes petroliers al País Valenciá. 

Cap a les Va parts deis crus refínats a BP Oil de Castelló consisteixen en gasoil, gasolina 

i fúel, i la resta són querosens, ñafies i gasos liquats. La filial Proquimed, annexa a la 

refinería, compta amb una planta (única a Espanya) de caprolactama, matéria emprada 

en la fabricació de fibres téxtils sintétiques, i amb una altra de sulfat amónic per a 

1’elaborado de fertilitzants (Ortells i Quereda, 1993: 198-199).

Peí que fa a la maquinária, cal distingir quatre subgrups: l’agrícola, la cerámica, 

els components per a l’automóbil i el material eléctric. Per la seua major transcendéncia, 

fins i tot a escala estatal, cal destacar els tres primers grups. En l’ámbit de la maquinária 

agrícola trobem, d’un costat, empreses fabricants de cavadores i motocultors, 

relacionades amb el conreu del taronger. També hi trobem tallers de construcció de 

bombes per a elevació d’aigües, que des de comen?ament del segle present adquiriren 

certa importáncia arran de la transformado de les terres de secá en regadiu mitjan9ant 

aqüestes bombes que elevaven l’aigua del subsól per al regadiu. Tant en un cas com en 

l’altre, la ciutat de Vila-real fou pionera en la construcció d’aquesta mena de máquines 

per a l’agricultura. Actualment la maquinária agrícola ha perdut part de la seua antiga 

importáncia, pero cal no oblidar que aquest fou el primer tipus de maquinária que 

s’instal-lá a la comarca i que possibilitá l’ensinistrament d’un nombre considerable de
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mecánics especialitzats que, posteriorment, es van poder dedicar a d’altres tipus de 

construccions mecániques. D’altra banda, la maquinária cerámica s’ha desenvolupat 

especialment al llarg de la darrera década, grácies a l’auge de la indústria taulellera; 

Vila-real, Almassora i Onda, per aquest ordre, són les ciutats amb una major 

especialització en aquest subgrup de maquinária. També la ciutat de Vila-real, pero 

sobretot la de Castelló, destaquen en el subgrup de la maquinária de components per a 

automóbils, concretament grácies a dues grans empreses: Muelles y  Ballestas Hispano- 

alemanasy situada a Vila-real, i Radiadores Ordóñez, de major dimensions i ubicada a 

Castelló.

Sobre la fabricació de productes metál-lics podem dir que la importáncia 

d’aquest subsector és escassa i limitada gairebé exclusivament a Pámbit comarcal. 

Destaquen els tallers de manyeria, les fústeries metál-liques, la fabricació d’estructures i 

la de mobles metálics. El carácter familiar d’aquestes industries es palesa en el fet que 

posseeixen les dimensions mitjanes més reduides després de les de fusta i mobles i 

alimentado.

Com acabem d’apuntar, la indústria alimentária de la Plana presenta una 

estructura de carácter familiar, i una producció que rarament va destinada més enllá de 

Pámbit comarcal. Dins d’aquest subgrup destaquen peí nombre de treballadors les 

indústries cárniques i, sobretot, les del pa i la pastisseria. No parlem ací de la 

manipulado de cítrics per tal com aquesta activitat és considerada com comercial i no 

pas industrial; és per aixó que ens hi referirem al punt 1.4.3.

El téxtil és hui una branca industrial de poca importáncia a la Plana, a pesar del 

relleu historie que hi ha tingut, ja que els teixits de seda i de cánem han estat dues 

activitats de gran arrelament a la Plana durant els segles passats. Al llarg de Pactual 

segle, la Plana de Castelló s’especialitzá en Pelaboració de géneres de punt, pero les 

grans empreses autóctones de la primeria de segle (Dávalos, Saborit) anaren tancant poc 

després de superada la meitat de la centúria. Hui dia la Plana, més concretament 

Castelló, está especialitzada en la fabricació de calces, grácies a Pempresa Dusen, 

fundada per un antic operari de la fabrica de calces Aznar de Vilafranca, i precisament 

Aznar Industrial, que és una secció (la de llenceria) de Pempresa matriu, la
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vilafranquina Aznar, que continua treballant i produint el gruix de la producció en 

aquesta població deis Ports.

De la indústria de la primera transformació de la fusta cal destacar unes setanta 

serradores a escala comarcal, caracteritzades per una deficient infraestructura a causa de 

l’acusat minifundisme existent (quatre de cada cinc empreses compten amb menys de 

cinc treballadors). Les empreses de transformació de la fusta sorgiren en un primer 

moment per la demanda de basquets i caixons per a les taronges, pero en l’actualitat és 

espetialment important el grup de fabricació d’expositors per a la indústria cerámica. 

Esmentarem també dins d’aquest grup, ni que siga de passada, la tradicional indústria 

surera d’Eslida, que el 1996 ocupava 20 treballadors en 4 empreses.

La Valí d’Uixó está fortament especialitzada en la indústria del cuiro i calcer, 

grácies a una antiga tradició en la fabricació d’espardenyes que es remunta al segle 

XVII. A partir del 1920 alguns tallers artesans d’espardenyes es modemitzaren i 

donaren lloc a les primeres empreses sabateres, entre les quals destacá sobretot Segarra, 

ja que després de la Guerra Civil obtingué el monopoli de la producció de calcer per a 

Pexércit espanyol: durant els anys seixanta arribá a sumar 4.500 empleats i fou la gran 

responsable del creixement de la Valí d’Uixó. Tanmateix, el 1976, a causa del 

gegantisme i de la incapacitat d’adaptació a les circumstáncies canviants de la demanda, 

Segarra presenta suspensió de pagaments, moment en qué es convertí en Imepiel, 

empresa de propietat pública. El 1991 Imepiel encara sumava 799 treballadors, pero hui 

dia está desmantellada; amb tot i aixó, la Valí d’Uixó encara comptava el 1996 amb un 

nombre elevat d’empreses sabateres (59, que donaven faena a 564 operaris, a banda 

d’un alt nombre -naturalment indeterminat- d’operaris que treballen en negré), raó per 

la qual podem dir que continua especialitzada en aquest subsector.

Quant a la resta d’indústries podem dir que dins del grup de producció, transport 

i distribució d’energia destaca l’empresa Hidroeléctrica (a Castelló), dins de l’aigua les 

vora 150 societats de regs de la Plana i en paper l’empresa Clariana (a Vila-real) i 

Cartonajes de la Plana (a Betxí).

Finalment, el conjunt del sector secundan es completa amb les activitats de la 

construcció. Aquest grup presenta un gran dinamisme a la Plana, per tal com aquesta
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comarca no ha deixar d’augmentar i renovar els seus habitatges, empreses i 

infraestructuras i edificis públics durant les darreres décades. La gran majoria de les 

empreses de la construcció són de dimensions reduides, amb menys de cinquanta 

treballadors, i de fet, un bon nombre d’aquestes tenen entre un i tres treballadors i es 

dediquen simplement a les funcions d’un obrer de vila (Ortells i Quereda, 1987: 210). 

En conseqüéncia, les obres publiques solen ser encarregades a grans empreses d’ámbit 

estatal, si bé cal dir que existeix una empresa a Castelló, Luis Batalla, que realitza 

obres de gran envergadura fins i tot fora de la comarca.

A continuació mostrem en la figura 14.42 el ránquing de les 45 majors empreses 

de la CIT de la Plana en funció deis seus ingressos durant el 1996 -segons les dades de 

l’anuari Duns 50.000. Principales empresas españolas (AADD, 1997j). Podem veure en 

aquesta figura com trenta-cinc de les quaranta-cinc majors empreses d’aquesta comarca 

industrial són cerámiques o están relaciones amb el taulell: vint-i-cinc són fabricants de 

taulells, set de frites i esmalts, dues d’additius cerámics i una d’atomització d’argiles; al 

marge d’aquestes empreses únicament trobem entre les 45 majors empreses de la CIT 

de la Plana tres d’alimentació (dues de manipulació de cítrics i una cárnica), dues de 

maquinária (components per a automóbils), una de química (fabricació d’adobs i de 

fíbres téxtils sintétiques), una de construcció, una de téxtil (confecció de calces i 

calcetins), una de paper i una d’adobament de cuiro.

Quant a la distribució per municipis, la gran majoria de les empreses es troben 

dins del contínuum urbano-industrial format per Vila-real (12 empreses), Castelló (10 

empreses) i Almassora (4, entre les quals les dues amb major facturació). La resta 

d’empreses s’ubiquen principalment a Nules (8, que com els municipis esmentats 

anteriorment s’ubica en l’eix meridiá de la N-340), l’Alcora (6), Sant Joan de Moró (3), 

Onda (2), Vilafamés (1), Borriana (1) i Borriol (1).
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Figura 14.42

PRINCIPALS EMPRESES INDUSTRIAIS DE LA CIT DE LA PLANA (1996)
Branca industrial Empresa (localitat) Ingressos(l)

Química (frites i esmalts) Ferro Enamel (Almassora) 16.561
Alimentado (manipulació de cítrics) E. Martinavarro (Almassora) 16.127
Química (fibres téxtils, adobs, etc.) Proquimed (Castelló) 16.082
Materials de construcció (cerámica) Porcelanosa (Vila-real) 14.593
Química (frites i esmalts) Colorobbia (Yilafamés) 13 .0001
Materials de construcció (cerámica) Taulell (Castelló) 11.980
Materials de construcció (cerámica) Pamesa Cerámica (Almassora) 11.539
Química (frites i esmalts) Esmalglass (Vila-real) 11.511
Construcció Luis Batalla (Castelló) 11.467
Materials de construcció (cerámica) Venís (Vila-real) 11.098
Química (frites i esmalts) Torrecid (L’Alcora) 10.835
Química (additius cerámics) Quimialmel (Castelló) 8.010
Maquinária (components d’automóbils) Radiadores Ordóñez (Castelló) 7 .5 0 01
Materials de construcció (cerámica) Marazzi Iberia (Castelló) 7 .5 0 01
Materials de construcció (cerámica) Grespania (Castelló/Nules) 7.19o i
Materials de construcció (cerámica) Azuvi (Vila-real) 6 .7 0 01
Materials de construcció (cerámica) Saloni (S an tjoande  Moró) 6.487
Materials de construcció (cerámica) Zirconio (Vila-real) 6.200
Materials de construcdó (cerámica) Supercerámica (L’Alcora) 5.100
Materials de construcció (cerámica) Estudio Cerámico (S. J. de Moró) 5.100
Materials de construcdó (cerámica) Roig Cerámica (Vila-real/Nules) 5.013
Materials de construcció (cerámica) Keraben (Nules) 5.001
Química (frites i esmalts) Fritta (Vila-real) 5.000
Materials de construcció (cerámica) Azuliber (L’Alcora) 4.942
Fabricació de paper Qariana (Vila-real) 4.875
Alimentació (manipulació de cítrics) García Ballester (Borriana) 4.708
Materials de construcció (cerámica) Tres Estilos (Sant Joan de Moró) 4.665
Alimentació (productes cámics) Florida (Vila-real/AImassora) 4.630
Materials de construcció (cerámica) Gres de Nules (Nules) 4.619
Química (frites i esmalts) Cookson Matthey (Castelló) 4.594
Materials de construcció (cerámica) Gaya (Castelló) 4.537
Química (additius cerámics) Bórax España (Nules) 4.466
Maquinária (components d’automóbils) Muelles y Ballestas (Vila-real) 4.400
Cuiro (adobament del cuiro) Curtidos Nules (Nules) 4310
Materials de construcció (cerámica) Azulejera La Plana (Vila-real) 4 3 0 0
Téxtil (confecdó de roba de vestir) Dusen (Castelló) 4.102
Materials de construcció (cerámica) Porcelanatto (Borriol) 4.038
Materials de construcció (cerámica) Azulev (Onda) 4.000
Materials de construcció (cerámica) Inalco (L’Alcora) 4.000
Materials de construcció (atomització) Tierra Atomizada (L'Alcora) 3.905
Materials de construcdó (cerámica) El Halcón (L’Alcora) 3.850
Materials de construcció (cerámica) Todagrés (Vila-real) 3.800
Materials de construcció (cerámica) Gres de Valls (Onda) 3.791
Química (frites i esmalts) Cerdee (Nules) 3.762
Materials de construcdó (cerámica) Cenusa (Nules) 3.600

Font: Duns50.000. Principales empresas españolas (AADD, !997j) 
1. Ingressos en milions de pessetes
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A les figures que van des de la 14.43 fins a la 14.57 mostrem la distribució per 

branques industriáis deis llocs de treball secundaris deis principáis municipis 

manufacturers de la CIT de la Plana: l’Alcora (figura 14.43), Almassora (14.44), 

Almenara (14.45), Betxí (14.46), Borriana (14.47), Borriol (14.48), Castelló (14.49), 

Llucena (14.50), Nules (14.51), Onda (14.52), Ribesalbes (14.53), Sant Joan de Moró 

(14.54), la Valí d’Uixó (14.55), Vilafamés (14.56) i Vila-real (14.57). A la figura 14.58, 

finalment, mostrem la distribució per branques deis llocs de treball industriáis del 

conjunt de la CIT de la Plana l’any 1996. Les dades, tant a escala municipal com 

comarcal, han estat elaborades a partir del Cens d’Empreses i Treballadors Cotitzants al 

Régim General de la Seguretat Social el 1996.
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Figura 15.11

Area d’influéncia deis operaris cerámics de Nules, Moncofa i Xilxes
(Estimació a partir de les enquestes a les empreses Gres de Nules, Keraben, Rocersa i 
Cerdee de Nules i Real de Xilxes i a ajuntaments i particulars deis municipis de menys

de 5.000 h esmentats en la figura)
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Figura 14.43

L'Alcora: distribucic 
de la indústria 

per branques (1996)
(4.058 treb a llad o rs  

in d u striá is)

m (/)

Figura 14.44

Almassora: distribució de la indústria 
per branques (1996)

(2.663 treballadors industriáis)
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Figura 14.45

Almenara: disfribució de la indústria per 
branques (1996)

(199 t r e b a l l a d o r s  in d u s t r iá i s )

n

Figura 14.46

Betxí: distribució de la indústria 
per branques (1996)

(589 tre b a lla d o rs  industriá is)
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Figura 14.47

Borriana: distribució de la indústria per branques
(991 treb a lla d o rs  industriá is)

Borriol: distribució de la indústria 
per branques (1996)

(366 t r e b a l l a d o r s  in d u s t r iá i s )
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Figura 14 49
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Castelló: distribució de la indústria 
per branques (1996)

(8.398 t r e b a l l a d o r s  in d u s t r iá i s )
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Figura 14.50

Llucena: distribució de la indústria 
per branques (1996)

(149 t r e b a l l a d o r s )

Figura 14.51

Nules: distribució de la indústria 
per branques (1996)
(2.038 treb a lla d o rs  ind u striá is)
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Figura 14.52
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Figura 14.54
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Figura 14.55

La Valí d'Uixó: distribució 
de la indústria per branques  

(1.216 treballadors 
industriáis)
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Figura 14.56
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Figura 14.57

Vila-real: distribució de la indústria 
per branques (1996)

3000 - M (6.801 t r e b a l l a d o r s  in d u s t r iá i s )

<D </)

180



Figura 14.58
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1.4.3. £1 sector terciari: hegemonía del comerá citrícola ais munícipis rurals i deis 

servéis a Castelló

Segons el cens d’empreses cotitzants al régim general de la Seguretat Social del 

1996, el sector terciari és, amb diferéncia, el que ocupa major nombre de treballadors a 

escala comarcal: 53.900 persones, enfront deis 32.500 treballadors industriáis, els 9.450 

de la construcció i els pocs més de 500 de Pagricultura. Ara bé, cal tindre en compte 

que en aquest cens no es compten els autónoms, que són la immensa majoria deis 

treballadors al sector primari comarcal (aproximadament uns 9.000 autónoms) i que 

també apleguen un important nombre a la resta de sectors, especialment significatiu al 

de la construcció i en determinats tipus de comer? (de caire familiar). El 1996, segons el 

cens al qual ens acabem de referir (sense incloure els treballadors autónoms, dones), el 

56% deis treballadors de la CIT de la Plana que cotitzaven al Régim General de la 

Seguretat Social estaven ocupats en el sector servéis (recordem que segons el Cens de 

Població del 1991 el 52% d’aquests s’ocupaven en els servéis). A les figures següents 

(de la 14.59 a la 14.78) mostrem la distribució sectorial de l’activitat económica (segons 

el Cens d’Empreses Cotitzants al Régim General de la Seguretat Social del 1996) deis 

principáis municipis de la CIT de la Plana i desglossem les principáis branques dins del 

sector servéis..,

Destaca l’alt nombre d’ocupats en el grup de comer? a l’engrós, fet que es deu a 

Palt nombre d’assaláriats (sobretot assalariades) en el grup de manipulado de fruites, i 

més concretament de cítrics. Cal remarcar els 2.610 ocupats en el grup de comer? a 

l’engrós de Castelló (deis quals 1.180 treballaven en magatzems de fruites), els 2.453 de 

Borriana (amb 2.396 en el comer? citrícola), els 1.694 de Vila-real (1.187 en 

magatzems), els 1.633 de Nules (1.583 en magatzems), els 1.398 d’Almassora (1.115 en 

magatzems), els 965 d’Almenara (tots en magatzems de manipulado de fruites), els 895 

de Betxí (882 en magatzems), els 610 de la Valí d’Uixó (538 en magatzems), els 576 de 

les Alqueries (tots en magaztems citrícoles), els 532 de Moncofa (tots en magatzems), 

els 501 de la Vilavella (500 en magaztems), els 430 d’Onda (només 174 en magatzems 

de taronja), els 386 que hi havia a Xilxes (385 en magatzems) i els 281 de la Llosa (279
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en magaztems). Llevat deis casos de Castelló, Onda i, en menor mesura, de Vila-real i 

Almassora, la gran majoria deis ocupats en el grup de comer? a l’engrós corresponien 

ais magatzems de fruita, principalment de manipulació de cítrics. El comer? a Fengrós 

ocupa en la majoria de municipis de la Plana el primer lloc dins deis sector terciari: a 

Almassora (figura 14.60), a Almenara (14.61), a les Alqueries (14.62), a Betxí (14.64), 

a Borriana (14.65), a Moncofa (14.68), a Nules (14.69), a Onda (14.70), a Vila-real 

(14.76), a Xilxes (14.78), a la Vilavella (14.77) i no l’assoleix, per molt poc, a la Valí 

d’Uixó (14.74).

En altres municipis, com ara 1’Al cor a (14.59), Borriol (14.66), Ribesalbes 

(14.72), Sant Joan de Moró (14.73) o Vilafamés (14.75), el percentatge de treballadors 

terciaris és insignificant, sobretot en comparado amb el gran nombre de llocs de treball 

industriáis que ofereixen.

A Castelló (figura 14.67), a diferencia de la resta de municipis de la Plana, el 

grup principal dins el sector terciari és el d'altres servéis, en el qual entren tota mena de 

servéis púbíics i privats: funcionaris de l’administració pública, estatal, autonómica o 

local, exércit, seguretat social, sanitat privada, empreses de neteja (de la via pública o 

d’instaMacions privades), educació i investigació, assistents socials, organitzacions 

sindicáis, servéis recreatius i culturáis (museus, cinemes, biblioteques...), professions
•i

liberáis, artístiques i literáries, clubs esportius, servéis personáis (fotografía, 

bugaderia...), etc. Tot plegat, la capital de la Plana sumava el 1996 gairebé 15.000 

empleats en la branca & altres servéis i en el conjunt del sector terciari més de 31.000 

ocupats. El fet que Castelló exercisca de capital adminitrativa i comercial per a la resta 

de la Plana i per a altres comarques veines (Pía de PArc, Penyagolosa, Alt Millars, Alt 

Maestrat i, en menor mesura, el Baix Maestrat i els Ports) condiciona aquesta gran 

concentració deis sector terciari a la capital de la Plana (gairebé el 60% deis servéis de 

la comarca s’hi concentren).

Finalment, a Benicássim (figura 14.63) i a Orpesa (14.71) la principal branca del 

terciari és Tanomenada resta del comerg, que inclou, entre d’altres subbranques, el 

comer? a la menuda, la restauració i l’hostaleria. Tant a Benicássim com a Orpesa 

predominen els llocs de treball terciaris en l’hostaleria i restauració; no debades, aquests
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són els únics municipis de la CIT de la Plana que viuen principalment del turisme. El 

1991 la capacitat d’allotjament de Benicássim era de 90.000 places, sense comptar amb 

els allotjaments al case urbá. Aquest capacitat d’allotjament es componia d’uns 11.000 

apartaments, uns 4.000 xalets o vil-les i uns 800 bungalows, ais quals cal afegir 10.000 

places en establiments hostalers i cámpings. A pesar d’aquest gran volum 

d’allotjaments, com que el percentatge d’hostatjats en hotels és escás, les xifres 

absolutes d’ocupats en l’hostaleria no són a Benicássim gaire altes: el 1996 només hi 

havia 169 ocupats en restaurants i cafés i 242 en hotels; ara bé, els mesos d’estiu 

aqüestes xifres es multipliquen per mitjá de contractes eventuals. En resum podem dir 

que la gran transformado paisatgística que suposa el turisme per a Benicássim no es 

reflecteix en un alt nombre d’ocupats en el sector (Ortells i Quereda, 1987: 215), a 

diferencia d’altres punts turístics de la costa valenciana, com ara Benidorm, on es 

concentra la major oferta hostalera del nostre país (més de 32.000 places) (GCV, 6: 

221).

Peí que fa al conjunt de la Comarca Industrial Taulellera de la Plana (figura 

14.79) trobem dins el sector servéis un predomini del grup d'altres servéis degut al pes 

de Castelló, i a molt poca distáncia el de comerg a l ’engrós, queja hem comentat que és 

predominant en onze municipis planencs (alguns de gran relleu, com ara Vila-real, 

Borriana, Almassora i Onda). Després apareix el grup resta del comerg, on la 

relleváncia de la capital de la Plana és notória (per la gran quantitat de comerlos que hi 

aplega), i també -a  menor escala- la de Benicássim i Orpesa (per la concentrado de 

servéis de restauració i hostaleria). En les últimes posicions i a una certa distáncia se 

sitúen els grups de servéis financers -que es concentren també a Castelló- i el de 

transports.
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Figura 14.59

L'Alcora: distribució de l'activitat 
económica per sectors (1996) 

(4.706 treballadors)
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Figura 14.60
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Figura 14.61

Almenara: 
distribució de 

l'activitat económ ica  
per sectors (1996) 

(1.456 treballadors)

Les Alqueries: —
distribució de 

l'activitat económ ica  -—  
per sectors (1996)
(832 treballadors) —
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Figura 14.63
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Figura 14.64

Betxí: distribució 
de ractivitat económ ica  

per sectors (1996) 
(1.785 treballadors)
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Figura 14.65

BGrrlana: 
distribució 
de l'activitat 

económica per 
subsectors(1996) 

(5.185 treballadors)

Figura 14.66

Borriol: distribució de 
l'activitat económ ica  

per sectors (1996) 
(518 treballadors)
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Figura 14.67
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Figura 14.68

Moncofa: distribució 
sectorial de l'activitat 

económ ica  (1996) 
(875 treballadors)
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Figura 14.69
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Nules: distribució 
sectorial de l'activitat 

económica (1996) 
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Figura 14.70

Onda: distribució 
sectorial de l'activitat 

económica (1996) 
(4.566 treballadors)
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Figura 14.71
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Orpesa: distribució 
de l'activitat económ ica  

per sectors (1996) 
(511 treballadors)
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Figura 14.73

Sant Joan de Moró: 
distribució sectorial 

de l'activitat económ ica (1996) 
(780 treballadors)
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Figura 14.74
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la Valí d'Uixó: 
distribució sectorial 

de l'activitat económica (1996) 
(3.885 treballadors)
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Figura 14.75
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Figura 14.77

La Vilavella: distribució 
sectorial de 

l'activitat económ ica  
(651 treballadors)

Figura 14.78

Xilxes: distribució 
sectorial 

de l'activitat 
económ ica  (1996) 
(686 treballadors)
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Figura 14.79
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1 . 5 .  L a  c o m a r c a  i n d u s t r i a l  t a u l e l l e r a  d e  l a  P l a n a

No existeix una correspondéncia exacta entre els límits de la comarca 

fisiográfica de la Plana i el mapa de la indústria taulellera planenca, per diverses raons. 

En primer lloc, cal tindre en compte que alguns municipis -cada vegada menys- de la 

Plana fisiográfica no posseeixen cap factoría taulellera. Aquests municipis són 

Benicássim, Borriana, les Alqueries, la Vilavella, Moncofa, la Llosa, Almenara, la Valí 

d’Uixó, Fondeguilla, Artana, Eslida, Aín, 1’Alcudia de Veo, Tales i Suera. Que no 

tinguen cap empresa taulellera no vol dir, pero, que no hi estiguen relacionats, ja que, 

d’una banda, municipis com Borriana, les Alqueries, Moncofa o la Valí d’Uixó tenen 

ais seus térmens municipals empreses auxiliars del taulell (de decoració al tercer foc, de 

maquinária, envasos de cartó, etc.), i de l’altra, ais municipis de Benicássim, Tales, 

Suera, Borriana, les Alqueries, la Vilavella, Moncofa i la Valí d’Uixó hi viu un 

contingent ben notable (especialment nombrós a Borriana i a la Valí d’Uixó) d’ocupats 

en la indústria taulellera deis pobles vei'ns. A més a més, la recent instaMació a Xilxes 

de dues factories de taulell (les més meridionals de la comarca), i la futura instaMació al 

polígon Belcaire de la Valí d’Uixó d’una altra empresa taulellera podría condicionar 

l’expansió cap al sud (cap a Almenara i la Llosa) de la indústria taulellera, almenys peí 

que fa a l’increment de l’aportació d’operaris des d’aquestes localitats1. De tot el que 

acabem de dir podem deduir que només alguns petits municipis de l’interior 

muntanyenc (Serra d’Espadá) resten relativament allunyats de la comarca taulellera de 

la Plana, si bé cal fer-hi matisacions, ja que Eslida i Artana, a causa de la proximitat 

amb la indústria taulellera de Betxí, Nules i Onda, també hi aporten un nombre cada 

vegada més significatiu d’operaris. Únicament Aín i l’Alcúdia de Veo, municipis més 

aillats i habitats fonamentalment per població inactiva (jubiláis), a penes aporten 

treballadors al taulell2.

D’altra banda, si cap al sud i cap a ponent el mapa de la indústria taulellera de la 

Plana esdevé menys intens, no podem dir el mateix peí que fa a l’área del nord, ja que la

1Cal dir també que no tots els ocupats en la indústria cerámica planenca procedeixen d’aquesta comarca: 
també n’hi ha que viuen a la veina Sagunt i a la no molt llunyana Ciutat de Valéncia, i es desplacen 
diáriament per treballar en empreses de la Plana.
2Uns cinc treballadors en cadascun d’aquests pobles es desplacen diáriament a les factories cerámiques de 
la Plana per treballar-hi. Si bé a escala comarcal aquests cinc operaris resulten insignificats, dins l’ámbit 
deis municipis esmentats són ben significatius, ja que Aín comptava el 1991 amb només vuit treballadors 
en la indústria i 1’Alcudia de Veo amb setze.
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les faetones cerámiques depassen els límits de la Plana fisiográfica, i concretament 

quatre municipis extems a aquesta (Llucena, Figueroles, Vilafamés i la Pobla Tomesa) 

posseeixen hui empreses taulelleres ais seus térmens municipals; fa alguns anys dos 

municipis més, Atzeneta del Maestrat i Fanzara, comptaven respectivament amb una 

factoría taulellera que, fmalment, hagueren de tancar.

A banda d’aquests quatre municipis exteriors a la Plana fisiográfica que compten 

amb empreses taulelleres, hi ha, també enllá el límit nord de la Plana, una franja que va 

des d’Atzeneta fins a Orpesa (incloent, a més d’aquestes dues localitats, les Useres, 

Costur, la Valí d’Alba i Cabanes) i que es troba també vinculada a l’área industrial 

taulellera de la Plana per tal com hi aporta una quantitat ben considerable de 

treballadors (si tenim en compte Fescassa entitat demográfica d’aquests municipis), a 

causa de la proximitat de municipis amb fabriques taulelleres com ara Vilafamés, la 

Pobla Tomesa, Moró o l’Alcora. I encara trobem treballadors procedents de més al nord 

que diáriament es desplacen a treballar a l’área industrial taulellera de la Plana: deis 

Ivarsos (que forma part del terme de la Serra d’En Galceran), de Bell-lloc, de Vilanova 

d’Alcolea, de Torreblanca, etc; la major llunyania d’aquestes localitats respecte deis 

centres fabrils determina, tanmateix, que el nombre d’aquests treballadors siga poc 

significatiu, i que quan aquests treballadors esdevenen fixos abandonen el seu municipi 

(almenys durant els dies faeners) i s’establisquen més prop deis centres de treball. És el 

mateix que s’esdevé amb els treballadors procedents deis petits pobles de l’Alt Millars 

com ara Toga; Torrechiva, Fanzara o Espadilla, els quals, una volta estabilitzats 

laboralment, s’estableixen (almenys durant els dies faeners) ais centres de treball, 

especialment Onda en aquest cas.

Com a resum del que acabem d’exposar podem dir que totes les localitats de la 

Plana fisiográfica, i també algunes localitats veines (al nord i al nord-oest) que 

pertanyen a d’altres comarques fisiográfiques, posseeixen alguna mena de vinculado 

amb la industria taulellera -bé siga per l’existéncia de fabriques productores, per la 

d’empreses auxiliars o bé per la mera aportado de treballadors. Si a l’espai comarcal 

coherent que hem definit per mitjá de característiques fisiográfiques, históriques i 

d’altres (la Plana fisiográfica), i que, com acabem de veure, es troba més o menys 

vineulat, segons els municipis, a la seua industria cerámica autóctona, afegim aquelles 

localitats veines que tenen també un lligam notable amb aquesta indústria, ens resulta el 

mapa de la comarca industrial taulellera (CIT) de la Plana (Figura 15.1).
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Figura 15.1
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Segons Vilá i Valentí (1993: 235-237), el geógraf pot fer distintes 

comarcalitzacions d’un territori en fundó de l’objectiu que perseguisca en cada cas; en 

el nostre cas particular, si el que es vol fer és una comarcalització industrial taulellera de 

la Plana cal afegir, ais criteris fisiográfics i histories estrictes, els criteris geográfíco- 

económics, és a dir, cal abracar tot el territori a l’entom de la Plana en qué existeixen 

empreses cerámiques -o , si més no, on hi ha un proporció rellevant d’empleats en 

fabriques taulelleres-, encara que aquest territori s'ubique fora de la comarca 

fisiográfica. De tota manera, la CIT de la Plana está composta, en la seua major part, per 

empreses i treballadors de la Plana fisiográfica; únicament els quatre municipis ja 

esmentats que posseeixen fabriques de cerámica (Vilafamés, la Pobla Tomesa, 

Figueroles i Llucena) i els altre sis en qué el percentatge de treballadors taulellers és 

molt significatiu (la Valí d’Alba, Cabanes, Orpesa, Costur, les Useres i Atzeneta del 

Maestrat) resten fora d’aquesta -de la Plana fisiográfica-, per bé que sí que formen part 

de la CIT de la Plana.

Per establir el mapa de la CIT de la Plana (figura 15.1) hem pres com a base el 

de la Plana fisiográfica, encara que la vinculado amb la industria taulellera d’alguns 

deis municipis que la integren siga relativament poc significativa -és el cas d’Aín, 

FAlcudia de Veo, la Llosa o Fondeguilla (que aporten deu o menys treballadors a la 

industria cerámica comarcal). Per a la inclusió en la CIT de la Plana de municipis que 

fisiográficament no pertanyen a aquesta comarca hem tingut en compte dos factors: en 

primer lloc, si ais seus térmens municipals s’ubiquen establiments fabrils del subsector 

cerámic (en cas afirmatiu, que és el de Llucena, Figueroles, Vilafamés i la Pobla 

Tomesa, els hem iriclós a la CIT); en segon lloc, si aquests municipis aporten un 

contingent de treballadors superior a 30 persones -que es desplacen diáriament des de 

les seues localitats de residéncia a aquelles on exerceixen el seu treball-; els casos 

afirmatius, corresponents a Atzeneta del Maestrat, Costur, les Useres, la Valí d’Alba, 

Cabanes i Orpesa, els hem afegit també a la CIT de la Plana. Ara bé, per a aquest segon 

factor hem tingut en compte, a més, el pes que els treballadors cerámics tenen dins el 

conjunt de treballadors secundaris del municipi: així, en els sis pobles esmentats els 

operaris en la industria taulellera suposen almenys el 25% deis ocupats secundaris (en 

alguns casos, com el de Costur, més del 75%); en canvi, Sagunt o la Ciutat de Valéncia, 

municipis que aporten diáriament més de 30 empleats taulellers, no han estat inclosos 

dins la CIT de la Plana peí fet que aquesta aportado resulta insignificant respecte al
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volum global de treballadors -de qualsevol branca industrial- residents en aqüestes 

ciutats; d’a9Ó es dedueix que, mentre que la industria taulellera és molt important, o fins 

i tot vital, per a l'economia deis sis petits municipis veins de la Plana fisiográfica i 

esmentats en primer lloc, que així resulten fortament implicats en la comarca industrial 

corresponent, no ho és en absolut per a la d’aquestes últimes dues ciutats més 

allunyades de la Plana fisiográfica, la qual cosa ens permet d’excloure-les-en.

Cal afegir que, seguint el segon deis nostres criteris, hi ha alguns municipis 

situats al nord de la CIT de la Plana, com ara Culla (sobretot els masos de la Torre de 

Matella i el Montllat), la Serra d’En Galceran (especialment el Mas deis Ivarsos), 

Albocásser, Bell-lloc del Pía, Vilanova d’Alcolea i, sobretot, Torreblanca que, si bé fan 

una aportado significativa de treballadors al taulell de la Plana (entre 10 i 30 persones), 

han resultat exclosos de la nostra delimitado de la CIT planenca per no superar els 30 

ocupats cerámics que s’hi desplacen diáriament.

A les figures 15.2 i 15.3 veiem la distribució a escala municipal deis treballadors 

taulellers de la CIT de la Plana segons el seu lloc de residencia habitual i el seu lloc de 

treball. Aqüestes dades -en les quals ens hem basat per fixar els límits actuals de la CIT 

de la Plana- les hem determinades a partir d’una estimació basada en el nostre propi 

treball de camp. Concretament, hem investigat el lloc de residencia habitual (a escala 

municipal) d’uns 7.000 treballadors taulellers de la Plana; per obtindre aquesta 

informado hem realitzat una enquesta a 31 empreses cerámiques repartides per dotze 

municipis planencs, en la qual es preguntava a les empreses peí lloc de residencia 

habitual deis seus treballadors (en el capítol d’agrai'ments, al comenfament d’aquest 

treball, fem esment de tots aquells qui ens han facilitat dades) i posteriorment n’hem 

extrapolat els resultats al total deis treballadors cerámics de la CIT de la Plana 

(concretament ais ocupats en empreses taulelleres i també en empreses auxiliars 

químiques). Gairebé totes les empreses enquestades són de grans dimensions (dues 

d’aquestes es dediquen a les frites i els esmalts, i la resta a la fabricació de revestiments 

i paviments cerámics). A més a més, per ais municipis de menys de 5.000 habitants 

(alguns deis quals no apareixien en els resultats de l’enquesta a les empreses, en posseir 

un nombre d’empleats cerámics escás) hem consultat a ajuntaments i a particulars per 

tal d’esbrinar el nombre aproximat de treballadors cerámics que hi residien i els 

municipis ais quals anaven a treballar.
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A les figures 15.2 i 15.3 ens adonem que hi ha localitats, com ara Xilxes, 

Vilafamés, la Pobla Tomesa, Almassora, Onda, Nules i, sobretot, l’Alcora i Sant Joan 

de Moró, que posseeixen un superávit d’ocupació en la industria cerámica, és a dir, que 

al seu municipi tenen més llocs de treballs cerámics que no empleáis cerámics hi 

resideixen. També podem apreciar-hi com els municipis de Vila-real, Borriol, Betxí, 

Figueroles, Llucena i Moncofa presenten aproximadament el mateix nombre de llocs de 

treball en la cerámica que el de residents que s’ocupen en aquesta indústria; aquesta 

coincidéncia numérica entre les dues categories no implica que els individus que les 

integren siguen sempre els mateixos: les condicions fluctuants i inestables del mercat de 

treball condicionen que molts deis residents en els municipis esmentats es desplacen 

diáriament a d’altres de vei'ns per treballar-hi, i que molts altres que no habiten en els 

municipis en qüestió s’hi traslladen cada dia per treballar en la cerámica. Castelló i 

Borriana són les úniques localitats que, malgrat que s’hi ubiquen empreses taulelleres o 

auxiliars (molt poc rellevants en el segon cas), presenten un déficit de llocs de treball 

cerámics evident (especialment en el cas de Tactual capital de la Plana).

A les figures 15.2 i 15.3 veiem fínalment que hi ha vora mig centenar de 

municipis que no posseeixen cap empresa cerámica pero en els quals sí que resideixen 

treballadors cerámics. No anem a enumerar ací aquests municipis, pero sí que en 

destacarem alguns peí fort contingent de treballadors que es desplacen diáriament des 

d’aquests ais centres fabrils cerámics: la Valí d’Uixó i Sagunt (els empleats cerámics 

que hi resideixen treballen majoritáriament a Nules), Tales i Suera (sobretot van a 

Onda) i els pobles del Pía de l’Arc i del Maestrat (els ocupats cerámics deis quals es 

dirigeixen especialment a Vilafamés, la Pobla Tomesa, Borriol, Sant Joan de Moró i 

TAlcora). Cal destacar també els casos de Benicássim i la Ciutat de Valéncia, en qué 

trobem dues característiques coincidents peí que fa ais empleats que hi resideixen i es 

desplacen diáriament a treballar a les empreses taulelleres de la Plana: en primer lloc, 

que normalment són operaris especialitzats (bé en cárrecs técnics, bé en administratius 

o, en molts casos, en cárrecs directius) i en segon lloc, que podem trobar ocupats 

cerámics residents en aquests dos municipis pertot arreu de la CIT de la Plana, si bé és 

cert que el nombre d’aquests augmenta a mesura que disminueix la distáncia de 

Pempresa al lloc de residéncia.
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Figura 15.2

EM PLEATS CERÁM ICS A LA CIT DE LA PLANA  
SE G O N S EL LLOC DE R ESID EN CIA  HABITUAL 1 EL LLOC D E TREBJ

(indoem  els treballadors en la industria taulellera i en la industria quím ica auxiliar
iLL

Municipi
Em pleats: 

Uoc de 
Residéncia

Em pleats: 
Lloc de 
Treball

Municipi
E m pleats: 

Lloc de 
Residéncia

Em pleats: 
Lloc de 
Treball

Castelló 5150 2100 Vila-real 3350 3350
Onda 2250 3275 l'Alcora 1850 4265
Almassora 1075 1490 Borriana 850 30
la Valí d 'ü  ixo 775 0 Nules 500 1460
Sant Joan de Moró 450 1615 Betxí 325 265
Borriol 250 250 Ribesalbes 275 310
Benicássim 250 0 Llucena 225 180

|  Vilafamés 175 395 Valéncia-ciutat 175 0
Figueroles 125 80 Moncofa 115 85
les Alqueries 90 0 Tales 90 o
la Pobla Tornesa 85 145 la Vilavella 80 0
Suera 75 0 Atzeneta del M aestrat 70 0
Costur 60 0 la Valí d'Alba 60 0
A rtana 60 0 les Useres 55 0
Xilxes 50 95 Cabanes 50 0
Sagunt (1) 50 0 Eslida 40 0
Orpesa 35 0 L'Horta (2) 30 0
Torreblanca. 25 0 La Serra d ’En G alceran(3) 25 0
Bell-lloc 25 0 Almenara 25 0
Alt Millars (4 ) 25 0 Vilanova 20 0
Resta M aestrat (5) 15 0 Albocásser 15 0
Resta Cam p d e  M orvedre (6) 15 0 Alt Paláncia (7) 10 0
Culla (8 ) 10 0 Fondeguilla 10 0
Les Coves 10 0 La Llosa 5 0
Afn 5 0 L'Alcúdia de Veo 5 0
(1) Bona part deis treballadors taulellers residents al terme saguntí provenen del Port de Sagunt
(2 )No inclou els treballadors que resideixen a la G utat de Valéncia
(3 )La major part deis empleats procedeixen deis Ivarsos, mas que pertany al terme de la Serra d’En Galceran
(4)Els ocupats en la cerámica provenen de Fanzara, Ayódar i Toga
(5)lndou empleats cerámics amb lloc de residéncia ais municipis de Benafigos, La Serratella, Tírig, la Torre d ’En Besora, la 
Torre d ’En Doménec i Xodos (aquest darrer és l’únic deis esmentats que no pertany al Maestrat historie)
(6)lndou treballadors residents a Algar del Paláncia, Canet d ’En Berenguer, Estivella i Les Valls (Faura i Quartell)
(7 )Empleats residents a Soneja, Segorbe i Azuébar
(8)La major part deis treballadors provenen deis masos de la Torre de Matella i del Montllat, que formen part del de Culla

Fonts: enquesta a 31 empreses cerámiques (entre taulelleres i químiques auxiliars, que tot plegat reunien uns 7.000 
treballadors) de la CIT de la Plana i a  tots els ajuntaments esmentats amb una població inferior ais 5.000 habitants
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Figura 15.3

Empleats cerámics a la CIT de la Plana 
segons el lloc de residéncia habitual i el lloc de treball

(incloem els treballadors en la industria taulellera i en la industria química auxiliar)
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A la serie de figures que van de la 15.4 a la 15.11 desglossem (a escala 

municipal o supramunicipal) la informació de les figures 15.2 i 15.3 per tal de conéixer 

els principáis fluxos de treballadors dins els municipis productors cerámics de la CIT de 

la Plana. A la figura 15.4 hem agrupat l’área d’atracció d’operaris taulellers de les 

empreses de Vilafamés, la Pobla Tomesa i Borriol, que abasta tot el Pía de l’Arc i bona 

part del Maestrat: Vilanova d’Alcolea, la Torre d’En Doménech, les Coves de Vinromá, 

la Serratella, la Serra d’En Galceran, Albocásser, la Torre d’En Besora i, fins i tot, Tírig, 

ubicat a més de 30 km. al nord de les fabriques de Vilafamés i la Pobla Tomesa. A la 

figura 15.5 hem aplegat la major área d’atracció de la CIT de la Plana, la de l’Alcora, 

amb la deis municipis veíns de Llucena i Figueroles; aquesta área abraca gairebé tota la 

Plana (és remarcable la gran quantitat de treballadors cerámics residents a Castelló que 

es desplacen diáriament a treballar a les empreses taulelleres alcorines), el Pía de l’Arc, 

una part del Maestrat (Culla, Albocásser, etc.) i la majoria deis municipis de l’Alcalatén 

oficial (les Useres, Costur, Atzeneta del Maestrat, Benafigos i Xodos). A la figura 15.6 

veiem l’área d’atracció de les empreses de Sant Joan de Moró, que és similar a la de 

l’Alcora (pero encara és més destacable la quantitat de treballadors cerámics residents a 

la capital de la Plana, superior fins i tot a la deis treballadors locáis), pero que compta 

amb un major nombre d’empleats provinents del Pía de l’Arc i una xifra menor de 

procedents de l’Alcalatén. A la figura 15.7 mostrem l’área d’atracció de treballadors de 

Castelló, en que la gran majoria deis empleats a la capital de la Plana resideixen al propi 

municipi. A lá figura 15.8 veiem l’área d’Almassora, en qué destaquen els vinguts del 

propi municipi, i en un segon terme, els de Castelló i Vila-real. A la 15.9 observem 

l’área de Vila-real, ón el predomini deis treballadors locáis és absolut, i en un segon 

terme destaquen els residents a Castelló, Borriana i Onda. A la 15.10 hem ajuntat l’área 

d’influéncia d’operaris d’Onda amb les contigües de Betxí (al SE) i de Ribesalbes (al 

NO); a banda deis treballadors locáis, en aquesta área destaquen els vinguts de Castelló, 

Vila-real, Borriana, Tales i Suera. Finalment, a la figura 15.11 hem unit l’área d’atracció 

de Nules amb les veines de Moncofa i Xilxes; hi observem com la majoria deis 

treballadors cerámics no són locáis, sinó que resideixen a la veina localitat de la Valí 

d’Uixó. És destacable també en aquest eix la preséncia de treballadors del Camp de 

Morvedre i de l’Horta, deguda a la proximitat geográfica d’aquestes comarques: Sagunt 

es troba a 18 km de les fabriques de Nules i a 15 de les de Xilxes, i la Ciutat de 

Valencia a 43 de les primeres i a 40 de les darreres.
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Figura 15.4

Área d ’influéncia deis operaris cerámics de Vilafamés, la Pobla Tornesa i Borriol

(Estimació a partir de les enquestes a l’empresa Colorobbia de Vilafamés i a
ajuntam ents i particulars deis municipis de menys de 5.000 h esmentats en la figura)
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Figura 15.5

Area d’influéncia deis operaris cerámics de l’Alcora, Llucena i Figueroles
(Estimació a partir de les enquestes a les empreses Vives, Azteca, Blau i Kiss de 

1’ Alcora, Fabresa de Llucena, Omecer de Figueroles i a ajuntaments i particulars deis 
municipis esmentats en la figura de menys de 5.000 habitants)
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Figura 15.6

Area d ’influéncia deis operaris cerámics de Sant Joan de Moró

(Estimació a partir de les enquestes a les empreses Estudio Cerámico i Saloni i
a ajuntaments i particulars deis municipis de menys de 5.000 h esmentats en la figura)
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Figura 15.7

Área d’influencia deis operaris cerámics de Castelló
(Estimació a partir de les enquestes a les empreses Taulell i Gaya i

a ajuntaments i particulars deis municipis de menys de 5.000 h esmentats en la figura)
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Figura 15.8

Area d’influéncia deis operaris cerámics d’Almassora
(Estimació a partir de les enquestes a les empreses Pamesa, Azulejera Alcorense i 
Cerámica Antiga i a ajuntaments i particulars deis municipis de menys de 5.000 h

esmentats en la figura)
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Figura 15.9

Área d’influéncia deis operaris cerámics de Vila-real
(Estimació a partir de les enquestes a les empreses Porcelanosa, Venís, Zirconio, Azuvi, 

La Plana, Todagrés, Italcerámica, Monodecor i Rocersa i a ajuntaments i particulars 
deis municipis de menys de 5.000 h esmentats en la figura)
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Figura 15.10

Area d’influencia deis operaris cerámics d’Onda, Betxí i Ribesalbes
(Estimació a partir de les enquestes a les empreses Gaya Forés, Azulev, Hispania i 

Naíucer d’Onda, Exagrés de Betxí i El Mijares de Ribesalbes i a ajuntaments i 
particulars deis municipis de menys de 5.000 h esmentats en la figura)
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Figura 15.11
% # #
Area d’influéncia deis operaris cerámics de Nules, Moncofa i Xilxes

(Estimació a partir de les enquestes a les empreses Gres de Nules, Kerabert, Rocersa i
Cerdee de Nules i Real de Xilxes i a ajuntaments i particulars deis municipis de menys

de 5.000 h esmentats en la figura)
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2 . 0 .  I n t r o d u c c i ó

L’estudiós de Factual indústria taulellera de la Plana de Castelló no pot ignorar 

que la realitat, tan poderosa i puixant, d’aquest subsector comarcal en els nostres dies té 

arrels ben profundes en la important tradició cerámica d’aquesta comarca, la qual, al seu 

tom, ha de posar-se en relació amb el paper for9a destacat que correspon a Valéncia en 

la historia mundial de la cerámica. La més avangada tecnológicament de les actuals 

indústries valencianes és també, en efecte, una de les que remunten a époques més 

remotes. Si bé els paviments i revestiments cerámics que es produeixen hui a la Plana, 

sofisticáis i avantguardistes, tenen molt poc a veure amb els primitius atuells del neolític, 

modelats a má i cuits en fogueres a Paire lliure, totes dues produccions comparteixen 

almenys dos trets: fan servir com a primera materia Pargila, i com a mecanisme de 

consolidació d’aquesta el calor produit per l’home; totes dues produccions, a pesar de les 

evidents diferencies en el resultat final, es poden considerar com objectes cerámics. És 

per aixó que considerem convenient d’incloure en la primera part d’aquest capítol (punt 

2 .1), per tal de situar-ne Pobjecte de manera adequada, una síntesi histórica deis nou 

miMennis de tradició cerámica mundial, on ressenyem les innovacions més destacades 

des del neolític fins a la Revolució Industrial del segle XIX. Posteriorment, en un segon 

apartat (punt 2.2), ens centrarem en la historia de la fabricació cerámica a Valéncia des 

del neolític fins ais nostres dies; com ja hem apuntat adés, el pes del nostre país en el món 

de la cerámica ha estat ben considerable en diverses époques, i en conjunt podem dir que 

és el més notable a escala estatal i un deis més destacats a escala europea. Finalment, en 

la tercera part d’aquest capítol (punt 2.3) ens ocuparem de la indústria taulellera de la 

Plana a partir del segle XIX, moment en qué aquesta com eta a prendre-hi un relleu i 

una personalitat remarcables, i fins a l’actualitat, quan la comarca industrial taulellera de 

la Plana ha esdevingut la segona regió industrial de tot el planeta en la producció i 

exportado de paviments i revestiments cerámics.
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2.1. Desenvolupament de la tradició cerámica mundial 
fins a la Revolució Industrial

En la primera part d’aquest segon capítol presentarem, per ordre cronológic, les 

principáis innovacions tecnológiques dins del camp de la cerámica des de raparició de les 

primeres restes d’objectes elaborats a partir de fang cuit, que remunten al VII miMenni 

aC, fins al segle passat, moment en qué la producció cerámica -i, en especial, la 

taulellera- es va industrializar en aigunes regions del nord-oest europeu. En aquesta 

primera part del capítol podrem comprovar que en el camp que ens ocupa s’ha produit 

una interacció tan intensa com dilatada en el temps entre regions tan vastes - i que 

abracen territoris tan allunyats- com el continent europeu, la ribera mediterránia, l’Orient 

Próxim i l’Extrem Orient. Va ser la penúltima d’aquestes regions, o sia, l’Orient Próxim 

(Jatu sensu)1, el bressol de la cerámica mundial. Cal recordar que també va ser en 

aquesta part del món on es produí l’anomenada revolució neolítica, que des d’ací 

s’estengué, si més no, cap a l’Occident. Entre les innovacions cerámiques própies del 

període que transcorre del seté al III mil-lenni aC, i de la regió de l’Orient Próxim, cal 

destacar les engalbes, el fom de tir vertical i el tom lent, que perfeccionaren la textura, la 

duresa i la morfologia de les peces; fou, tanmateix, grácies al descobriment a Egipte deis 

vidriats cerámics que aquesta guanyá apreciació i válua. La técnica de la cerámica 

vidriada passá, des de la térra deis faraons, a Assíria, Babilonia, Pérsia i l’Imperi Romá, i 

després de la caiguda d’aquest darrer només es conservá a l’Imperi Bizantí.

Mentrestant, cap a la setena centuria abans de Crist, a l’Imperi Xinés hom 

conebda ja les técniques de fabricació del gres -material cuit a alta temperatura, més 

resistent que no el produit a Occident- i cap al segle VIII de la nostra era s’hi va arribar 

a produir porcellana, la qual s’exportá a partir de la centuria següent a l’Imperi Islámic, 

on, a causa de la seua blancor, compacitat i transluciditat, causá un fort impacte. Els 

musulmans, que no coneixien la cerámica blanca (només feien servir vidriats 

transparents, que deixaven veure el color de l’argila), van intentar imitar la porcellana

1 L’Orient Próxim latu sensu inclou, a banda de les regions que sempre s’han considerat part d’aquest 
territori (la península d’Anatólia, la d’Arábia, i els actuals territoris del Liban, Israel, Siria, Jordánia i 
Iraq), Pérsia i Egipte, que es troben vinculados per uns forts lligams culturáis i histórics a les regions de 
l’Orient Próxim strictu sensu.
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xinesa; no hi van reeixir, pero en canvi van fabricar per primera vegada la pisa, 9 0  és, la 

cerámica vidriada amb fons blanc estannífer. Aquesta darrera técnica arriba ais paísos 

islámics del sud d’Europa (Sicilia i al-Andalus) durant el segle XI, i s’escampá per tot el 

nord de la Mediterránia Occidental a partir del segles XIII i XIV; cal fer esment 

particular de la fabricació valenciana de pisa de reflex daurat, que durant el segle XV 

s’exportá massivament des de Manises a Italia, on era coneguda amb el nom de majólica, 

i d’on passá durant els segles XVI i XVII a Franga, els Paisos Baixos i Anglaterra.

D’altra banda, a la primeria del Segle XV a Alemanya havien descobert un gres a 

la sal (9 0  és, elaborat a partir d’un vidriat de sal), fet que suposá Tinici de la fabricació 

de productes cerámics cuits a altes temperatures al nostre continent. Alemanya també fou 

l’escenari, tres segles més tard, del descobriment europeu de la porcellana, la técnica de 

fabricació de la qual havia estat zelosament guardada pels xinesos durant més de deu 

segles. A la darreria del mateix segle XVHI els anglesos reexiren a fabricar 

industrialment el gres blanc, que per la seua qualitat i baix preu va afonar la producció de 

pisa i va competir seriosament amb la de porcellana. Ja durant el segle XIX, a la propia 

Anglaterra es van generalitzar dins del subsector del taulell -el més susceptible de ser 

mecanitzat dins les diferents branques de la indústria cerámica- una série d’innovacions 

tecnológiques, com ara el premsat en sec o la decoració serigráfica, que en van propiciar 

la industrialització i, dones, la producció en massa. Aqüestes técniques es van expandir 

posteriorment a d’altres paisos europeus i algunes també van arribar a Valéncia, on 

esdevingueren generáis a la primeria de Tactual segle (aixó ho explicarem, pero, a la 

tercera part del capítol). Hem cregut convenient no continuar aquesta evolució histórica 

més enllá del segle XIX perqué a partir d’aquest moment les innovacions tecnológiques 

s’escampen arreu deis paisos industrialitzats i, encara que amb retard, apleguen també a 

Valéncia, raó per la qual ens n’ocuparem a la tercera part del capítol, on ens referim a les 

innovacions tecnológiques introduides al nostre país al llarg de Tactual segle.
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2.1.1. Origen. Primers vestigis materials

El mot cerámica té la seua etimología en Fadjectiu grec tce p a  piteó?  

(ikeramikós), que significa “d’argila, de fang” i que, al seu tom, deriva del substantiu 

k é p a p o s  (ikéramos), que vol dir “argila” La cerámica, com podem intuir a partir del 

seu étim, consisteix en la fabricació d’objectes a partir del modelatge i la posterior cocció 

de térra argilosa, material que es caracteritza per la seua plasticitat i peí fet que 

s’endureix en contacte amb el foc.

L’arqueología moderna ens diu que, tot i que la manipulació del fang per a 

diversos fins es remunta probablement al paleolític superior2, la producció d’objectes a 

partir de la cocció controlada de l’argila modelada a má data del neolític, període durant 

el qual l’home esdevingué agricultor i ramader. A partir d’aquesta etapa prehistórica els 

éssers humans tingueren la necessitat de fabricar recipients de cerámica tant per a 

l’emmagatzematge i transport deis excedents agraris com per a la cocció del menjar3. La 

cerámica va ser una de les innovacions -junt amb la metal-lúrgia, l’urbanisme, el poliment 

de la pedra i el teixit- que caracteritzaren la cultura neolítica, la qual havia sorgit cap al 

VII mil-lenni aC al Próxim Orient, tot i que encara trigá uns 2.000 anys a arribar a 

Europa. De fet, si els arqueólegs han pogut datar els diferents estrats cronológics del 

neolític ha estat sobretot grácies a les restes de material cerámic -que per la seua 

composició es conserven quasi inalterables al llarg deis miMennis (Pía Ballester, dins 

GERV, 3: 147).

Les primeres cerámiques que s’han trobat en la historia, que es remunten al VII 

mil-lenni aC, provenen de jaciments del Próxim Orient4 i consisteixen en objectes

2En el Próxim Orient el modelatge del fang era una práctica que comptava amb una Uarga tradició 
anterior al neolític, ja que s’havia originat en el moment en qué els darrers cagadors i recoHectors 
epipaleolítics es van sedentaritzar i establir en aldees; amb fang modelaven figures religioses, construien 
murs i lluien parets i sostres (Bemat i Juan, 1987: 39-41).

3Efectivament, els atuells de terrissa eren necessaris perqué es pogueren coure els aliments, de manera 
que segons Tarradell (GEC, 5: 2) pot afirmar-se que la cerámica possibilitá un canvi transcendental en 
la dieta alimentária de la humanitat, amb efectes demográfics tan notables com l’augment de 1’esperanza 
de vida i el creixement de la població.

4E1 jaciment cerámic més antic trobat fins al moment present es remunta a una data tan antiga com el 
6500 aC (o fins i tot abans, segons diversos autors) i procedeix de Qatal Hüyük, en la península 
d’Anatólia (hui dia Cumra, a Turquía) (Microsoft Encarta 96 Encyclopedia, dins AADD, 1993-1995, 
veu pottery, Ancient Middle East).
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conformats a má i polits abans de la cocció per tal de corregir les imperfeccions que el dit 

procés havia de causar en Pobjecte; aqüestes primeres cerámiques normalment presenten 

decoració gravada5 amb motius geométrics i compten amb una gamma limitada de 

tonalitats (crema, bebe, gris o roig), condicionada peí tipus d’argila local i per la babea 

temperatura de cocció (Klein, 1979: 13). Aquesta darrera circumstáncia esmentada es 

devia al fet que les primeres cerámiques no es coíen en foms tancats, sinó en fogueres 

excavades a Paire lliure -la temperatura de les quals no podia excedir uns límits 

relativament babeos- que posaven les peces en contacte directe amb el foc; d’aquesta 

manera, i a pesar del procés de poliment de la superficie deis vasos, les parets n’eixien 

irregulars i aspres, a banda de permeables i poc resistents (HCV, 1: 11-12). Per tal de 

suavitzar aqüestes rugositats de la superficie deis objectes cerámics, conferir-hi brillantor 

i limitar-ne la porositat, algunes peces trobades a Mesopotámia i anteriors al 5000 aC 

apareixen ja revestides amb una capa fina d’argila ben decantada o engaita (Boger, 

1971: 498). També del mateix període i de la mateixa regió provenen alguns atuells en 

qué les argiles es barregen amb materials desengreixants -normalment arenes- que 

faciliten el modelatge de les peces, redueixen la plasticitat de l’argila perqué aqüestes no 

es badén ni perden volum durant la cocció i augmenten la resistencia deis atuells ja cuits 

davant possibles excessos térmics com ara durant la cocció d’aliments (Gomis, 1990: 

45).

5Aquesta decoració es realitzava normalment a base d’incisions amb un punxó, tot i que també a Siria 
s’han trobat també peces cerámiques molt primerenques impreses amb la vora d’una petxina {Microsoft 
Encarta, dins AADD, 1993-1995, veu pottery, Ancient Middle East). Exemplars de cerámiques 
gravades de Puna i de l’altra manera (i encara amb altres métodes) es van trobar també primerencament 
a Valéncia -com veurem més avant- durant el V mil-lenni aC, moment en qué s’hi iniciá el Neolític.
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2.1.2. Orient Próxim. Primeres innovacions

Al llarg deis segles les innovacions cerámiques anaven succeint-se de manera 

progressiva i gradual, sense canvis massa bruscs. Durant el V mil-lenni aC a 

Mesopotámia i Pérsia la cocció de les peces comen$á a realitzar-se en espais tancats on 

el terrisser podia manipular el procés de cocció mitjanpant el control de T entrada d’aire. 

L’ús d’aquests foms, anomenats de tir vertical, permeté Taugment de la temperatura en 

evitar per primera volta el contacte directe del foc amb les peces; com a conseqüéncia, 

se’n millorá la resisténcia, tant durant el procés de cocció com una vegada acabat aquest 

(Boger, 1971: 239, HCV, 1 : 12). També al V mil-lenni aC es remunten les primeres 

cerámiques trobades a Samarrá (Mesopotámia)6, que es caracteritzen pels seus temes 

decoratius, queja no són incisos a punxó, sinó pintats (Cooper, 1993: 18)7, i queja no es 

limiten ais motius geométrics, sinó que també representen figures humanes i animals, 

poques centúries més tard, a Tell Halaf (Mesopotámia) es produien unes peces 

cerámiques policromes de superior qualitat a les de Sámarra , grácies que els terrissers 

havien aprés a controlar millor les técniques de cocció8.

En el tránsit entre el V i el IV mil-lenni aC els terrissers de Pérsia i Mesopotámia 

ja feien servir el tora lent, grácies al qual s’aconseguí un major refinament en el 

modelatge de les peces i en el posterior procés d’engalba (Klein, 1979 13). L’abans 

comentada introducció deis fom de tir vertical i el desenvolupament del tom lent 

possibilitá un notable canvi en l’elaboració de la cerámica a partir del quart mil-lenni a les 

regions del Próxim Órient, entre les quals les innovacions es difonien rápidament. Les 

peces cerámiques, a més de ser técnicament més consistents i homogénies, presentaven 

una decoració pintada més acurada i complexa. Els exemples més representatius

6Diem primeres, perqué la ciutat de Samarrá (en Tactual Iraq) es caracteritza per dos tipus principáis de 
cerámiques: les mesopotámiques (entre el S000 i el 4500 aC, aproximadamente a les quals ens referim 
en aquest parágraf, i les musulmanes (s. IX dC), de les quals en parlarem al llarg d’aquest capítol.

7La cerámica pintada de Samarrá es decorava a pinzell amb pigments rojos, marrons o negres sobre 
engalba de color crema (Microsoft Encarta, dins AADD, 1993-1995, veu pottery, Ancient Middle East). 
Aquest métode tan antigament conegut pels mesopotámics será emprat durant les darreres centúries 
anteriors a l’era cristiana (especialment entre els segles IV i II aC) pels terrissers ibérics que habitaren 
Tactual territori valenciá, com ja veurem després en l’apartat que hi fa referéncia.

^Microsoft Encarta, dins AADD, 1993-1995, veu pottery, Ancient Middle East.
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d’aquesta delicada cerámica pintada els trobem a a Uruk (al sud de Mesopotámia), ciutat 

immersa dins la primitiva cultura summéria, i ja durant el III mil-lenni aC a Susa (Pérsia), 

on apareixen riques decoracions en qué es combinen els temes figuratius amb els 

geométrics sobre una engalba de tonalitat groga verdosenca (Cooper, 1993: 18-20).

Durant el tercer mil-lenni tingué lloc a l’Egipte imperial una de les innovacions 

més destacades dins la historia de la cerámica: el descobriment deis vidriats. Cap al 4000 

aC els egipcis ja eren coneixedors deis métodes de producció del vidre i dins del periode 

conegut com Imperi Antic (aproximadament entre el 2700-2100 aC) arribaren a dominar 

la técnica de fabricació deis vidriats cerámics9. Els terrissers egipcis crearen una pasta 

artificial, que alguns anomenen faianga egipcia10 o pasta egipcia, composta d’un argila 

fortament silícia, sobre la qual s’aplicava un vidriat anomenat sílico-alcalí, perqué en la 

seua composició entraven la sílice (en forma d’arena de quars), que formava el vidriat, i 

un fimdent alcalí que rebaixava el punt de fusió d’aquesta. Alguns deis vidriats sílico- 

alcalins (també anomenats alcalins) que s’aplicaven sobre la faianga egipcia s’acolorien 

amb petites quantitats d’óxid de coure, que conferien a la coberta vítria una bella 

tonalitat turquesa, obtinguda grácies a l’acció que exercia l’óxid de coure tant sobre el 

vidriat com sobre la pasta silícia del bescuit (Gomis, 1990: 47-48)11. Cal dir que durant 

els primers segles de la invenció de la pasta egipcia (més o menys fins a l’any 1000 aC) 

aquesta només es féu servir per a elaborar petits objectes de luxe (de menys de 8  cm 

d’al9ária) com ara peces de joieria, figuretes, amulets, vasos per a líquids preciosos, etc. 

(Cooper, 1993: 23). Durant el següent mil-lenni (el segon abans de Crist), els terrissers 

xinesos d’una banda, i els mesopotámics de l’altra comenfaren també a esmaltar els seus 

objectes cerámics més preats: els primers vidriaven un material similar al gres i, dones, 

cuit a alta temperatura (ens referim al protogrés, del qual en parlarem en punt 2.1.412),

9Segons Boger (1971: 239), fins i tot en época predinástica (abans del 3000 aC) els egipcis ja coneixien 
les técniques de fabricació deis vidriats alcalins.

10Aquesta faianga egipcia no té res a veure amb la famosa producció baixmedieval de faianga (vegeu 
glossari), paraula derivada de la ciutat italiana de Faenza, on es produia massivament, i caracteritzada 
per la utilizació d’esmalt estannífer.

11 El coure que acoloria la famosa faianga egipcia de color blau turquesa s’extreia de la malaquita del 
Desert del Sinaí (1990: 40).

12Hem preferit no barrejar en el mateix apartat les principáis innovacions aportades pels terrissers 
xinesos i les del Próxim Orient, ja que els primers, a diferencia deis segons, estaven especialitzats, des 
d’almenys el II miHenni aC, en la fabricació deis anomenats productes cerámics de \pasta dura ’ (cuits

220



mentre que els darrers aplicaren els vidriats sobre cerámica arquitectónica, les primeres 

mostres de la qual, localitzades justament a Mesopotámia, poden datar-se cap al 1500 

aC13.

Els vidriats cerámics emprats pels terrissers mesopotámics durant aquest període 

consistien en unes cobertes vítries en qué els composts de plom actuaven com a principal 

fundents de la sílice: es tractava deis primers vidriats plumbífers. Aquests es 

caracteritzaven perqué fonien a una temperatura relativament babea (la qual cosa 

facilitava el procés de cocció), toleraven una major varietat d’argiles i dissolien facilment 

els óxids colorants; aqüestes oprimes qualitats han condicionat que els composts de plom 

seguisquen sent hui dia elements básics en 1’elaborado deis esmalts cerámics (Boger, 

1971: 239,290; Hamer, 1975: 145; Cooper, 1993: 19). Si bé en el seu origen els vidriats 

plumbífers eren transparents i incolors, entre els segles VIII i V aC ja en trobem d’opacs 

i acolorits a Assíria, Babilonia i Pérsia, amb almenys cinc tonalitats: blanca, groga, verda, 

blava i marró14. Amb aquests vidriats plumbífers policroms els terrissers mesopotámics i 

perses recobrien els taulellets que feien servir en les composicions figuratives que 

decoraven els murs deis seus edifícis més insignes (Azcárate eí a l , 1984: 39). El primer

a més de 1.200°C), completament diferents ais productes cerámics de 'pasta tendrá’ (cuits a menys de 
1.200°C), propis del Próxim Orient i de tota la conca mediterránia.

13No és casualitat; que els pobles mesopotámics -els quals, vivint en una gran plana al-luvial, no 
disposaven de pedres per a la construcció d’edificis- feren servir tan primerencament els atovons i les 
rajóles (travades amb morter) com a elements estructuráis en el bastiment de les ciutats. Tant atovons 
com rajóles estaven eláborats a partir del fang, l’únic material de construcció de qué disposaven caldeus, 
assiris i babilonis, peró els primers es coíen al caliu de l’abrasador sol mesopotámic, mentre que les 
segones es consolidaren a través d’una cocció realitzada dins un fom per a cerámica. L’atovó fou el 
primer material de construcció que feren servir els mesopotámics, alguns milers d’anys abans d’usar la 
rajóla; els primers exemples d’aquest ús són anteriors al IV miMenni aC, peró l’escassa consisténcia 
d’aquests materials ha impedit que en l’actualitat es conserve cap deis monuments bastits per aqüestes 
primitives civilitzacions del Próxim Orient (com ara els mítics zigurats, tan similars a les pirámides 
egípcies, que en canvi s’han conservat fins ais nostres dies per estar fetes de pedra) (Gomis, 1990: 39- 
40).

14La policromía potencia els valors estétics deis vidriats plumbífers, que origináriament eren incolors i 
es feien servir només per protegir el eos de la pega (Gomis, 1990: 48). La varietat cromática deis esmalts 
babilónics i perses aqueménides, segons Frankfort (1969: 108 i 231), anava des del blanc i el groe fins al 
blau marí i el blau turquesa (o verdblavós); Gomis (1990: 41) i Cooper (1993: 20) afigen un color fose a 
aquesta série: el negre, segons el primer autor, i el marró segons el segon. Per tal d’acolorir els vidriats 
plumbífers aquests es barrejaven amb una série d’óxids colorants: el blanc, per exemple, s’obtenia en 
opacificar l ’incolor vemís amb óxid d’estany, tot i que alguns autors qüestionen l’ús d’aquest metall en 
época tan primerenca (Caiger-Smith, 1973: 22); amb l’óxid de coure s’aconseguia el color verd; l’óxid 
de ferro conferia una tonalitat groguenca al vidriat; amb el de manganés el recobriment vitri s’enfosquia, 
donant-hi un to marró, violaci o negrenc; finalment, amb l’óxid de cobalt l’incolor vidriat s’acoloria de 
blau (Boger, 1971: 129; Cooper, 1993: 19-20,65-66).
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lloc en qué s’utilitzaren els vidriats plumbífers amb la finalitat que acabem d’indicar fou 

durant el segle VIII aC Assíria, on destaca la decorado cerámica policroma de 1’entrada 

del Palau de Khorsábád (ciutat ubicada al nord de Mesopotámia, en Tactual Iraq), que el 

monarca assiri Sargon II, que govemá aquest poblé entre el 722 i el 705 aC, maná bastir 

durant el seu regnat. Cal ressaltar-hi a més la decorado mural del Palau de Nimrud 

(ciutat mesopotámica veina de Panterior) (Gomis, 1990: 40), construit coetániament al 

de Khorsábád durant les décades de major expansió del poblé assiri (darreria del segle 

V in i principis del VII) (Duby, 1995: 12). Cap a la darreria del segle VII aC Assíria 

caigué a mans deis babilonis, que el 614 aC prengueren Assur -ciutat que dóna origen i 

nom al poblé assiri- i el 612 Nínive -la capital; els terrissers de Babilonia prompte 

imitaren la técnica de decorado cerámica policroma propia deis venguts assiris: la mostra 

més destacada d’aquesta utilització deis taulellets vidriats a Babilonia és la Porta d’Istar, 

que maná construir el rei Nabucodonosor II cap al 575 aC (Gomis, 1990: 40). Poques 

décades més tard els perses aqueménides conqueriren tota la plana mesopotámica: Nínive 

fou presa el 556 aC i Babilonia désset anys després (Martín G., 1: 85). Foren llavors 

terrissers perses els qui recolliren i continuaren la tradició cerámica deis conquerits i els 

qui la traslladaren al seu territori; la millor mostra d’aquesta decoració policroma 

realitzada a partir d’esmalts plumbífers a Pérsia la trobem ais murs del Palau 

d’Artaxerxes a Susa, bastit cap al 404 aC (Gomis, 1990: 41). Ja durant el segle II aC les 

técniques policromes de decoració -ara aplicades principalment sobre objectes de forma, 

no sobre cerámica arquitectónica- s’escamparen des de Mesopotámia i Pérsia cap a 

PImperi Romá15, d’una banda, i cap a la Xina, de Taltra16.

1 5 E 1 s  esmalts plumbífers van arribar a Tars (Asia Menor) i a Alexandria (Egipte) cap al segle I  aC; 
després passaren a la Península Itálica -on van tindre molt poca difusió-, a la GáMia (a la zona próxima 
a Tactual Vichy) i finalment a Colónia (Renánia, Alemanya), ciutat a la qual arribaren cap a Tany 100 
dC, segons Cooper (1995, p. 40), i cap al 200 segons Boger (1971, p. 129).

16Segons Cooper (1993: 45), durant el primer període de la dinastía Han (anomenat Han Occidental, 
que tingué vingéncia en el govem xinés entre el 206 aC i el 8 dC) la Xina mantenía relacions comerciáis 
amb territoris ben llunyans, com ara la Mediterránia i TOrient Próxim. Els xinesos exportaven seda a 
l’Imperi Romá, a través d’una ruta interior (que travessava el Turquestan), i a 1’Indi a i Pérsia per via 
marítima; a canvi, des d’Occident importaven vidre i una substancia coneguda com liu-li, que hom creu 
que es tracta d’ima barreja de vidre i plom amb la qual els terrissers del Llunyá Orient elaboraven els 
vidriats plumbífers (Valenstein, 1989: 45).
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Abans de passar a estudiar les principáis innovacions cerámiques de les cultures 

clássica i xinesa convé que, sense deixar l’Orient Próxim, fem referéncia a un testimoni 

documental de la fabricació de cerámica en el món antic que posseeix un valor 

vertaderament excepcional per la seua qualitat, extensió i difusió: ens referim ais llibres 

recollits en Y Antic Testament, escrits al llarg del primer mil-lenni abans de Crist, que 

repleguen en els seus versicles nombroses al-lusions directes i indirectes a la fabricació i 

utilització d’objectes de terrissa. El fet que la major part deis esdeveniments que s’hi 

narren tingueren Uoc a l’Orient Próxim (latu sensu), on s’havia assolit, durant el I mil-leni 

aC, l’estat més avangat del món sencer quant al desenvolupament de la producció 

cerámica, explica la profusió i la varietat de les al-lusions a aquesta fabricació. Peí que fa 

al modelatge del fang, la primera referéncia apareix al Gene si, en qué textualment es diu 

“Llavors el Senyor-Déu va modelar l’home amb pols de la térra. Li va infondre l’alé de 

vida, i l’home es convertí en un ser viu”17; la primera part del procés de fabricació de la 

cerámica, dones, es fa servir com a metáfora per a explicar míticament ni més ni menys 

que Porigen de la Humanitat.

A la Biblia també trobem algunes metáfores en qué hom compara el terrisser, que 

dóna forma a l’argila, amb el Senyor-Déu, que crea els sers vius. En reportem tres, 

d’exemples:

Ai deis qúi volen amagar els seus projectes al Senyor! Tot ho tramen en l’obscuritat i 
pensen: ‘Ñingú no ens veu ni sap qué fem’. Aneu ben errats! Voleu igualar l’argila i el 
terrisser? Com si una obra [d’argila] poguera dir del qui Pha feta: ‘No m’ha fet’ Com si 
el canter poguera dir del terrisser: ‘No ho entén gens’.

Isaies29: 16

Ai de l’home, pobra gerra de terrissa, que gosa discutir amb el qui Pha format! ¿Es que 
Pargila pot dir al terrisser: ‘Qué fas! Has fet malament la teua obra*? Ai del qui diu al 
pare: ‘Qué has engendrat?’, o a sa mare: ‘Qué has infantat?’.

Isaies 45: 9-10

Hi vaig anar i vaig trobar el terrisser treballant al tom. Quan la pega que tomejava li 
eixia deformada, en feia una altra tal com ell volia. Llavors el Senyor em va comunicar la

17Gn 2: 7 {La Biblia, biblia valenciana, traducció interconfessional, Saó, Castelló, 1996: 638).
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seua paraula. Em digué: Parla a la gent d’Israel. ‘Creieu que jo no sóc capa? d’obrar 

com aquest terrisser? Vosaltres sou a les meues mans com l’argila a les mans del 

terrisser...’.

Jeremies, 18: 3-6

Els llibres de Jeremies i d’Isaíes són els que contenen un major nombre de 

referéncies a l’argila i ais terrissers. Al primer hom reflecteix la utilitat d’atuells cerámics 

per a guardar i conservar objectes peribles o delicats (aliments o, en aquest cas, 

documents):

Aixó diu el Senyor de l’univers, Déu d’Israel: ‘Agafa aquests documents, aquesta 

escriptura de compra, tant la part segellada com la part oberta, i posa’ls en una gerra de 

terrissa perqué es conserven durant molt de temps’.

Jeremies 32: 14

Isaies, d’altra banda, fa una clara al-lusió al pastament i modelatge del fang: “ha 

trepitjat els sátrapes com fang, com el terrissaire pasta amb els peus l’argila”18. La 

cerámica envemissada es troba representada en la Biblia per una cita en qué es aquesta es 

compara amb les persones que per fora tenen una magnífica apareja, pero que per dins 

són malignes, igual que la terrissa vidriada, la superficie de la qual és bella, pero que té 

un interior pobre, de simple fang: “Com vemís aplicat sobre terrissa,/ són llavis dolidos i 

un cor dolent/ .Amb els llavis, el qui odia se simula un altre,/ pero dintre seu cova la 

perfidia.” (Provérbis 26: 23-24).

També s’hi fa esment a l’Antic Testament de la cerámica arquitectónica, com ara 

al Génesi quan els hómens decideixen de construir la ciutat i la torre que, a partir de la 

confixsió creada per l’actuació de la divinitat, duran el nom de Babel:

En tota la térra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes para ules. Els 

hómens van emigrar des de l’orient, trabaren una plana al país de Xinar i la van poblar. 

Llavors parlaren entre ells de fer rajóles i coure-les al fom. Així comentaren a fer servir

18Is 41: 25 {La Biblia, traducció deis monjos de Montserrat, 1986 (4a edició; la edició: 1970), Casal i 
Valí, Andorra, pp. 2.911). Els fets histories a qué es refereix aquest text són els portats a terme per Cir el 
Gran, que durant el segle VI aC s’apoderá de Babilonia i posa fi a la captivitat deis jueus. Peí que fa al 
procés de fabricació descrit, segons Gomis (1990: 46) fa referéncia al pastament del fang, en qué aquest 
possiblement es xafava amb el peus per tal d’eliminar-ne l’aire acumulat durant la barreja i 
homogeneització de l’argila.
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rajóles en lloc de pedra, i asfalt en lloc de morter. Després van dir: -Vinga, edifiquem- 
nos una ciutat i una torre que arribe fíns al cel; així ens farem un nom i no ens 
dispersarem per tota la térra.

Génesi 11: 1-519

0  bé a Y Éxode, quan els israelites són esclavitzats i oprimits peí faraó i com a 

conseqüéncia, guiats per Moisés i Aaron, ixen d’Egipte:

Pero com més els oprimien [els egipcis ais hebreus], més augmentaven i es multiplicaven,
1 els egipcis els veien com una amenaza. Per aixó van esclavitzar els israelites amb 
duresa i els amargaren la vida amb treballs pesats: preparar Fargila, fer rajóles i ocupar
se de totes les faenes del camp. Amb tot aixó els esclavitzaven durament.

Éxode, 1: 13-14

Tanmateix, aqüestes rajóles que feien els esclaus israelites devien ser assecades al 

sol (atovons) i no cuites en foms, ja que en el mateix Éxode trobem una referéncia a la 

palla, material que calia barrejar amb Fargila per a fer atovons (i que, en canvi, no 

s’usava per á les rajóles cuites al fom): “No proveiu més els israelites de palla per a fer 

rajóles com fíns ara. Que la vagen a recollir ells mateixos.” (Éxode, 5: 7).

19En aquests versicles tomem a citar la versió valenciana de la Biblia {La Biblia, biblia valenciana, 
traducció interconfessional, Saó, Castelló, 1996, pp. 638).



2.1.3. Grecia i Roma. Cerámiques ática, campaniana i sigillata

A diferencia deis romans, sembla que els terrissers grecs mai no arribaren a fer 

servir esmalts plumbífers sobre els seus objectes cerámics; per a decorar-los hi pintaven, 

amb engalbes negres, una série de motius ornamentáis. Destaca sobretot la cerámica 

ática (fabricada a la regió d’Atenes), que compren dos estils: d’una banda, l’anomenat de 

figures negres (sorgit cap al 700 aC i vigent fins a mitjan segle VI), que presentava 

figures d’aquest color sobre el fons rogenc de l’argila, i de l’altra, l’estil de figures roges 

(entre mitjan segle VI i circa 330 aC), les quals s’obtenien en pintar amb una engalba 

negra tota la superficie del vas, llevat de l’interior de les figures, que en conseqüéncia 

conservaven el color de Fargila (Klein, 1979: 15; Cooper, 1993: 32-35). En tots dos 

estils les figures representaven escenes de la vida de l’época (amb predilecció per les 

batalles, les curses i les processons) o bé mitológiques.

Després del segle III aC fou la cultura romana l’encarregada de continuar la 

tradició de la cerámica ática; si bé els itálics no aconseguiren mai d’imitar el refinat estil 

de FHéMade, sí que introduiren, en canvi, nombrosos avaros técnics en Felaboració de 

la terrissa que permeteren d’estendre’n l’ús a la major part de la ciutadania, ni que fos 

amb la contrapartida d’una minva en la qualitat d’aquesta. La cerámica campaniana (que 

rep aquest nom perqué s’originá a la zona de Nápols, a la Campánia) fou la primera 

producció important dins la Península Itálica. Les peces campanianes portaven, com les 

átiques, una engalba negra; a diferencia d’aquestes, pero, no presentaven figures 

pintades, sinó motius geométrics impresos, quan no eren absolutament llises. Amb 

l’adveniment de l’Imperi, la cerámica campaniana es veié relegada i substituida per la 

procedent de la regió d’Arretium (Arezzo), anomenada modemament sigillata (perqué 

anava signada -segellada- per Fautor); la cerámica aretina, recoberta per una 

característica engalba rogenca, podia ser llisa o bé portar decoració impresa mitjan9ant 

motles, amb representacions de motius animalístics, mitológics, de banquets o erótics. 

Aquest estil cerámic s’estengué a partir de l’era cristiana arreu de l’Imperi Romá 

Occidental, en províncies com ara la Gál-lia, Hispánia i Cartago (provincia d’África).

El segle III després de Crist l’Imperi Romá viu una fortíssima crisi de la qual no 

arribará mai a recuperar-se del tot: les transformacions socials que es produeixen en els
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dos segles següents (época coneguda com Baix Imperi) prefiguren el món medieval; peí 

que fa a la cerámica, durant el Baix Imperi es produeix una progressiva pérdua de bona 

part de les técniques apreses en els segles anteriors. Mentrestant, a l’altre extrem del 

continent eurasiátic, i en un altre imperi, el xinés, Tevolució de la tradició cerámica 

propia -ben diferent de la romana- prosseguirá sense interrupció (Hamilton, 1985a: 16).
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La Xina. Els descobriments del gres i de la porcellana

Com ja havíem avan^at al punt 2.1, a la Xina de mitjan segon miHenni aC (quan 

hi regnava la dinastia deis Shang -1766-1027 aC-), ja fabricaven una cerámica 

extraordinária-ment dura i impermeable -per comparació amb la del Próxim Orient o de 

la Mediterránia. La cerámica Shang cuita a alta temperatura o proíogrés20 és considerada 

pels estudiosos com el primer estadi dins el procés que condueix al gres i a la 

porcellana21, productes caracteritzats per la seua duresa, compacitat i impermeabilitat 

que suposen sense cap mena de dubte la major aportació deis terrissers orientáis al 

progrés técnic de la cerámica, i un deis majors aconseguiments en la historia de la 

cerámica mundial. L’obtenció en una época tan primerenca d’aquest protogrés fou 

possible grácies a dues innovacions: d’una banda, el descobriment d’unes argiles 

refractáries, o una mésela d’aquestes, que vitrificaven a uns 1.200°C; de l’altra, el 

desenvolupament d’uns foms i d’unes técniques de cocció capados de produir i suportar 

aquesta calfor tan elevada (Valenstein, 1989: 22). Amb el protogrés, dones, s’iniciá a la 

Xina la fabricació deis anomenats productes cerámics de pasta dura, aquells que couen a 

una temperatura de 1.200°C o superior i que es distingeixen per la seua duresa, 

resisténcia i impermeabilitat; aquest fet suposá sens dubte un notable avan$ técnic 

respecte ais anteriors productes cerámics xinesos, de pasta tendrá, porosos i poc 

resistents22.

El protogrés no precisava cap vidriat per a endurir-se i impermeabilitzar-se, ja 

que, com hem dit, els terrissers Shang descobriren un tipus d’argila que vitrificava per si 

sola a 1.200°C; així dones, quan hi afegien un vidriat, aquest acomplia una funció 

merament estética. Els cossos de les peces Shang no vidriades presentaven, óbviament, el

20 Valenstein (1989: 22) utilitza el terme near-stoneware per a referir-se a aquesta cerámica Shang dura, 
compacta i próxima al gres (per aixó el seu nom). Nosaltres traduim aquesta expressió anglesa com
protogrés.

21 Vegeu gres i porcellana en el glossari.

22Gomis (1990: 44) considera el protogrés, el gres i la porcellana productes cerámics de pasta dura per 
comparació amb els productes cerámics cuits a temperatures inferiors ais 1.200°C {de pasta tendrá). Cal 
dir que mentre que durant el II mil-leni aC a la Xina ja es fabricaven peces cerámiques de pasta dura, els 
terrissers occidentals no van ser capados de produir gres fíns a una data tan tardana com la darreria del 
segle XIV dC, quan a Renánia es va decobrir la técnica del vidriat de sal (Hamilton, 1985b: 10).
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color natural de l’argila o de la barreja d’argiles, principalment blanc tirant cap a gris o 

cap a groe, o bé marró grisenc. Pero els terrissers Shang feren servir molt 

primerencament esmalts per a acolorir el protogrés, els quals esmalts estaven composts 

de sílice, en tant que element formador del vidre, de cal?, que actuava com a fimdent, i 

de petites quantitats de ferro i de titani, que conferien a la superficie del protogrés un to 

groe verdosenc o un color entre bru i verd oliva ciar (Valenstein 1989: 22-23).

Durant el període que va seguir Pera Shang, anomenat Zhou (1027 aC-256 aC) la 

tecnología cerámica xinesa va avanzar notablement, i segons Valenstein (1989: 29) els 

primers objectes d’alló que els estudiosos occidentals anomenen gres daten d’aquesta 

era, concretament del període Zhou occidental, que és anterior al segle VIII aC. 

L’evolució des del protogrés al gres no és fruit d’un canvi brusc, sinó d’un procés 

secular i gradual d’evolució tecnológica en qué s’incrementa paulatinament la 

temperatura de cocció i es depuren les técniques de modelatge, decoració i esmaltat 

(Hamilton, 1985b: 8 ). Per tant la diferéncia entre el gres i el protogrés (producte aquest 

darrer que continua produint-se coetániament amb el gres durant Pera Zhou), no és més 

que una qüestió de refinament.

Fins a Pinici de la dinastía Han (206 aC-220 dC) els terrissers xinesos únicament 

esmaltaven peces gresificables. Tant el gres com el protogrés esmaltats resultaven molt 

atractius per les seues propietats estétiques i técniques, pero la fabricació d’aquests era 

relativament cara, la qual cosa condicioná Pinici a la Xina de la producció de cerámica 

cuita a baixa temperatura i esmaltada amb un vidriat plumbífer, la técnica del qual 

probablement s’importá de Pérsia o de POrient Próxim (Valenstein, 1989: 45). 

Mentrestant el gres continuava la seua propia evolució i al llarg del període Han Oriental 

(25 dC-220) els terrissers xinesos ja fabricaven un material caracteritzat per la seua 

compacitat, impermeabilitat, ressonáncia en ser colpejat i peí seu esmalt verd, anomenat 

celado (pels estudiosos occidentals), que era relativament uniforme i que s’adheria 

fermament al eos de la pe$a (1989: 42). El celado pren el color de petites quantitats 

d’óxids de ferro i, generalment, de titani aplicades sobre Pargila gresificable, que ha de 

coure en condicions de reducció (en atmosfera reductora, sense entrada d’oxigen), sota 

les quals el ferro esdevé verd (Hamilton, 1985a: 144). Encara que els celadons Han 

encara resulten bastant immadurs, cal considerar-los com el primer precedent d’una
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tradició en la fabricació de celadons que proporcionará a la cerámica xinesa un deis seus 

aconseguiments més notables. Coetániament al celado, els terrissers Han fabricaren 

també gres esmaltat amb vidriats d’altres colors, com ara negre o marró (Valenstein, 

1989: 42-43).

Durant el període conegut com de les Sis Dinasties (220-589) la técnica 

terrissera xinesa continuá evolucionant tant peí que fa ais productes cuits a baixa 

temperatura com quant ais de pasta dura. Respecte ais primers sembla que els terrissers 

xinesos aconseguiren uns esmalts plumbífers amb una ámplia varietat cromática que 

anava des del blanc fíns al marró, passant peí groe i el verd (1989: 53-54): el blanc 

s’obtenia en aplicar la coberta plumbífera incolora sobre argiles de cocció blanca; amb 

Paddició d’óxid de ferro al vidriat base incolor s’assolien tonalitats que anaven des del 

groe palla i el groe ambre fins al marró fose, mentre que l’óxid de coure barrejat amb el 

plom conferia ais esmalts una tonalitat verdosa (1989: 63).

D’altra banda, els terrissers de les Sis Dinasties milloraren notablement la qualitat 

del gres, especialment la d’aquell esmaltat amb celado, vidriat que cada vegada era més 

uniforme i confería una tonalitat més verda a la coberta de les peces. Aquesta mateixa 

millora técnica i estética s’apreciava en el gres de tonalitat negrenca i en la cerámica de 

color blanc, un producte que durant la remota era Shang (II mil-leni aC) havia comen9at 

a fabricar-se a partir d’argiles de cocció blanca (molt similars al caolí), la producció del 

qual, tanmateix, s’abandoná inexplicablement i no es recuperá novament fins a la darreria 

del període de les Sis Dinasties. Del final d’aquesta era daten unes peces cobertes amb un 

vidriat blanc i translucid que confirmen que durant la darreria del sisena centúria es 

produia un gres blanc ben sofisticat, en el qual es troben les arrels d’una tradició 

cerámica blanca que fins a l’actualitat s’ha mantingut en primer pía en el camp de la 

producció xinesa (1989: 56).

L’efímera era Sui (581-618) també ens ha deixat algunes mostres de celadons i de 

gres de color blanc, aquest darrer molt próxim ja a la porcellana, pero sense atényer-ne 

totes les característiques própies. La producció de cerámica blanca Sui pot considerar-se 

com el fruit d’una etapa de transició cap a la porcellana en qué no s’arriben a assolir les 

propietats de la vera porcellana xinesa pero en canvi sí que hom aconsegueix unes 

característiques qualitatives superiors a les del gres ordinari; és per aixó que, per tal de
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diferenciar-lo del gres, alguns estudiosos designen aquest tipus de cerámica de transido 

amb el nom de cerámica porcellanosa (porcelaneous ware) (Valenstein, 1989: 59) o 

gres porcellanós (porcelaneous síoneware) (Boger, 1971: 327). Els estudiosos orientáis 

generalment no fan distinció entre el gres, la cerámica porcellanosa i la porcellana 

própiament dita: a l’Extrem Orient qualsevol producte gresificat que ressone en ser 

colpejat, independentment que siga o no blanc i translúcid, rep el nom de C/, en xinés, i 

de Ji, en japonés, paraules que es representen amb el mateix símbol en totes dues 

llengües (Valenstein, 1989: 59; Cooper, 1993: 48). En canvi, els estudiosos occidentals 

estableixen algunes diferencies entre gres, cerámica porcellanosa i porcellana: tots tres 

productes són impermeables, ressonants i compactes, pero la porcellana a més és blanca i 

translúcida (a diferencia del gres i de la cerámica porcellanosa), i es forma principalment 

a partir del caolí i el feldspat (a diferencia del gres). La cerámica porcellanosa presenta, 

dones, una composició for?a similar a la de la porcellana, pero pren la forma definitiva en 

un procés de cocció en qué la combinació de temps i temperatura no és l’adequada 

perqué les peces puguen adquirir la transluciditat i la blancor que són própies de la vera 

porcellana xinesa (Boger, 1971: 326-327).

La cerámica vidriada al plom va experimentar un important desenvolupament 

durant la dinastía Tang (618-906 dC) (Valenstein, 1989: 63)23, pero aquest període és

especialment conegut perqué, des del punt de vista deis estudiosos occidentals, s’hi va
*}

produir el majór aconseguiment en la historia de la cerámica xinesa: la fabricació de 

porcellana. Ja hem comentat que la diferencia entre la cerámica porcellanosa i la 

porcellana própiament dita era una qüestió de major o menor refinament, i cal afegir-hi 

que la transició entre ambdues es va produir de manera gradual, tal i com s’havia produit 

entre el protogrés i el gres, o entre el gres ordinari i el gres porcellanós. La porcellana, 

amb un eos dur, compacte, impermeable, blanc, translúcid i ressonant i amb un vidriat 

fermament adherit, fou el producte d’un perfeccionament progressiu tant de la

23Durant el període Tang, especialment prolífic en la producció de cerámiques vidriades al plom, es va 
ampliar la gamma cromática deis esmalts plumbífers, ja que ais colors anteriors (desenvolupats durant el 
període de les Sis Dinasties) es va afegir el blau, que s’aconseguia en barrejar óxid de cobalt amb els 
composts de plom. Sembla que aquest avan? fou possible grácies a les importacions de peces cerámiques 
decorades en blanc i blau procedents des deis paisos islámics a partir del segle IX. Segons Soustiel 
(1985: 212), és per aquesta raó que els xinesos anomenen blau mahometá (Jbleu mahométan) aquest 
color aplicat sobre peces cerámiques.
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composició del eos i del vidriat com de la combinació de temps i temperatura en la 

cocció d’aquests (1989: 72).

Encara que segons els distints centres de producció les proporcions i, fins i tot, 

els components de la porcellana xinesa podien variar, la majoria deis autors coincideixen 

en el fet que les matéries primeres básiques de 1’auténtica porcellana xinesa són el caolí 

(argila blanca no fusible que manté el mateix color després de la cocció) i el feldspat molt 

(anomenat petuntse en xinés) que és l’element fusible que Higa entre si les partícules 

incombustibles de caolí durant la cocció (Cooper, 1993: 49)24. Segons Batini (1974: 

322), després de moldre, homogenéitzar i barrejar amb aigua els components del eos de 

la porcellana (caolí i petuntse, amb una proporció notablement superior del primer 

mineral), aquests es deixaven madurar durant una llarga temporada; posteriorment amb 

la pasta ja macerada es modelava el eos de la pe?a, que es revestía amb un vidriat on el 

fundent principal era petuntse (feldspat), i en la composició del qual també entrava el 

caolí, a més de la sílice. A continuado la pe$a rebia la primera i única cocció, a una 

temperatura superior ais 1.250°C, durant la qual la pasta s’enduria, s’impermeabilitzava, 

vitrifícava i adquiría l’aspecte blanc, lluent i translúcid que caracteritza la porcellana. El 

fet que la composició mineral del eos i del vidriat porcellánics fóra molt similar (caolí i 

feldspat en els dos casos) produia un lligam tan íntim entre tots dos que després de la 

cuita dificilment es podia distingir on comensava Fun i on acabava Faltre (Valenstein, 

1989: 72)25.

Tot i que cal atribuir la invenció de la porcellana ais terrissers de l’era Tang (618- 

906), el seu desenvolupament principal tingué lloc durant les dinasties posteriors, 

sobretot durant els períodes Song i Ming (Cooper, 1993: 49). De la dinastía Song 

Septentrional (906-1127) destaca la refinada porcellana Ding, caracterizada per la seua 

decoració incisa i per la gran qualitat del seu recobriment vitri de color blanc ivori 

(Valenstein, 1989: 89-90). Mentrestant, del període Song Meridional (1127-1279) les 

porcellanes més reconegudes són les anomenades Qingbai, que presentaven un vidriat de 

color blanc blavós, el qual, en fondre’s, s’acumulava sobretot ais clots que havien estat

24Vegeu caolí, petuntse i feldspat en el glossari.

25 Vegeu porcellana en el glossari.
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préviament incisos sobre les peces per tal de decorar-les (1989: 109)26. Finalment, la 

porcellana de la dinastia Ming (1368-1644), que és probablement la producció més 

célebre a qué ha donat lloc la tradició cerámica xinesa27, ha estat especialment 

reconeguda per dues de les seues técniques ornamentáis: la decoració pintada en blau per 

sota del vidriat, d’una banda, i la pintura amb esmalts acolorits per sobre del vidriat, de 

l’altra (1989: 151-151)28.

26Segons Cooper (1993: 52) els cossos amb figures incises de les porcellanes Song Qingbai es coíen 
sense esmaltar a altes temperaturas (més de 1.250°C) per tal d’adquirir les característiques própies de la 
porcellana (duresa, impermeabilitat, translucidesa...); posteriorment s’hi aplicava el vidriat Qingbai 
(paraula xinesa que significa “de color blanc blavós”), i se sotmetien a una cocció a menor temperatura 
que la primera. Durant aquesta segona cuita el vidriat, en ocupar els clots deixats per la decoració incisa 
finament tallada, proporcionava a les figures un especial relleu. Elx xinesos, en descriure les qualitats 
del vidriat Qingbai, comparaven el seu color blau amb el del cel després de la pluja, la seua claror amb 
la d’un mirall, la seua primesa amb la del papir i la seua ressonáncia amb la d’una placa musical de jade 
(1993: 53).

27La fama de la porcellana Ming es veu justificada peí fet que compta amb un bon nombre de les peces 
més interessants i impactants de tota la história d’aquest material cerámic.
28La primera técnica (la decoració pintada en blau per sota del vidriat) nasqué durant l’efímera dinastia 
Yucm (1279-1368) (Valenstein, 1989: 126), peró conegué el seu máxim auge durant l ’era Ming. 
Consistía a pintar la decoració amb óxid de cobalt (barrejat préviament amb aigua) sobre el eos cru de 
l’objecte, que després es cobria amb un esmalt ciar; finalment la pega es coi'a a una temperatura superior 
ais 1.250°C, de manera que el eos quedava vitrificat i el vidriat es fonia (1989: 129). Quant a la segona 
técnica (la decoració pintada amb esmalts acolorits per sobre del vidriat) consistía a decorar la 
porcellana amb esmalts policroms per sobre de la pega vidriada i cuita a més de 1.250°C, que tomava a 
patir després una segona cocció a temperatura notablement inferior (750°C) (Cooper, 1993: 55).
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2.1.5. L’lslam. El descobriment de la pisa

L’exportació de cerámica xinesa cap a l’oest, cap a 1’imperi de l’Islam, influí 

poderosament en l’extraordinari desenvolupament que, a partir del segle IX, conegué la 

cerámica deis musulmans, els quals inventaren alió que posteriorment els valencians hem 

anomenat obra fina (en época medieval) o pisa (modemament)29. El descobriment de la 

pisa per part deis musulmans el segle IX havia de resultar determinant, uns segles més 

tard, en la recuperació al continent europeu d’una producció cerámica fina o de luxe.

Durant la dinastia Omeia de Damasc (661-750) la cerámica musulmana havia 

recollit Theréncia clássica grecoromana, que s’enriquí amb la sassánida de Pérsia i 

Mesopotámia, sobretot després de la instauració de la casa abbássida de Bagdad (750- 

1258); en poques décades, a partir de la barreja d’aquestes dues tradicions, els terrissers 

islámics crearen un llenguatge cerámic propi i original (Philon, 1980: 1-2)30. A partir del

segle IX, moment en qué PImperi Musulmá s’estenia des de la Península Ibérica fins a
/

l’India, s’intensificaren els contactes comerciáis amb la Xina, de manera que la producció 

cerámica deis dos imperis comengá a viatjar en totes dues direccions (Caiger-Smith, 

1973: 22-23).

L’oriental porcellana Tang causá un gran impacte en els musulmans, que no 

coneixien ni la porcellana ni cap mena de cerámica de color blanc; els califes de la 

dinastia abbássida, colpits peí refínament de les porcellanes xineses que els arribaven, 

instaren els seus terrissaires a emular-les (Philon, 1980: 2-3). Aquests, que -com hem 

dit- desconeixien la cerámica blanca, foren capagos d’opacificar els incolors vidriats de

29Vegeu pisa i obra fina al glossari (també majólica i fiaianga, que són sinónims de pisa).
30Vegeu també Berthus-Taylor, dins AADD, 1995b: 59. No és estrany que durant el període Omeia, 
quan la capital de 1’Imperi Musulmá era a Damasc, s’hi deixara sentir una forta influéncia grecoromana, 
ja que Siria havia format part durant molts segles de lTmperi Romá. L’adveniment al poder deis 
abbássides de Bagdad (a Mesopotámia), tanmateix, féu augmentar la influéncia sassánida en la cerámica 
musulmana, per tal com la dinastia persa sassánida havia govemat Pérsia i Mesopotámia entre el 224 i 
el 652 dC. Aquesta tradició orientalitzant es caracteritzava (a diferéncia de l ’occidental romana, molt 
més naturalista i realista) per una tendéncia a l’abstracció, a les formes geométriques i regulars i a la 
repetició simétrica i continuada deis motius ornamentáis. Tanmateix, com hem dit, els terrissers 
musulmans fongueren les dues tradicions en un estil propi i assoliren una forma original d’expressió, 
amb formes purament islámiques com ara la decoració caligráfica, basada en les lletres cúfiques, i 
1’arabesc, decoració basada en espiráis i línies distortes i entrecreuades que formaven composicions 
harmóniques (Cooper, 1993: 66).
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plom a partir d’óxid d’estany per tal de produir peces cobertes d’aquest color; aixó no va 

ser suficient per tal d’aconseguir verdaderes imitacions de la vera porcellana xinesa, pero 

en contrapartida els terrissers islámics arribaren a produir una cerámica blanca molt 

semblant a Poriental, la qual, com aquesta, presentava una superficie llisa, neta i ben 

satisfactoria per a pintar-hi amb tota classe d’óxids colorants (Caiger-Smith, 1985: 28). 

Aquesta cerámica, coberta de blanc amb el fi d’imitar la porcellana oriental, 

posteriorment fou coneguda -ja ho hem dit al principi d’aquest subpunt- com pisa o 

obra fina, entre d’altres moltes maneres.

La diferéncia básica entre la porcellana oriental i la pisa musulmana raía en el fet 

que la primera, a banda de ser translúcida, era més dura i resistent que la segona. La 

transluciditat de la porcellana es devia en gran part a les própies matéries primeres que la 

conformaven (el caolí i el feldspat) i la duresa i resistencia al fet de ser cuita a alta 

temperatura (a més de 1.200°C). La cerámica blanca islámica o pisa, en canvi, ni es cola 

a altes temperatures, ni presentava caolí i feldspat en la seua composició (i per tant no 

era translúcida). Amb tot i aixó, el descobriment per part deis musulmans de la pisa, de la 

cerámica blanca opacifícada amb vidriats estannífers, va significar, segons Gomis 

(1990:54), un auténtica revolució en el camp decoratiu de la cerámica medieval: “La 

inclusió d’aquest opacitant [l’estany] ais vidriats permeté obtenir una superficie blanca i 

opaca d’elevada resistencia i lluentor, que constituía un marc immillorable on 

experimentar decoracions” (Gomis, 1990: 54). Durant la tardor medieval i l’Edat 

Moderna, aquesta cerámica coberta d’un esmalt estannífer -la pisa- va ser la principal 

producció cerámica europea i una de les més importants a escala mundial.

Els musulmans de la cort abbásida de Bagdad empraren tres tipus principáis de 

decoració per ornamentar la superficie blanca de la seua pisa: amb l’óxid de cobalt hi 

pintaven motius en blau, amb el coure i manganés hi representaven figures bicromes en 

verd (a l’interior) i negre (a les línies del contom) (Caiger-Smith, 1985: 24; Cooper, 

1993: 68) i, finalment, feren servir també l’anomenat reflex daurat (vegeu glossari), que 

confería ais motius aplicats sobre la pisa una tonalitat més o menys daurada, metál-lica i 

lluenta. Aquesta última técnica, la del reflex daurat, fou inventada pels egipcis durant la 

darreria del segle VIII per a ser aplicada sobre vidre, i es desenvolupá per primera 

vegada sobre cerámica a la cort califal de Bagdad durant el segle IX i bona part del X;
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posteriorment, durant les darreres décades de la desena centuria, coincidint amb 

l’establiment de la dinastia fatimita, fou novament traslladada a Egipte -en concret a 

Fustát (l’actual Caire)-, en aquesta ocasió per a ser plasmada sobre cerámica31.

Ja durant els segles XI i XII la importado de cerámica xinesa -on aquesta ocasió 

les porcellanes Song de color blanc ivori o blanc blavós- tomá a influir en la cerámica 

deis musulmans, concretament en els terrissers perses de la dinastia turca deis seljúcides 

que, per tal d’imitar-les, ja no s’acontentaren amb copiar el color superficial de les 

vaixelles amb un vidriat blanc i opac, sinó que elaboraren artifícialment una tipus d’argila 

blanca que en coure’s (a baixa temperatura) vitrifacava parcialment i esdevenia 

semitranslúcida; aquesta refinada cerámica seljúcida cuita a baixa temperatura (o de 

pasta tendrá) confería a les peces un aspecte molt paregut al de la genuina porcellana 

xinesa de pasta dura. Si bé les primeres porcellanes perses eren meres imitacions de les 

xineses Song, després d’un curt període de temps els terrissers seljúcides les adaptaren a 

la seua propia estética en acolorir-les amb vidriats policroms (sobretot amb blau de 

cobalt i turquesa de coure, pero també amb porpra, verd i d’altres colors) i en imprimir- 

hi motius propis del repertori decoratiu de l’Islam (Watson, 1985: 23; Cooper, 1993: 

73).

Una altra técnica que no deixaren de desenvolupar els terrissers musulmans en 

aquesta mateixa época fou la del reflex daurat, que durant el segle X i bona part del 

següent tingué él seu focus principal de fabricació a la cort fatimita d’Egipte; tanmateix,

31La primera decoració de reflex daurat, també anomenada reflex metál lic (en anglés (gilding and) 
lustre-panting, o simplement lustre), s’aplicá sobre vidre i la mostra més antiga que ha arribat a les 
nostres mans procedeix d’un vas trobat a Fustát (El Caire), datable cap al 773. Durant les primeres 
décades de la centúria següent i a Mesopotámia s’utilitzá per primera vegada sobre cerámica, 
probablement en les proximitats de Bagdad (o potser a Bássora o Kufah) (Caiger-Smith, 1973: 24); 
Watson (1985: 25) considera que la riquesa de la cort califal de Bagdad degué atraure els artesans 
egipcis coneixedors d’aquesta técnica. La majoria deis primers exemples de cerámica de Ilustre 
procedien de la ciutat palatina de Sámarrü , on s’establiren els califes abbássides entre el 838 i el 883, i 
de Fustát, llavors capital d’Egipte, peró sembla que les peces de reflex daurat s’exportaven pertot arreu 
de rimperi, ja que se n’han trobat des de MadTnat al-Zahrá’ (Córdova) i Kairouan (a Factual Tunísia) 
fíns a Samarcanda (a l’actual república exsoviética de l’Uzbekistan) i Brahmanabad (junt al Riu Sind, a 
Factual Paquistan i molt próxim ja a la frontera de la india) (Caiger-Smith, 1985: 23; Cooper, 1993: 
69). Cap a la darreria del segle X la técnica del reflex daurat entrá en declivi a Mesopotámia, i la 
majoria deis seus terrissers es traslladaren a Fustát (el Caire), que després que el 969 la dinastia fatimita 
declarara la seua independéncia de Bagdad i s’establira a Egipte, esdevingué un deis principáis centres 
culturáis del món islámic (Watson, 1985: 26; Cooper, 1993: 71).
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després de Pincendi de Fustát el 1169 molts terrissers emigraren cap a Pest i amb ells 

s’emportaren la técnica del reflex daurat, que introduiren, entre altres llocs, a Raqqa 

(Mesopotámia), a Rey (al costat de Teherán, a Pérsia) i a Káshán (també a Pérsia)32. 

Pero a banda del reflex daurat (i de la porcellana de pasta tendrá abans esmentada), els 

terrissers perses seljúcides, durant les darreres décades del segle XII i les primeres del 

XIII, fabricaren també sofisticades cerámiques policromes, com ara Panomenada Minai, 

en qué sobre un vidriat, habitualment blanc i préviament cuit, s’aplicaven una série 

d’esmalts acolorits, que havien de rebre una tercera cocció a molt baixa temperatura 

(Watson, 1985: 23 i 26, Cooper, 1993: 74).

Grácies a totes les técniques esmentades Pérsia conegué un deis períodes més 

innovadors dins la historia de la cerámica mundial; aquesta etapa tan fructífera, 

tanmateix, va ser relativament breu, ja que la invasió mongola ( 1 2 2 0 ) suposá Pinici d’un 

període de decadéncia (1985: 24), del qual la cerámica persa no reviscolá fins al segle 

XVII, ja sota la dinastia xi'ita Safávida. Va ser llavors que els terrissers d’aquest país 

recuperaren algunes de les seues antigües tradicions cerámiques, com ara la fabricació de 

la porcellana tendrá (o porcellana cuita a babea temperatura) o la técnica del reflex 

daurat. Cal destacar novament la influéncia que la porcellana xinesa (en aquesta ocasió 

Ming) exercí sobre la cerámica musulmana, que n’imitá les peces de color verd 

(celadons); durant el segle XVII fou especialment notable també la cerámica anomenada 

Gombroon, qué s’exportá tant a l’índia com a Europa (on van adquirir gran fama, 

especialment a Anglaterra) i que es caracteritzava per la seua pasta fina i blanca, 

lleugerament translúcida, de vegades amb decoració incisa, i coberta amb un vidriat 

brillant (Cooper, 1993: 78).

32Segons Caiger-Smith (1985: 85) és molt possible que els terrissers fatimites, a banda de dispersar-se 
per Mesopotámia i Pérsia, s’installaren a llocs tan llunyans com ara Málaga, on cap a mitjan segle XIII 
comengá a fer-se servir aquesta técnica; poques décades després, a la primeria del segle XIV i procedent 
de Málaga, el reflex daurat fou introduit al Regne de Valéncia, on doná lloc a una producció que 
aconseguí fama internacional durant la tardor medieval i la primeria de l’Edat Moderna (HCV, 2: 12).
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2.1.6. La pisa, el gres i la porcellana europees

Si la producció islámica es va veure poderosament influida per Poriental, el 

mateix podem dir de la producció europea respecte de la islámica. Poc abans de l’any 

1 0 0 0  Púnica cerámica esmaltada que es produia al nostre continent era la que es recobria 

amb vidriats plumbífers, la fabricació de la qual es mantingué ininterrompudament a 

PImperi Bizantí des de Pépoca romana. L’ús d’aquesta mena de vidriats, que durant 

P Antiguitat s’havia estés des de PÁsia Menor fíns a la Gál-lia i Renánia, s’abandoná a 

Occident després de la caiguda de PImperi Romá, pero segons Cooper (1993: 84, 104, 

112-113), a partir del segle IX s’estengué novament des de PImperi Bizantí cap a Poest i 

arribá així a la Valí del Rin (tant a la part actualment alemanya com a Pholandesa) des 

d’on probablement assolí Pest d’Anglaterra, regió on poc abans de Pany 1 0 0 0  es 

fabricaren amb plom les primeres cerámiques vidriades en la historia de la Gran Bretanya.

Amb Parribada de Pactual mil-lenni, la pisa comen^á a introduir-se a Europa. 

Aquest producte -estéticament superior a la cerámica recoberta amb un simple vidriat 

plumbífer transparent i incolor- es caracteritza per la seua superficie opacificada de blanc 

a partir d’un esmalt estannífer (o alcalí), sobre el qual es pot plasmar amb óxids colorants 

qualsevol disseny. La técnica de fabricació de la pisa33 s’estengué pertot arreu de l’imperi 

islámic des de la cort califal de Bagdad, on l’havien descoberta a la primeria del segle IX; 

arribá ben aviat ál nord d’África, des d’on penetrá a Europa via Andalusia i via Sicilia. 

Des d’aquests dos focus la producció de pisa s’escampá a la resta de la Mediterránia 

nord-occidental, i durant el segle XIII, segons Luzzi i Romagnuoli (vegeu Soler et ol.9 

1992: 202), en tota aquesta área hom fabricava una característica vaixella de pisa bicolor 

verda i negrenca, designada normalment amb el nom de cerámica verda i morada.

Ja durant el segle XIV es produí un auge tant de l’anomenada pisa blava com, 

sobretot, de la de reflex daurat, que arribaren al Regne de Valencia de mans de terrissers 

musulmans de Málaga34. Entre els segles XV i XVIII la técnica de producció de la pisa

33Producte cerámic que en neerlandés rep el nom de delftsblauw, en anglés de delftware o faience, en 
francés també el de faience i en alemany igualment el de Fayence\ l’italiá s’hi refereix amb el nom de 
maiolica, mentre que el castellá i el portugués fan servir les formes loza i louga, respectivament (vegeu 
Pisa, Majdlica, Faianga i Delftware al glossari).

34Que vingueren a Manises segurament atrets per les facilitats que els oferien els senyors d’aquesta vila, 
els Boil (HCV, 2: 105).
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fou progressivament perfeccionada a Europa: primer a la Valencia gótica, on la cerámica 

de Manises assolí gran reconeixement internacional i s’exportá arreu de tot el continent 

europeu, les riberes de la Mediterránia i la Mar Negra; posteriorment a la Italia 

renaixentista, on els terrissers estigueren inicialment influits per la producció de pisa 

valenciana pero se’n deslligaren més tard i arribaren a elaborar una majdlica amb riques 

decoracions policromes de carácter pictóric; des de la Mediterránia la producció de pisa 

s’escampá arreu de TEuropa Atlántica (concretament, al nord de Franpa, l’oest 

d’Alemanya, Anglaterra i els Páísos Baixos), on s’iniciá la fabricació regular durant el 

segle XVI, sempre amb un evident influx italiá; a partir del segle XVII, la importació de 

porcellana Ming ais ports nord-europeus possibilitá un canvi en el gust i en la decoració 

cerámica, que ara comengá a imitar les peces de porcellana blanca i blava xinesa. Aquesta 

transformado tingué lloc a Fran9a, Alemanya, Anglaterra i, sobretot, Holanda, ja que els 

terrissers de Delft, prop de Rotterdam, aconseguiren una pisa blava quasi idéntica a la 

porcellana Ming; ja durant el segle XVIII els terrissers neerlandesos, influits per la moda 

pictórica colorista d’aquell temps, ampliaren la gamma cromática al verd, el roig i el groe 

(Cooper, 1993: 95, 97, 100, 102). El 1727, per tal de competir amb les pises que es 

fabricaven arreu d’Europa, la importació de les quals suposava una pérdua de divises per 

a FEstat espanyol, el Comte d’Aranda fimdá a l’Alcora la célebre Real Fábrica de Loza 

Fina, que suposá per a Valéncia la recuperació de la producció de vaixella de pisa i 

l’equiparació ért aquest terreny amb altres nacions europees, grácies a les innovacions 

tecniques i estétiques introduides al nostre país pels ceramistes del continent, sobretot 

ffancesos (Membrado, 1996a: 85).

Pero els ceramistes europeus no s’aconformaven amb imitar estéticament les 

peces de porcellana Ming per mitjá de la pisa; volien anar més enllá i reproduir fidelment 

les característiques técniques deis cossos porcellánics orientáis, 9 0  és: duresa, resisténcia, 

transluciditat i ressonáncia. D’aquesta manera, a la darreria del segle XVII era estrany el 

regne o principat europeu que no comptava amb algún alquimista que intentara de trobar 

un material que permetera la producció de porcellana (Hamilton, 1985b: 8-9).

Abans d’explicar com els europeus arribaren a descobrir la porcellana, tanmateix, 

convé aclarir que cap al 1400 a Renánia hom ja fabricava productes cerámics 

gresificables, en concret un gres obtingut a partir d’un vidriat de sal, anomenat per aixó
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gres salat (vegeu glossari). El descobriment d’aquesta primera cerámica de pasta dura 

europea fou possible grácies que els ceramistes alemanys s’adonaren que la sal cuita a 

alta temperatura produ'ia un vidriat molt resistent, disposaren d’unes argiles que 

combinaven perfectament amb aquesta mena de vidriat i perfeccionaren els foms per tal 

que pogueren assolir i suportar temperatures d’uns 1.200°C. El gres salat va 

experimentar un gran desenvolupament després del 1500, quan es generalitzá el consum 

de cervesa arreu de l’Imperi Germánic i en conseqüéncia hi va augmentar la demanda de 

recipients resistents per a beure’n. Posteriorment, a partir del segle XVII l’ús d’aquests 

atuells es féu extensiu a tota mena d’atuells doméstics, com ara plats i safates, pero 

també a figuretes i a d’altres objectes delicats. A causa del fort desenvolupament 

industrial de la porcellana i de l’anomenada cerámica de color crema (creamware), que 

posseíen més valor estétic, a partir del segle XIX el vidriat a la sal deixá d’emprar-se en 

la fabricació de cerámica fina i passá a utilitzar-se en les canonades, depósits, rajóles i 

sanitaris (Cooper, 1993: 103-109).

Com ja hem avangat anteriorment, des de la darreria del segle XVII l’obsessió de 

la majoria de les corts europees era la producció de la porcellana oriental, de la vera 

porcellana xinesa, que els orientáis ja fabricaven des de molts segles abans. Els primers 

terrissers europeus que intentaren descobrir el secret de la porcellana foren els italians, 

després que el mercader veneciá Marco Polo deixara en els seus escrits (referits ais 

viatges i a les Margues estades que efectuá al Llunyá Orient durant la segona meitat del 

segle Xm ) algunes indicacions sobre la técnica de fabricació de la cerámica xinesa. 

Segons les referéncies escrites, sembla que fou el també veneciá Antonio de Simeone qui, 

cap al 1470, realitzá el primer intent en la historia d’Europa d’imitar la porcellana, pero 

no sabem si aquest fou reeixit, ja que no ens ha arribat cap deis objectes que fabricá. 

També han desaparegut les produccions resultants deis experiments realitzats, amb 

aquesta mateixa finalitat, durant la primera meitat del segle XVI per a les Corts de 

Saboia, Urbino i Ferrara.

Fou cap al 1575, sota el mecenatge del duc florentí Francesc de Médicis, que 

s’aconseguí de produir una de les primeres porcellanes tendres, grácies a una pasta 

artificial que donava un resultat semblant al gres i que després es cobria amb un vidriat 

blanc estannífer (Cora i Fanfani, 1986: 14-16). La porcellana Médicis, pero, deixá de
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fabricar-se a la primeria del XVII, segle en qué els ceramistes francesos del regnat de 

Lluís XIV reanudaren els assajos a la recerca del secret de la porcellana: després d’un 

primer experiment el 1664 del qual només ens queda constancia documental, un segon 

intent, efectuat a la ciutat normanda de Rouen cap al 1673 per la familia Poterat, 

aconseguí un éxit bastant notable, ja que s’arribá a fabricar porcellana tendrá a partir 

d’una argila artificial vítria, d’una pasta fritada (páte frittéé) de vidre35. Pierre Chicaneau 

millorá aquesta pseudoporcellana, i a la seua fabrica de pisa de Saint-Cloud produí el 

1768 una porcellana tendrá que estéticament era gairebé tan perfecta com la porcellana 

dura xinesa, tot i que mancava de la resistencia d’aquesta. Els successors de Chicaneau 

van perfeccionar aquesta pasta fritada, i cap al 1695 la porcellana tendrá francesa ja 

assolia un elevat nivell técnic i formal. Pero la manufactura de Saint-Cloud entrá en crisi 

a causa de la competéncia d’altres establiments, particularment de la fabrica ubicada a un 

ala del parisí castell de Vincennes, fundada el 1738 sota el patrocini de Lluís XV, la qual 

aconseguí elaborar una porcellana de frita satisfactória a partir del 1745 (Dallot-Naudin i 

Jacob, 1983: 242; Hamiton, 1985b: 9; Divis, 1989: 78).

No només a Franga s’intentá de fabricar porcellana; també a Anglaterra hi 

hagueren molts intents de produir-ne des de la segona meitat del segle XVII i encara que 

aquest objectiu no s’hi aconseguí totalment, almenys el londinenc John Dwight fou capag 

de realitzar en una data tan primerenca com el 1671 un gres blanc al qual només mancava 

la composició caolínitica del eos perqué es poguera considerar com a auténtica 

porcellana; d’altra banda, els germans Elers, d’origen holandés pero establits a

35Raó per la qual també aquesta porcellana tendrá també rep els noms de porcellana de frita o, fins i tot, 
porcellana tendrá artificial (així l’anomena Brongniart per diferenciar-la de la porcellana tendrá 
natural que elaboraren els anglesos a partir del segle XVIII). Segons Porcar, la composició de la pasta 
amb la qual es fabricava la porcellana tendrá francesa constistia en un 75% d’aquesta en una frita vítria 
(per aixó el nom técnic de porcellana de frita) molt rica en sílice (metall que s’empra en la fabricació 
del vidre) i potassi (amb alt contingut en óxid de calci). Els terrissers francesos i europeus en general de 
la segona meitat del XVU mancaven deis coneixements necessaris per a analitzar el material a partir del 
qual es produía la porcellana xinesa i era prácticament impossible que descóbriren per casualitat un 
jaciment natural de caolí i el reconegueren com a part fonamental en la composició d’aquesta. 
Tanmateix, sí que havien descobert que el grau de vitrificació de la porcellana era similar al del vidre, i 
havien arribat a la conclusió que un material similar al vidre (com ara la sílice) podía ser un component 
adequat per a la pasta de la porcellana. L’esmentada frita de sílice i potassi es barrejava amb calg (17%) 
i amb argila de cocció blanquinosa (8%) i es realitzava la cocció del bescuit a 1.100-1.200°C; 
posteriorment el eos de la pega es revestía amb un vidrat plumbífer, concretament de cristal lina (silicat 
de plom), per sotmetre’l després a una nova cocció a temperatura inferior (Díaz M., Peris D. i Porcar, 
1996: 177 i 205).
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Staffordshire (el comtat anglés amb major tradició cerámica en la historia i encara hui), 

produiren cap al 1690 un gres de color roig sense vidriar, a imitació del que s’importava 

des de la Xina (Cooper, 1993: 122-123). Ja durant el segle XVIII, i després de molts 

anys d’intents infructuosos, els terrissers anglesos aconseguiren finalment produir 

porcellana tendrá (a l’estil francés) el 1743, a Chelsea (ais afores de Londres).

Per bé que els francesos i els anglesos aconseguiren fabricar productes molt 

similars a la porcellana, els primers a desvelar el secret de la vera cerámica translúcida 

oriental foren els alemanys, i en concretéis saxons. Sota el mecenatge/orfós d’August el 

Fort, príncep elector de Saxónia i rei de Polonia, Johann Friedrich Bóttger fou el 

descobridor el 1708 del métode de producció de la porcellana de pasta dura (Hamilton, 

1985b: 8-10; Boger, 1971: 266). El mateix príncep ja havia encomanat des del 1698 al 

científic Tschimhaus que investigara aquesta qüestió; després d’una prolongada recerca, 

aquest aconseguí (el 1701) de produir una Wachsporzellcm o porcellana tendrá36 com la 

francesa, la qual no va satisfer suficientment l’elector saxó, que anhelava posseir el secret 

de l’auténtica porcellana de pasta dura.

Mentrestant a Berlín el jove Bóttger, que era natural de Schleiz (Turíngia) i 

encara no comptava vint anys, ja havia assolit gran renom com a químic, la qual cosa 

suposava un greu obstacle per a la seua llibertat, per tal com els sobirans centreuropeus 

de l’época estaven disposats a fer el que calguera (sense descartar l’empresonament) 

perqué els més afamats alquimistes treballaren exclusivament a les seues órdens. Fugint 

del rei de Prússia Frederic I, Bóttger féu cap el 1701 a l’electorat de Saxónia, on creia 

sentir-se segur, peró hi fou arrestat peí príncep elector August, que el mantingué sota 

vigiláncia en un laboratori de Dresden, on havia d’intentar de descobrir una tintura roja 

amb la qual es poguera fabricar or. Després de dos anys d’esfor?os inútils a la recerca 

d’aquest tint mágic, Bóttger aconseguí de fugir a Bohemia, pero novament fou fet pres 

per l’elector saxó, que el tomá a portar a la seua capital el 1704 (Róntgen, 1984: 24-25). 

Aquell mateix any, Bóttger, segurament convengut i esperonat per Tschimhaus, deixá els 

seus infructuosos experiments a la recerca de l’or artificial per dedicar-se a la 

investigació dins del camp de la porcellana i el 1707, també amb la més que probable

36Literalment Wachsporzellan significa “porcellana de cera”.
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col-laborado de Tschimhaus, descobrí un gres roig similar al que els germans Elers 

havien fabricat pocs anys abans a Anglaterra. Posteriorment Bóttger va susbtituir l’argila 

ferruginosa de matís rogenc amb la qual havia fabricat el gres roig per una de tonalitat 

blanquinosa, concretament per un caolP7. Després d’innombrables assajos, en qué 

Bóttger combinava el caolí amb diversos fundents en proporcions variables, i tot seguit 

feia coure la barreja a distintes temperatures i durant lapses de temps diversos, el 15 de 

gener del 1708 tragué del fom per primera vegada peces blanques, dures i translúcides: 

aquell dia, al cor d’Europa s’acabava de descobrir el secret de l’auténtica porcellana 

xinesa. L’any següent, després de nous experiments a la recerca de la combinado 

perfecta en la composició del eos i del vidriat i del mode de cocció ideal, Bóttger lliurava 

finalment a l’elector August un informe en qué es comprometía a fabricar auténtica 

porcellana dura (Róntgen, 1984: 26-30; Divis, 1989: 30-33).

El 1710 la manufactura de Dresden fou traslladada a l’inexpugnable castell 

d’Albrechtsburg, ubicat a la veina ciutat de Meissen, on l’arcá de la porcellana podría 

estar ben protegit. Durant tres anys el gres roig, també molt apreciat pels compradors de 

l’época, fou la principal producció comercialitzable de la factoría de Meissen, ja que fins 

al 1713 Bóttger no fou capa? de fabricar industrialment la porcellana blanca, que 

tanmateix es manufacturava artesalment per a la cort del príncep elector en exclusiva 

(Cooper, 1993: 131). Aquell any, pero, Bóttger aconseguí de fabricar una pasta 

apropiada per a l’elaboració industrial de porcellana blanca i aquesta darrera pogué 

ocupar un lloc de privilegi en la Fira de Primavera de Leipzig (Menzhausen, 1990: 14). 

Al final de la seua vida Bóttger també intenté d’imitar la decoració pintada amb blau de 

cobalt per sota del vidriat, propia de la porcellana Ming, pero no hi reeixí: malmés 

físicament per la seua condició de presoner (August el Fort no li concedí la llibertat fins 

al 1714) morí el 1719, quan només comptava trenta-set anys (Róntgen, 1984: 29-30)38.

37L’argila de la Xina o caolí existía en abundáncia ais pai'sos en qué es va intentar produir porcellana 
(especialment a Saxónia, Bohémia i Anglaterra), pero la manca deis coneixements necessaris per tal 
d’analitzar el eos de les peces que s’importaven de la Xina determiná que cap terrisser europeu no fos 
capa?, fins al 1708, de reconéixer aquest material com a component essencial de la porcellana 
(Hamilton, 1985b: 8).

38L’intent per descobrir l’anhelat arcá de la vera porcellana xinesa, de pasta dura, inspira 
l’escriptor borrianenc Josep Palomero a la realització d’una novel-la, titulada Els secrets de Meissen 
(1994, Alzira, Edicions Bromera) i premiada el 1993 amb el XLI Premi Valencia de Literatura, atorgat
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Només un any després de la mort de Bóttger, el cap de taller de Meissen, David 

Kóhler, trobá la fórmula per a decorar les peces amb blau per sota del vidriat (técnica 

anomenada BlaumalereP9), amb la qual cosa les característiques de la porcellana saxona 

eren ja idéntiques a les de la xinesa Ming, la més célebre i apreciada a Europa. 

Tanmateix, Kóhler guardá tan bé el secret de la Blaumalerei que a la seua mort (el 1725) 

es perdé i calgueren noves investigacions perqué es redescobrís set anys més tard. L’arcá 

de la porcellana de Bóttger, en canvi, no trigá a divulgar-se, a pesar de les estrictes 

mesures de seguretat de Meissen: el 1713 un antic empleat d’aquesta manufactura 

s’instal-lá a Prússia per fundar-hi una factoría de gres roig idéntic al de Saxónia i el 1719 

Samuel Stóltzel, que havia estat cap del taller de Meissen i estret col-laborador de 

Bóttger des del 1705, aconseguí de produir porcellana dura a Viena. Des de la capital 

austríaca, la técnica de Meissen es difongué primer a Venécia, el 1720, i a partir del 1750 

a Hóchst (ciutat próxima a Frankfurt), des d’on, al seu tom, s’estengué a Berlín el 1751 i 

a Estrasburg el 1752; posteriorment, des de la ciutat alsaciana el secret passá a Sévres el 

1761, i a París deu anys després (DiviS, 1989: 37-40).

La manufactura de Sévres (situada ais afores de la capital francesa) produí ben 

aviat una porcellana dura de gran qualitat que exercí des del 1770 una clara influéncia en

per la Diputació de; Valéncia. Volem destacar algún del parágrafs d’aquest llibre, com ara el que descriu
el moment en qué. Bóttger rebé la inspiració per descobrir el secret de la porcellana:

Com tots els grans invenís i troballes, la pasta de porcellana fou també descoberta casualment, 
quan l’apotecari proveídor de l’avi de la reina María Amália, un alquimista mig tronat 
anomenat Johann Friedrich Bóttger, nascut a la vora de l’Elba, es disposava a abillar-se per 
anar a l’ópera. El majordom l’ajudava a vestir-se. Quan s’hagué posat la camisa de lli, veié a 
l’espill la imatge del criat que pentinava amb minuciositat germánica la perruca. A continuació, 
Bóttger es deixá embolcallar amb un guardapols i cenyí sobre la cabellera la perruca de bucles 
arrissats. Tot seguit es tapá ñas i boca amb una paperina allargassada per poder respirar bé 
entre la boirina polsegosa amb qué el servent procedía a ennuvolar-lo, a ñ que la cabellera 
aconseguís una blancor homogénia, digne motiu de bellesa baronívola.
Llavors, en el cervell de Bóttger -el qual experimentava feia temps amb argiles diverses per 
tractar d’obtenir la duresa de les vaixelles xineses- s’encengué, de sobte, la flama miraculosa de 
la troballa. L’inquiet apotecari contractat peí gran mecenes pensá que les pólvores blancusses 
de la perruca devien ser feldspats trituráis. Aquests minerals podien contenir, per tant, els 
mateixos components naturals que es trobaven en el caolí de la Xina, la base necessária que 
calia fegir a la pasta de gres rogenc, amb que regularment treballava per obtenir porcellana 
dura. Reclós tota la nit al gabinet efectuant les proves necessáries, la llotja del teatre que solía 
ocupar l’apotecari quan hi havia fundó, restá estranyament buida durant el transcurs d’aquella 
vetlada, que era el primer espectacle de la temporada del 1710. L’endemá Bóttger aconseguñi 
de l’elector el permís necessarí per a posar en marxa la primera fábrica de porcellana del món 
civilitzats al fortí de l’Albrechtsburg, sue ofidal, des d’aleshores i fins a l’incendi del 1863, de 
la Reial Manufactura de Meissen.

Palomero, 1994: 29-30
39Paraula alemanya que pot traduir-se literalment com “pintura blava”.
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tota la producció porcellánica europea, incloent-hi la saxona (Dupont, 1987: 110). A la 

Gran Bretanya la porcellana dura arribá pocs anys després, el 1768, quan s’iniciá la 

producció a la factoría de Plymouth, próxima a Saint-Austell (Cornualla), on el químic 

Cookworthy trobá un jaciment de caolí; la porcellana dura també es produí 

primerencament a les fabriques de Bristol, a partir del 1770, i de New Hall 

(StafFordshire), des del 1782; a diferencia de Sévres, pero, la porcellana dura a l’estil 

saxó fabricada a Anglaterra no es va caracterizar precisament per la seua sofisticado

técnica o de disseny (Cooper, 1993 : 131)...........................................................................

A pesar de l’expansió de la porcellana dura arreu d’Europa, moltes manufactures 

trigaren décades a obtindre l’arcá de la cerámica oriental translúcida o no l’aconseguiren 

mai. Aquest darrer és el cas de la Real Fábrica del Buen Retiro, que per desig de Caries 

El s’instal-lá a Madrid l’any 1759, i només pogué produir porcellana tendrá (amb una 

clara influéncia italiana al comen9ament, ja que tant la maquinária com els artistes que hi 

treballaven procedien de Nápols), per bé que l’any 1804 contractá un arcanista de Sévres 

que iniciá la producció d’una porcellana que pot considerar-se gairebé dura*0, la qual es 

prolongá només quatre anys, ja que la factoría fou destruida durant les guerres 

napoleóniques (1808-1812). També el desé comte d’Aranda, Pedro Pablo, propietari de 

la Real Fábrica de Loza Fina y  Porcelana de Alcora, fracassá en l’intent de produir 

porcellana dura en terres valencianes41, a pesar deis grans esfor9os que hi realitzá en la

40Tot i que aquesta porcellana no era auténtica (perqué mancava de caoli) almenys sí que era més dura i 
resistent que no la porcellana tendrá que s’hi havia fet fins aleshores (Sánchez P., 1995: 189).

41De la noveHa de Josep Palomero Els secrets de Meissen, a la qual ens hem referit a la nota 38, volem 
citar-ne un paragráf que parla deis fracassos de l’alquimista saxó Johann Christian Knipffer, contractat 
el 1764 peí comte d’Aranda, en la tasca de produir porcellana dura a la Reial Fábrica de 1’Alcora:

Els cobejats secrets de Meissen redactats en llengua germánica, que integraven desenes 
d’anotacions de diverses receptes origináis -grácies a les quals un expert podía haver 
aconseguit bona pasta de porcellana dura i lleugera, tal com s’havia obtingut feia anys a 
l’electorat de Saxónia-, dormien des de feia vuit setmanes al trespol de l’estable de la fonda de 
la Foia [llogaret de 1’Alcora], tocant a la biga mestra on, adequadament emboticada, havia 
amagat ilur compilador la llibreta de tapes negres on havien estat recollits.
A primeries de desembre s’havia fet evident el fracás rotund d’un perit tan extraordinari com 
Knipffer. De l’últim técnic contractat peí comte d’Aranda ningú no podia negar que, des del 
primer moment que s’incorpora a la Reial Fábrica, s’havia aplicat amb tenacitat i obstinació. 
Fins al punt que més d’un dia, en acabar la jomada, quan tots havien plegat i ja devien roncar 
panxa enlaire, ell i el jove criat passaven la nit redosos al retret entre atifells fangosos, 
decantant lleixius i pastes argiloses a través de múltiples garbells i incomptables porgadors, fins 
que els darrers lladrucs deis gossos anunciaven la imminent desaparició de l’estel de l’alba.

Palomero, 1994: 86
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recerca d’aquest objectiu, i només va aconseguir de fabricar porcellana tendrá a l’estil 

francés (coneguda com mitjaporcellana a la fabrica alcorina).

Passant ja a la porcellana tendrá cal dir que aquesta tingué a Sévres la seua 

producció més célebre. Aquesta manufactura produia porcellana de pasta tendrá a l’estil 

francés des del 1756, després que les dificultáis económiques i de gestió obligaren a 

tancar aquell any la fábrica de Vincennes i a traslladar les seues instal-lacions a la factoría 

de Sévres, prop de Versalles. La nova factoría, que com ja hem dit obtingué l’arcá de la 

porcellana dura durant la década del 1760 (en concret el 1761) no abandona a pesar 

d’aixó la producció de porcellana tendrá fins al 1804, ja que aquesta darrera s’adaptava 

perfectament a l’escultura, camp en qué Sévres va destacar especialment (Divis, 1989: 

83)42. La porcellana tendrá francesa estigué molt valorada en el mercat per la seua 

translucidesa, pero a partir del segle XIX la seua producció es va afonar a causa de 

l’abaratiment en l’obtenció de la porcellana dura i de la invasió de les cerámiques 

porcellániques angleses, especialment la porcellana fosfatica {bone china) i el gres de 

color crema (creamware), a qué ens referirem en el próxim apartat i en el próxim 

subpunt (2 /7 ./), respectivament.

El londinenc Thomas Frye creá cap al 1750 una pasta per a fer porcellana tendrá 

en qué s’emprava la cendra deis ossos calcinats d’animals com a substituí del fundent 

vitri, raó per la qual Brongniart l’anomená porcellana tendrá natural, encara que el seu 

nom técnic és porcellana fosfatica, o també porcellana d ’ossos (bone china). Aquest 

tipus de porcellana va ser perfeccionat al llarg del segle XVIII per la familia Barr a la 

manufactura reial de Worcester i, sobretot, a la fabrica de Stoke-on-Trent, propietat de 

Josiah Spode. Durant el segle XIX la fosfatica fou la producció de porcellana més

42Nornialment, quan una empresa comengava la producció de porcellana dura, n’abandonava la de 
tendrá, si anteriorment en fabricava. Aixó es deu al fet que, respecte a la porcellana dura, la tendrá 
compta amb rincovenient de posseir una escala de maduració (el segment de temperatures que permeten 
que la pega resulte translúcida sense arribar a deformar-se) molt més reduida que no la de la pasta dura 
(Hamilton, 1985b: 9-10). Aixó plantejava greus problemes de plasticitat: el preu d’una bona 
transluciditat era una baixa resisténcia mecánica i a la calor, deformacions i trencaments en la cocció 
que es realitzava a 1.100-1.200°C, enfront deis 1.300-1.400°C de la porcellana dura) i un difícil procés 
de conformado (Díaz M. et al., 1996: 205). Una anécdota respecte a la fragilitat de la porcellana tendrá 
ens la propordona Soler (HCV, 3: 100), que comenta com a María Lluisa de Parma, princesa d’Astúries, 
li agradava prendre el xocolate ben calent, i en servir-li’l en una taga fabricada a la manufactura del 
Buen Retiro (a la qual ja hem fet referéncia al prindpi d’aquest punt), aquesta sempre es trencava, la 
qual cosa irritava enormement el sogre de la princesa, el rei Caries HI, amo de la factoría.
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habitual de les faetones angleses, per davant de la porcellana dura i la tendrá a l’estil 

francés43. Els anglesos també inventaren una porcellana d’esteatita44, la producció de la 

qual com erá el 1748 a Bristol, pero que conegué el seu més gran éxit comercial grácies 

a la manufactura reial de Worcester, fundada el 1751 i especialitzada en jocs de taula i 

estatuetes (Godden, 1974: 23-24; Divis, 1989: 85-86).

43Segons Josiah Spode, cap al 1796 la composició normal de la porcellana fosfática estava formada per 
sis part de cendres d’ossos, quatre de pedra de Xina o petuntse (roca feldspática) i tres parts i mitja 
d’argila de Xina (caolí). Després de la cocció a 1.200-1.250°C, el bescuit mostrava una exceMent 
blancor, translucidesa i resistencia mecánica, per bé que la seua resistencia a la calor era mediocre. 
Posteriorment, el eos de la pega es revestía amb un vidriat plumbífer i es tomava a coure a una 
temperatura inferior (Díaz M., Peris D. i Porcar, 1996: 207).

44Que és un tale de color blau verdós molt tou, anomenat també “sabó de sastre” (soapstone o soaprock, 
en anglés).
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2.1.7. La Revolució Industrial a Anglaterra

Durant el segle XVIII s’iniciá a la Gran Bretanya alió que els historiadors han 

designat tradicionalment amb el nom de Revolució Industrial, que es pot definir, a grans 

trets, com el pas d’una economia rural i menestral a una altra dominada per les 

manufactures mecániques, 9 0  és, per la industria; la Revolució Industrial fou possible 

grácies a una serie de canvis tecnológics, que van generar una forta transformació de 

Forganització social, económica i cultural deis individus (la més rellevant en la historia 

humana des de la Revolució Neolítica). Aqüestes innovacions técnológiques consistiren 

en Fús massiu de materials com el ferro i Facer i de fonts d’energia com el carbó (i 

posteriorment Felectricitat i el petroli), en una creixent aplicació de la ciencia al servid 

de la indústria que va fer possible la invenció de noves máquines que permetien una 

major producció amb un menor nombre d’operaris, en una nova organització del treball 

basada en el sistema fabril (factory system) que va comportar una creixent divisió del 

treball i una especialització de funcions, i en un fort desenvolupament deis transports i les 

comunicacions (primer el ferrocarril i el vaixell a vapor, i després l’automóbil, el telégraf, 

la rádio, el cinema, Favió, la televisió, etc.). La Revolució Industrial va significar també 

Fincrement de Fús deis recursos naturals de la Terra i la producció en massa de 

mercaderies. La cerámica no va quedar al marge d’aquesta extraordinaria transformació 

iniciada a Anglaterra durant el segle XVIII, de manera que durant la segona meitat 

d’aquesta centúria alguna de les fases del procés de fabricado ja s’hi havia comen^at a 

industrialitzar, en especial aquelles peces que presentaven una morfologia més simple i, 

per tant, més susceptible de ser mecanitzada. Hem volgut destacar ací per la seua 

transcendencia els processos d’industrialització de les vaixelles de gres blanc i, sobretot, 

de la cerámica plana.
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217.1. La creamware o gres blanc

Dins la cerámica anglesa cal destacar per la seua transcendéncia la labor de Josiah 

Wedgwood, que fou el principal responsable del perfeccionament i de Pacceptació 

universal de Panomenada cerámica crema (icreamware, en anglés) o gres blanc45. 

Grácies a les seues investigacions sobre la técnica cerámica i a la seua extraordinária 

capacitat per a Porganització empresarial, Wedgwood aconseguí, per primera vegada en 

la historia, d’industrialitzar la producció cerámica. Les primeres peces de creamware 

s’atribueixen a John Astbury, ceramista anglés que durant el primer quart del segle XVIII 

obtingué, a partir d’una barreja d’una argila plástica blanca (que s’utilitzava per a fer 

pipes46) amb pedrenyal47, un gres que revestí amb un esmalt de tonalitat groguenca, per 

tal de conferir a les peces un acabat eremos. Thomas Whieldon va incorporar i millorar 

els avanzos técnics d’Astbury, i decorá el gres blanc inventat per aquest amb una variada 

gamma de vidriáis acolorits (de verd, groe, bru fose, porpra i gris). Entre el 1754 i el 

1759 Whieldon i Wedgwood estigueren associats, pero en la darrera data, el segon 

com erá a treballar peí seu compte a la Ivy House Factory de Burslem, la seua localitat 

natal48. El 1762 Wedgwood signá un conveni amb l’impressor de Liverpool John Sadler,

45Aquesta va ser paltra gran producció, junt amb la porcellana tendrá, que aconseguí d’iniciar la Reial 
Fábrica de l’Alcora després deis molts intents frustráis que s’hi feren per obtindre porcellana dura.

^Aquesta argila blanca, utilitzada per a fer pipes de fumar, s’anomenava en anglés pipe-clay, raó per la 
qual els francesos acabaren per anomenar aquesta producció cerámica com terre-de-pipe (anglaise), i 
passá al valenciá com térra de pipa, obra de pipa o, simplement, pipa (ja hem dit que a l’Alcora rebia 
tots tres noms). Cal dir, peró, que el nom més popular amb qué fou conegut el gres blanc anglés a 
Franca, i a Europa en general, era el de faíence fine o faience anglaise (Díaz M., Peris D. i Porcar, 
1996: 209).

47Astbury es va adonar que el pedrenyal (o pedra foguera o sílex), que és una varietat granulada de 
quars, peró mat i de color fose, canviava aquesta coloració obscura per una de blanca en calcinar-se, de 
manera que el va utilitzar per a emblanquir encara més aquesta argila plástica de coloració blanca. El 
pedrenyal calcinat permetia, a més, que aquesta mena d’ argila resistirá temperatures de cocció més altes 
(fins ais 1.200°C) sense deformació, de manera que se’n poguera obtindre un gres de porositat molt 
baíxa (Díaz M., Peris D. i Poicar, 1996: 209). El pedrenyal o sílex no s’utilitzava exclusivament en la 
fabricació de creamware', constituía la base, també, del gres salat (vidriat a la sal) que produiren les 
fábriques de Staffordshire a partir del 1720, i que, segons Cooper (1993: 123-124) rivalitzava en 
esveltesa i finor amb la porcellana, tot i mancar de la riquesa i proñmditat del vidriat d’aquesta.

48Dades de YEncyclopaedia Britannica CD (AADD, 1994a, veu Wedgwood, Josiah). Burslem está 
situada al comtat de Staffordshire (a mitjan camí entre Birmingham i la regió de Manchester-Liverpool), 
que es caracteritza per ser l’área on es va descobrir i perfeccionar el creamware i on va comen^ar-ne la 
producció a escala industrial (Cooper, 1993: 126).
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el primer difusor de la técnica de decoració cerámica per estampado49, grácies al qual va 

poder augmentar i diversificar -tant peí que fa a les formes com quant a les decoracions- 

Ia seua oferta de creamware, sense haver, peró, d’elevar-ne el preu. Grácies a la seua 

durabilitat i resistencia, al seu aspecte final elegant i distingit i a les seues formes útils i 

practiques, el gres blanc de Wedgwood va captivar la major part de la burgesia europea, 

i acabá per esdevindre la vaixella doméstica per excel-léncia deis burgesos en uns 

moments (la darreria del segle XVIII) en qué aquest estrat comengava a assumir el 

máxim protagonisme historie i social, Davant l’éxit de vendes que aconseguí la 

creamware, la Reina Charlotte d’Anglaterra va comengar a patrocinar-la a partir del 

1764, moment en qué passá a conéixer-se com cerámica de la reina (Queen's ware), 

alhora que Josiah Wedgwood rebé el nomenament de terrisser reial. Aquesta maniobra 

formava part d’una complexa campanya de márqueting que pretenia ampliar i difondre 

encara més la cerámica crema, a través d’una oferta més rica i variada, amb un vast 

catáleg de formes i decoracions destinades a satisfer el variat gust de la burgesia europea 

(DíazM. e ta l ,  1996: 209)50.

L’any 1769 Wedgwood creá la seua propia manufactura a Staffordshire i 

l’anomená Etruria. Ací va perfeccionar la creamware, el color de la qual era considerat 

en aquella época com una imperfecció; per aquesta raó el propi Wedgwood va afegir a la 

composició básica d’aquest gres blanc (argila plástica blanca i pedrenyal) petites 

proporcions dé petuntse o pedra de Xina (feldspat) i de Comish clay (caolí procedent de 

Comualla), amb la finalitat d’assolir una tonalitat entre blanca i blanca blavosa. A més a 

més, com que la nova composició permetia que la grossária de les parets es reduira sense 

que la pega perderá resisténcia, hom hi podia conferir ara més ressonáncia i esveltesa. 

Finalment, aquest gres es cobria amb un esmalt plumbífer dur i gairebé incolor, que 

després de la segona cocció deixava veure la tonalitat blanca, lleugerament blavosa, del

49Aquesta técnica, també coneguda com impressió per transferéncia (transfer prínting, en anglés), 
sembla que fou inventada el 1752 a Londres per un impressor d’origen irlandés anomenat John Brooks 
(Gomis, 1990: 149), per bé que el primer que va decorar cerámica (taulellets) mitjangant aquest nou 
procediment va ser, l’any 1756, l’impressor de Liverpool John Sadler (Bamard, 1979: 8).

50Cal dir que grácies a la fortuna que Wedgwood foijá amb la comercialització de la Queen ’s ware, 
pogué investigar en nous productes i ampliar així 1’oferta cerámica. Creá uns gresos no esmaltats d’estil 
neoelássie, de diferents colors, formes i decoracions; les principáis d’aquestes produccions eren les que 
imitaven el basalt i el jaspi (o jasperwaré).
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bescuit. Aquesta nova modalitat de gres blanc, que data del 1779 i fou batejat amb el 

nom de pearl ware o cerámica perla, acabá per afonar (junt amb la creamware, que 

continuá fabricant-se durant tot el segle XIX i posteriorment) la producció continental de 

pisa; aquesta darrera no només era incapag de competir ni estéticament ni técnicament 

amb el gres blanc anglés51, sinó que en alguns paisos, a més, la producció británica 

resultava més barata que no la vaixella de pisa propia52. Peró el gres blanc de Pilla no es 

limita a enfonsar la producció continental de pisa, sinó que va competir fins i tot amb la 

mateixa porcellana europea; per aquest motiu minvá considerablement la fabricado de 

porcellana tendrá -que no podia competir ni amb la qualitat técnica ni, sobretot, amb els 

preus més económics de la cerámica anglesa-, alhora que també la producció de 

porcellana dura, tot i que en menor mesura, en resultá peijudicada53.

Per primera vegada en la historia de la producció cerámica, a partir del 1782 

Josiah Wedgwood utilitzá a la seua manufactura d’Etruria la máquina de vapor 

(perfeccionada el 1769 per Pescocés James Watt), la qual alleugeria enormement les 

activitats fabrils que abans havien de realitzar-se a base d’operacions manuals54. Moltes

51Davant d’una producció de pisa en decadencia, 1’exceMent qualitat del gres blanc anglés i el seu baix 
cost propiciaven que les fábriques cerámiques d’arreu d’Europa comentaren a produir-ne (normalment 
en detriment de la pisa), per bé que cap manufactura continental fabricava tan bé el gres blanc com ho 
feien les angleses. Aquesta era l’opinió de l’expert cerámic francés Alexandre Brongniart, la qual 
reflecteix en el seu Traité des Arts Céramiques.

“La légéreté des vaiselles de Menee fíne [gres blanc anglés] et les formes purés et élégantes, 
comparées avec la lourdeur d’aspect et réelle de la faience émaillée [pisa esmaltada], telle qu’elle avait 
dégénéré, ont fait rechercher cette nouvelle Poterie dans toute PEurope. On a eu partout cependant assez 
de peine á l’établir. Peu de pays sont méme parvenus á la faire aussi bien, et surtout á des prix aussi bas 
qu’en Angleterre”.

Brongniart, 1877,2: 170

52L’acabament de les obres del canal Grand Union va assegurar un accés marítim des de Liverpool fins 
a les fábriques de Staffordshire, que facilitava l’entrada de matéries primeres i d’altres inputs i l’eixida 
del producte acabat cap ais ports europeus. Aixó va servir d’incentiu per al creixement de la industria 
cerámica al comtat de Staffordshire (Cooper, 1993: 131).

53La porcellana dura, similar en finor, delicadesa i elegáncia al gres blanc anglés (al qual només 
mancava tindre un eos translúcid per a igualar estéticament la porcellana), era en canvi molt més cara 
que no aquest, que es fabricava en série. Aixó va provocar que les principáis factories europees de 
porcellana, Meissen i Sévres incloses, es veren afectades per l’ámplia difusió arreu deis mercats 
europeus de la pearl ware i la creamware de Wedgwood (Britannica CD, AADD, 1994a, veu Wedgwood, 
Josiah).

54Britannica CD (AADD, 1994a, veu Wedgwood, Josiah). En descriure el funcionament de la fábrica 
d’Etruria (que va visitar l’any 1836), Brongniart destaca que la máquina de vapor ja s’emprava per a la 
major part de les operacions:
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altres empreses de Staffordshire, i també de Leeds, Liverpool i Bristol, es van 

especialitzar en el gres blanc o en qualsevol altra producció propia de Tilla (com ara la 

porcellana fosfatica o el gres cerámic acolorit) i van industrialitzar les seues plantes. 

D’aquesta manera, a la darreria del XVIII el model de petites terrisseries locáis que havia 

imperat abans a Anglaterra es véu substituít peí de la gran industria, que fabricava en 

serie grans quantitats de vaixella destinada ais mercats interior i continental. 

Posteriorment seguiren els passos deis fabricants anglesos els ffancesos, els alemanys i 

els holandesos. Quant a la Península Ibérica, el 1804 s’hi va fundar el primer exponent de 

la moderna indústria cerámica, la fabrica de Sargadelos, que continuaría sent Túnica 

factoría d’aquest genere fins a mitjan segle XIX.

“Le moteur de la plupart de ses opérations, comme presque partout, une machine á vapeur. 
Cette machine, prenant la páte en baibotine, la conduit sin* les tamis de soie, et, leur imprimant les 
secousses nécessaires au tamisage, sépare ainsi les corps grossiers de la partie la plus fine; elle pompe la 
páte ainsi passée, la verse dans les caisses de décantage, et enfin dans les grans bassins, ou elle doit étre 
chaufifée jusqu’á l’ébullition, pour acquérir la fermeté nécessaire au fa$onnage. Elle fait toumer l’axe 
donnent le liant nécessaire. Cette méme machine, par des Communications, fait marcher, á la volonté du 
toumeur, les tours á ébacher et a toumasser”.

Brongniart, 1877, 2: 162
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217.2 La cerámica plana

Tal i com acabem d’exposar en el subapartat anterior, les manufactures 

cerámiques del nord-oest europeu incorporaren a la darreria del XVIII i primeria del 

XIX nombroses innovacions tecnológiques que transformaren substancialment les 

característiques del producte final. Si bé tota la industria cerámica es va beneficiar de la 

millora i perfeccionament de les pastes i del desenvolupament deis foms de cocció, 

alguns deis nous avaros afectaren molt especialment els productes cerámics de 

geometría simple, com els taulellets. Ja ens hem referit a la impressió per transferencia, 

técnica que va ser utilitzada per primera vegada el 1756 per a decorar uns taulellets i que 

a partir d’aquella data va revolucionar no només la indústria taulellera, sinó també la 

cerámica en general55. La seriació decorativa mitjansant les noves técniques d’impressió 

permetia estampar cada pe?a en pocs segons, sense que per aixó perderá qualitat; ben al 

contrari, la impressió per transferencia permetia assolir un nivell de detall i de subtilitat 

en el disseny major que no la tradicional técnica manual56. La mecanització de les 

técniques d’impressió no fou, tanmateix, suficient per a industrializar tot el procés de 

fabricado deis taulellets, la conformació deis quals seguía realitzant-se manualment, amb

55Gomis ens descriu quin era el procés de la impressió per transferéncia que seguia John Sadler:

“...consistía a imprimir, a partir d’un bloc de fusta (més tard aquest es convertí en una placa 
metál-licá, de coure o acer, gravada), un paper preparat per a transferir, el qual era col-locat per 
la part impresa damunt la superficie vidriada del rajol [taulellet]. Una vegada assegurat el 
contacte entre aqüestes, es retirava el paper i la lloseta quedava impresa en color”.

Gomis, 1990: 150

56L’agost del 1756 va ser enviat a la Corona un document que contenia la soHicitud de la patent de la 
técnica de la impressió per transferéncia. S’hi afirmava que Sadler, amb Túnica ajuda d’un altre 
impressor anomenat Green, fou capa? d’estampar en sis hores més de 1.200 taulellets de diferents 
dissenys; aquest nombre de peces, segons el mateix document, era major en quantitat i en qualitat al que 
cent pintors experimentáis hagueren pogut decorar mitjangant els tradicionals métodes manuals durant 
el mateix espai de temps. Peí seu interés hem volgut reproduir íntegrament el document en qüestió:

“I, John Sadler, of Liverpoole, in the country of Lancaster, printer, and Guy Green of 
Liverpoole aforesaid, printer, severally make oath, that they these deponents, without the aid or 
assistance of any other person or persons, did within the space of six hours, to vvhit, betwixt the 
hours of nine in the moming and three in the afiemoon of the same day, print upwards of 
twelve hundred earthenware tiles of different pattems at Liverpoole aforesaid, and which were 
more in number and better and neater than one hundred skilful pot painters could have painted 
in the like space of time in the common and usual way of painting with a pencil, and these 
deponents say they have been upwards of seven years in finding out the method of printing 
tiles, and in making tiyals and experiments for that purpose, which they have now, through 
great pains and expense, brought to perfection”

Ray, 1994: 2
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l’argila en estat plástic. Fins que el eos de la pega no es pogué modelar amb la mateixa 

velocitat i facilitat amb qué s’estampava el bescuit no s’arribá a una producció 

veritablement industrial. Durant la primera meitat del segle XIX es van realitzar alguns 

assaigs de fabricació de premses mecániques per a la conformado d’argila en pols (no en 

estat plástic); calgué esperar al 1840, tanmateix, perqué Richard Prosser en patentara una 

i perqué Herbert Minton, un deis principáis fabricants anglesos de taulellets del moment, 

s’adonara de les possibilitats que oferia aquest invent: una major compactació del suport, 

unes dimensions més constants en totes les peces, una reducció de la grossária 

d’aquestes i, sobretot, una simplificació i una major rapidesa en la seua conformado. La 

fabrica de Herbert Minton, anomenada Minton ’s i ubicada a Stoke on Trent (comtat de 

Staffordshire), comengá a trebaUar l’agost del 1840 amb set premses; dos anys després ja 

comptava seixanta-dues premses i la demanda deis seus característics taulellets de pisa de 

color blanc, especialitat de l’empresa, era cada vegada major (Catleugh, 1983: 17). 

Grácies a Fextraordinari augment de la capacitat productiva que permetia el premsat en 

sec, els revestiments comentaren a fabricar-se per primera vegada de forma massiva. 

Pero el propietari de Minton’s no s’acontentá d’iniciar la producció industrial deis 

taulellets o revestiments cerámics i popularitzar-ne l’ús: també va revolucionar el món 

deis taulells o paviments cerámics amb la fabricació deis anomenats taulells engastáis 

{encaustic tiles en anglés). Aquest producte comengá a ebdr en série de Minton’s a 

partir del 1835,; i rebé també una acollida massiva, en part grácies a la celebritat que a 

partir del 1842 adquirí aquesta factoría a causa deis seus revestiments, ja esmentats, de 

pisa blanca57. Pocs anys més tard, d’altres fabricants anglesos, com ara Maw & Co.9

57E1s taulells o paviments engastats, més gruixuts i pesants que els fabricats abans del 1835, es 
caracteritzaven per tindre una superficie bescuitada en relleu (impresa amb un motle d’algeps quan 
I’argila encara era molla) les incisions de la qual eren farcides amb engalbes d’argila de diferents colors, 
que s’anivellaven perfectament amb el bescuit per tal que el taulell presentara una superficie homogénia 
(Bamard, 1979: 13-14). Durant els primers anys de fabricació deis encaustic tiles el procés de 
conformació resultava encara molt onerós, ja que s’havia de fer un premsat per cada color que s’hi 
emprava. Després de la cocció les peces eren cobertes amb un vidriat incolor i es tomaven a coure. Les 
engalbes acolorides havien de ser compatibles, quant a la seua composició, tant amb el eos deis taulells 
com amb el vidriat que els cobria (Gomis, 1990: 78). Els taulells engastats o encaustic tiles ja s’havien 
fabricat a Anglaterra durant el Renaixement, peró la seua producció s’havia perdut fins que no la 
recupera Herbert Minton; aquests paviments presentaven certes similituds amb la técnica espanyola 
anomenada á'aresta, utilitzada també durant l’época renaixentista (especialment al segle XVI) a Toledo 
i a Sevilla, per bé que en la versió castellana els buits de les peces no es farden amb engalbes, sinó amb 
esmalts (1990: 99). Durant la segona meitat del segle XIX, la técnica d’aresta fou igualment recuperada 
per la célebre fábrica sevillana de Pickman (1990: 192).
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iniciaren també una reeixida producció de paviment de gres58. Tot plegat, els taulells i 

taulellets s’estengueren rápidament pels habitatges de 1’Anglaterra victoriana, primer, i 

de bona part del Continent posteriorment, grácies a la bona qualitat i al baix preu 

d’aquests productes.

Mentrestant, les principáis ciutats d’Europa Occidental van conéixer durant el 

segle XIX un fort creixement urbá al caliu deis processos d’industrialització, fet que 

comportá una necessitat cada vegada major d’habitatges. Al client habitual deis 

paviments i revestiments cerámics, Faristocrácia, es va unir Uavors la florent i puixant 

burgesia; enriquits com a conseqüéncia de la industrialització i comercialització deis seus 

productes, els burgesos van bastir magnifícs edificis a les ciutats, els interiors deis quals 

es decoraren en molts casos amb taulellets. Aquest producte, a més d’assequible, era 

molt durador i de gran bellesa, i les seues característiques higiéniques i climatitzadores 

van condicionar que prompte es fera servir de manera generalizada no només ais 

lavabos, les cuines, els rebosts, els soterranis, les llars i els fumerals, sinó també ais frisos 

de les escales, ais corredors, ais vestíbuls, ais menjadors i a d’altres estances. Si el 

revestiment va conéixer una gran expansió, el paviment tampoc no es quedá arrere en la 

seua difusió peí térra d’algunes de les estances de les vivendes, on va reempla?ar els 

tradicionals sois de fusta, facilment corrosibles per la humitat59. L’aristocrácia i la

58Aquest paviment gresificat estava compost de tessel-les de mosaic romá, de diferente formes i colors 
(encara que cada tesseMa presentara una sola tonalitat), que s’unien per a formar una composició, 
normalment geométrica. Aquest gres patia una única cocció a una temperatura d’uns 1.300°C (superior 
ais aproximadament 1.000°C a qué es coien els revestiments de pisa). La raó per qué s’utilitzaren peces 
d’unes dimensions tan réduides (les d’una tesseMa de mosaic romá, com ja hem comentat) en comptes 
de la mida estándard deis taulellets (cap ais 20 x 20 cm) era que, a una temperatura tan elevada, una 
grandária major no hauria permés a les peces de suportat la calor, de manera que aqüestes s’haurien 
deformat i haurien perdut tota constáncia dimensional. La fábrica anglesa de Maw & Co., una de les més 
grans durant la segona meitat del segle, es va especialitzar en aquesta producció, que després va ser 
imitada per la factoría valenciana Nolla, de Meliana, i per algunes de catalanes, com ara la á'Isidre 
Llevat, de Reus, i la de Romeu Escofet, de l’Hospitalet de Llobregat (Porcar, 1987: 50-51; HCV, 4: 113; 
Gomis, 1990: 195).

59Així ho explica Alphonse Salvétat a les notes i addicions que realitzá a l’edició del 1877 del Traité des 
Arts Céramiques d’Alexandre Brongniart, on comenta que com els pavimente vidríate ja havien 
aconseguit penetrar, en detríment del sóls de fusta, en moltes estances de les cases:

"Les carreaux omemanisés ont pénétré dans les mesure actuelles; on les préfére aux parquets en 
bois dans beaucoup d’endroits: carrelages de salles de bains, de vestibules, de bibliothéques, de 
salles á manger méme, pour les habitations d ‘été. On les colore de différentes manieres, tantot 
pour faire de simples plans mosaiques, tantdt per produire de véritables dessins formant tapis 
avec bordures souvent trés-riches”.

Salvétat (vegeu Brongniart, 1877,1: 683)
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burgesia no foren, amb tot, els únics clients de la cerámica arquitectónica: grácies a la 

introducció de les avan9ades técniques de producció que acabem de comentar, els 

taulells i taulellets es van abaratir notablement i, segons Gomis, fins i tot “els treballadors 

pitjor remunerats pogueren permetre’s decoracions cerámiques per a les seues cases, 

trencant el revestiment [i el paviment] cerámic tota classe de barreres socials”60.

L’expansió de la cerámica arquitectónica no es limitá tampoc ais habitatges 

particulars de nobles, burgesos o assalariats, ja que el fort creixement de les ciutats 

implicava una creixent necessitat d’inírastructures i d’edificis públics, alguns deis quals -  

com ara hospitals, biblioteques, esglésies o estacions de ferrocarril i de metro- van ser 

revestits o pavimentáis amb taulellets o taulells, respectivament. Tot aprofitant la fácil 

neteja deis productes cerámics i la protecció que oferien contra la humitat, locáis de 

fabricació de productes láctics i alimentaris en general, botigues, cerveseries, estables, 

hivemacles o, fins i tot, vaixells (entre els quals el mític Titanio), van ser igualment 

xapats amb cerámica61.

L’augment de la demanda deis revestiments i paviments cerámics condicioná 

Pincrement deis establiments fabrils taulellers arreu deis paísos industrialitzats, en 

especial a Anglaterra, Franca i els Estats Units, on s’aplicaven la tecnología més 

avadada. Durant la primera meitat del XIX Sargadelos era, com ja hem dit, Púnica 

empresa de PEstat espanyol que havia estat capa9  d’incorporar algunes de les

60És també Alphonse Salvétat qui comentá a les seues notes et additions (vegeu Brongniart, 1877, 1: 
683) Pabaratiment del preu deis taulells: “Aujourd’hui un carrelage omamanisé [taulell vidriat] n’est 
plus trop cher. De lá 1'extensión considerable qu’a prise la fabrication des carreaux de pavage...”.

61Gomis, 1990: 185-187. Els catálegs de taulells i taulellets del segle passat ens mostren la gran 
quantitat d’aplicacions que tenien aquests productes, els quals, a més, presentaven una ámplia varietat 
de formes, models i decoracions. Reportem parcialment ací el contingut d’un catálegs de la fábrica de 
Maw, la més important de la Gran Bretanya durant bona part de la segona meitat del XIX:

"Majolica and Enamelled Tiles, white and variously tinted Glazed Tiles, Decorated Glazes and 
Hand Painted Art Tiles, Glazed Encaustic, Incised, Enamelled, Páte sur Páte [“pasta sobre 
pasta” és una técnica ornamental própia de Sévres (introduida a la Gran Bretanya per 
Minton’s) en qué la decoració s’aplica a base d’engalbes blanques sobre una base d’argila 
acolorida (vegeu Britannica CD, AADD, 1994a, veu Minton ware)\, Lustre and Güt [reflex 
daurat] Tiles, Architectural Enrichments, etc. for hearths [llars], fireplaces, wall linings 
[revestiment de parets], baths, friezes [frisos], skirtings [sócols], inscriptions, flower boxes, 
cabinet work, etc. -Encaustic, Geometric, Mosaic, etc. for Halls, Corridors, Passages, 
Conservatories [hivemacles], Churches, Cemetery Chapéis, Porches, Gangways [passadissos], 
Footpaths [voreres], Porticoes, Verandahs [galena, porxe], Balconies, Ships’ Galleys [cuines de 
vaixells], etc.”

Bamard, 1979: 37
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innovacions técniques provinents d’Anglaterra, pero aquesta factoría gallega no fabricava 

taulellets, sinó vaixelles de pisa estampada. La primera gran fabrica especializada en la 

producció industrial de revestiments i paviments cerámics a l’Estat espanyol fou la de La 

Cartuja, fundada a Sevilla el 1841, pero que no comengá a produir taulellets fins al 1860; 

grácies al seu propietari Charles Pickman, que procedía d’una familia d’industrials 

cerámics de Liverpool, aquesta fabrica incorpora la tecnología més moderna de l’época 

(Maestre, 1989: 10). Posteriorment d’altres fabricants d’Andalusia, i també de Catalunya 

i Valéncia, incorporaren a les seues faetones, de manera progressiva, les noves 

tecnologies. Dins la producció taulellera valenciana de la segona meitat del XIX va 

destacar Nolla (a Meliana, l’Horta Nord), que produi'a mosaics de gres, i algunes 

fabriques de taulellets del Cap i Casal, de Castelló, de Manises i, sobretot, d’Onda. De 

tot aixó, peró, en parlarem en el tercer apartat d’aquest capítol, dedicat a l’evolució de la 

industria taulellera valenciana (punt 2.3).
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2 . 2 .  S í n t é s i  h i s t ó r i c a  d e  l a  c e r á m i c a  v a l e n c i a n a

Com ja hem assenyalat en la introducció a aquest capítol (punt 2.0), el paper jugat 

per Valencia en la historia mundial de la cerámica ha estat ben notable: és, sens dubte, el més 

destacat deis que corresponen a tots els paisos de la Península i un deis més distingits dins 

del continent europeu. En aquesta segona part del capítol, resseguirem la historia de la 

producció cerámica en el territori hui valenciá fins a Pactualitat per tal d’explicar 

detalladament en qué ha consistit aquest protagonisme valenciá en el terreny de la cerámica. 

Com que el subsector tauleller és el principal objecte del nostre estudi, reservarem tot el 

punt 2.3 per a referir-nos exclusivament a la indústria taulellera valenciana, en general, i de 

la Plana en particular (des de la seua diferenciado de la resta deis subsectors cerámics a 

partir del segle XIX, fins a Pactualitat). És per aquesta raó que en la secció que acabem 

d’encetar (punt 2 .2 ) obviarem les referéncies -llevat d’aquelles que resulten inevitables- a la 

indústria taulellera d’aquesta comarca posterior al segle XIX.

Dins la historia de la cerámica valenciana, podem avadar a manera d’introducció 

que la fabricació de terrissa al nostre país remunta al neolític, i des de llavors mateix 

constatem que diferents regions i comarques valencianes han destacat en certs moments 

histories, i en ámbits distints (peninsular, mediterrani-occidental, europeu, mundial), pels 

seus aconseguiments en aquest camp. Durant el V miMenni aC, a la zona de les nostres 

serralades prebétiques (la Muntanya d’Alcoi, la Valí d’Albaida, la Marina), es van produir 

els exemplars cerámics més antics que s’han trobat a la Península, i que es troben també 

entre els més primerenes de tota la Mediterránia Occidental. Cap al II miMenni aC, Púnica 

cerámica que a la Península superava la qualitat de la produída per la cultura del bronze 

valenciá era la que fabricava la civilització argárica de la regió sud-est (Múrcia i extrem 

oriental d’Andalusia). En els tres segles immediatament anteriors a Pera cristiana, la 

cerámica ibero-valenciana aconseguí una esplendor decorativa que no es pogué igualar en 

cap altra regió peninsular. Ja en época tardomedieval, el prestigi de la cerámica verda i 

morada de Paterna i, sobretot, de la de reflex daurat de Manises s’estengué arreu d’Europa 

per la qualitat i Poriginalitat de les peces. Per la seua qualitat, al llarg del segle XVIII les
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peces de pisa fina, térra de pipa i porcellana tendrá de la Real Fábrica de Loza Fina y  

Porcelana de Alcora van aconseguir un gran renom, especialment a l’interior de la Península 

i, sobretot, entre les classes altes de la societat. Durant les darreres décades del segle passat 

una empresa valenciana (Nolla) produía un mosaic de gres comparable al de les millors 

produccions angleses (i per tant, mundials). Ja en el primer ter? del segle XX les cerámiques 

de Manises i Onda eren les de major fama, prestigi i producció de tot PEstat espanyol. En 

Pactualitat, la cerámica decorativa valenciana és capdavantera a escala estatal i europea, i 

una empresa de porcellana artística (Lladró) és la primera de tot el món en la seua 

especialitat. Finalment, cal que recordem també que hui dia el nucli cerámic tauleller de la 

Plana és la segona regió industrial de tot el planeta en aquest subsector.
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2.2.1. Prehistoria. Les cerámiques impreses

Les troballes arqueológiques efectuades durant aquest segle ens permeten d’afirmar 

que a Valéncia es coneixia la fabricació de cerámica ja des del V miMenni aC, moment en 

qué també s’hi iniciá el neolític. Aquests primers vestigis cerámics valencians són també els 

més antics de tota la Península i es compten entre els més primerencs de tota la Mediterránia 

occidental. Com caldria esperar per la data en qué varen ser fabricats, encara es modelaven a 

má i es coien en fogueres a Taire lliure, en contacte directe amb el foc; normalment 

presentaven decoracions geométriques, que s’imprimien sobre el fang encara tendre bé per 

pressió amb els dits, bé per incisió amb algún intrument -d ’ací el nom genéric de cerámiques 

impreses amb qué són conegudes. Dins d’aquesta producció el grup més célebre és el de la 

cerámica cordial, designada així perqué la decoració s’imprimia amb les vores de les 

petxines marines anomenades cardium edule. Al nostre territori també trobem cerámiques 

impreses amb altres tipus de petxines i amb punxons de fusta o d’os, i encara peces 

decorades en relleu amb cordons de fang tendre (HCV, 1: 33-34).

En el decurs del període neolític Pacurada decoració cardial es veu substituida per 

altres sistemes amb menor complicado formal; durant el III miMenni aC a Valéncia es 

troben peces decorades amb incisions i acanalats -aplicats sobre la superficie amb un objecte 

punxant- que dibuixen formes més senzilles que les de les cerámiques impreses. S’hi 

produeix a més un increment de les cerámiques de superficie llisa, sense cap omamentació. 

Aquesta involució decorativa respon al fet que la cerámica, que en un primer moment era un 

producte relativament luxós, comenta a estendre’s i a fer-se d’ús quotidiá entre les distintes 

comunitats neolítiques habitades. Durant la darrera etapa del neolític, període que a les 

nostres terres es clou cap al 2.500 aC, cal destacar-hi dos tipus de decoració cerámica: la 

pentinada, que es realitzava en arrossegar sobre la superficie tova de la pe?a un instrument 

semblant a una pinta que hi practicava fines incisions, i Vesgrafiada, en qué els talls es tracen 

- s ’esgrafien- sobre el vas ja cuit amb un objecte punxegut (Martí i Juan, 1987: 49). Cal dir, 

finalment, que les comarques valencianes del centre-sud són les més prolífiques peí que fa a
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troballes de cerámica neolítica: la Muntanya d’Alcoi1 - i en especial el jaciment de la Cova de 

POr (a Beniarrés)-, la Valí d’Albaida -on destaca la Cova de la Sarsa (Bocairent)-, la 

Marina -la Cova de les Cendres (Moraira)- i la Safor; també destaca el jaciment de la Cova 

Fosca d’Ares del Maestrat, al nord del país.

Cap a la meitat del III miMenni aC, en iniciar-se Peneolític, els productes cerámics 

esdevenen objectes merament funcionáis, sense cap pretensió estética; es produeix una major 

simplificació en la conformació deis vasos -se  n’eliminen gallets i anses- i es redueixen els 

esquemes decoratius en les poques peces que apareixen omamentades (HCV, 1: 38). 

Repartits per tot el territori valenciá apareixen alguns vasos, datables cap al 2200-2100 aC, 

que s’inscriuen dins Pestil internacional, que forma part de la cerámica anomenada 

campaniforme -per la forma acampanada deis vasos. Aqüestes peces presenten decoracions 

amb impressions de cordes, que s’apliquen sobre la superficie deis vasos quan Pargila és 

encara tendrá; hi destaquen el jaciments de PEreta del Pedregal (a Navarrés, la Canal de 

Navarrés), el Promontori d’Aigua Dolga i Salada (a Elx, el Baix Vinalopó) i a la Plana els de 

Ca’n Ballester (a la Valí d’Uixó) i el de la Vil-la Filomena (a Vila-real)2. Durant el període 

final de Peneolític, cap al 1900-1800 aC, dins la cerámica campaniforme predomina un altre 

estil, Panomenat incís, que es caracteritza per les representacions geométriques practicades 

amb puntes sobre la superficie deis vasos; dins aquest estil cal destacar el jaciment de la 

Cova deis Gats (a Alzira, la Ribera Alta) (HCV, 1,48-49).

Del període conegut com el brome valenciá, que al nostre país ocupa tot el II 

miMenni aC i bona part del primer, daten unes peces cerámiques que presenten un carácter 

groller a causa de la deficient barreja de Pargila amb els desengreixants, el modelatge poc 

depurat de la pega i Pescás domini de la cocció; els vasos, a més, normalment no porten 

decoració i quan n’apareix es redueix a cordons de fang adomats amb digitacions (Tarradell, 

1962-63: 145). Durant el bronze valenciá només les cerámiques del Baix Segura i de PAlt

^ntenem per la Muntanya d ’Alcoi (o simplement la Muntanya) el territori que ocupen aproximadament les 
comarques de PAlcoiá i el Comtat, creades Pany 1970 per Joan Soler, amb un criteri alié a la realitat 
geográfica i histórica d’aquell territori (vegeu Piqueras i Membrado, 1996b: 178 i 183).

2En aquest darrer -ubicat junt al Riu Millars- es va trobar, al costat d’un conjunt de vasos Ilisos sense 
decorar, un vas campaniforme amb impressions de cordes (Díaz M., 1984: 5-6).
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Vinalopó presenten un major refinament, degut al fet que aqüestes comarques participaren 

de la més avanzada cultura argárica3; en menor mesura la influéncia de l’Argar s’estengué 

per altres regions del país i arriba a jaciments relativament septentrionals com el Torrelló 

d’Onda, on es troben cerámiques amb pastes molt acurades, superficies ben brunyides i un 

bon domini de la cocció (Díaz M , 1984: 6-7). Grácies a Fafluéncia de grups provinents de 

la Valí de FEbre, la Meseta i Andalusia, a partir del 1 2 0 0  aC comen?á a millorar en algunes 

zones del nostre territori la defícient producció cerámica autóctona; amb tot, sembla que els 

nouvinguts no foren sufícients per a arribar a implantar-hi una nova cultura aliena al bronze 

valenciá, que hi va perdurar fins ben entrat el nou miMenni {HCV, 1:66).

En iniciar-se el I mil-lenni aC grups culturáis centreeuropeus, i en especial la 

civilització anomenada deis camps d ’urnes, arribaren al nord de Factual territori valenciá4 i 

hi importaren una cerámica consistent en grans umes per a guardar les despulles incinerades 

deis difunts. Aquesta cerámica -que convisqué amb Fautóctona i més pobra que hi havia, 

propia del bronze valenciá- habitualment era llisa, tot i que s’han trobat alguns exemplars 

decorats amb soles acanalats, com ara els del Boverot d’Almassora (junt al Riu Millars, a la 

Plana) i els deis Espleters, a la Salzedella (el Baix Maestrat); les peces normalment es 

modelaven a má, encara que algunes, com les de la necrópolis de la Muntalbana (Ares, FAlt 

Maestrat) ja es treballaven amb el tom de terrisser (Díaz M., 1984: 8 ).

Arran de les intrusions a la Mediterránia Occidental que iniciaren els fenicis, i que 

van continuar després els grecs, ja a partir del 700 aC comensaren a deixar-se sentir en 

algunes contrades de Valéncia les influencies provinents de Faltra banda de la Mediterránia. 

Tant fenicis com grecs van introduir al nostre territori una seguit de novetats técniques i

3La cultura de YArgar, propia del sud-est peninsular durant l’Edat del Bronze, produí una cerámica de 
major qualitat i varietat que no la del Bronze Valenciá. Tarradell (1962-63: 149) destaca com a únics 
jaciments argárics valencians els de San Antonio (Oriola), El Castillo (Callosa de Segura) i el Cabezo 
Redondo (Villena).

4Alguns autors nacionalistes espanyols consideraven que durant Fetapa final del Bronze es produí una 
intensa indoeuropeització al llarg i ampie de tota la Península Ibérica. Segons Tarradell {HPV, 1: 73), 
aquesta hipótesi era fruit de les “modes germanitzants deis anys quaranta i del desig de mostrar una 
Península unificada des de les époques més remotes”. Per a aquest darrer autor la realitat era ben distinta: la 
cultura centreeuropea només arribá fins a un poc més al sud de FEbre, i només afectá algunes contrades del 
nord de Valéncia (aproximadament fins al Riu Millars).
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d’altra mena -algunes de les quals relacionades amb la cerámica- que van possibilitar una 

notable transformació cultural deis indígenes valencians, en contribuir a originar-hi una 

civilització tan rica, complexa i avadada com la deis ibers.
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2.2.2. Cultura ibérica. Els vasos pintats d’Edeta i Illici

La civilització ibérica es va desenvolupar a partir del segle V aC en tot el litoral 

nord-occidental de la Mediterránia, entre el Llenguadoc i Andalusia5; segons la majoria deis 

historiadors, aquesta cultura es conformá grácies ais contactes que els indígenes d’aquesta 

banda de la Mediterránia mantingueren amb els grecs i, en menor mesura, amb els fenicis.

A les terres actualment valencianes Piberisme suposá un canvi sobtat respecte a la 

cultura immediatament precedent, la del bronze valenciá6. Peí que fa a la cerámica, aquest 

notabilíssim canvi cultural s’hi va traduir en un munt d’innovacions tant técniques -els ibers 

van arribar a dominar tots els métodes de fabricació cerámica de Pépoca, llevat deis 

d’esmaltat {HCV, 1 : 78)- com estétiques -la complexitat i el refinament deis dissenys 

elaborats pels terrissers ibérics no van tindre parangó a la Península fins al temps del califat 

de Córdova7. Segons Tarradell (HPV, 1: 109) la producció de terrissa deixá de ser una tasca

5Segons Aranegúi (dins HCV, 1: 109), a Valéncia, a la major part part de Múrcia i al sud de Catalunya i 
d’Aragó la cultura ibérica perdurá prácticament fins al canvi d’era; en canvi, a la resta de territoris en qué 
inicialment es desenvolupá, aquesta va ser progressivament absorbida a partir del segle III aC per una 
romanització potent i primerenca, al nord de Catalunya i al Llenguadoc, o bé per una més efímera -encara 
que no menys poderosa- infíuéncia púnica, a Andalusia i a la costa meridional de Múrcia (Cartagena).

6En efecte, al nostre territori no s’han trobat restes arqueológiques que palesen l’existéncia d’un període de 
transició entre la cultura del Bronze i la ibérica: aquesta darrera sembla sorgir ja plenament formada. És per 
aixó que, per al territori valenciá, Tarradell (HCV, 1: 93-95) considera insuficient la teoría sobre l’origen de 
Piberisme defensada per la majoria deis autors, la qual -com hem dit— postula que aquesta civilització 
nasqué únicament de la barreja deis elements provinents deis pobles indígenes amb les influéncies deis 
colonitzadors fenicis i, sobretot, grecs. Aquest historiador llanca la hipótesi que una possible expansió 
cultural des del sud-oest dq la Península cap al nord, seguint la costa mediterránia, hauria contribuí! també a 
la conformació de la cultura ibérica a Valéncia. Les noticies de l’Antiguitat referides a Tartessos parlen 
d’una regió amb una forta vitalitat económica i cultural, probablement relacionada amb la primerenca 
colonització deis fenicis -poblé molt avan^at que des del segle VIII aC conegué i explotá les riqueses 
minerals de la Baixa Andalusia. Tartessos seria dones Púnica de les regions que després fóren ibériques en 
qué aquesta cultura no aparegué de manera sobtada. Assumint, dones, que Tartessos fou el pare de 
Piberisme a Andalusia Occidental, i considerant que aquesta regió i Valéncia van tindre unes primeres fases 
ibériques (ais segles V i VI aC) molt semblants, Tarradell argumenta que Tartessos pogué ser, ni que fos 
indirectament, el responsable del rápid desenvolupament a les terres valencianes d’una civilització ibérica 
tan avanzada respecte de la primitiva cultura del Bronze.

7La cultura ibérica desenvolupá un estil propi en la pintura deis óbjectes cerámics, el qual, tot i no estar 
exempt de les influéncies greco-llatines, es caracteritzava peí seu recarregament ornamental i per Yhorror 
vacui (Tarradell, HPV, 1: 115). Tot i que aquests dos trets reapareixen en la cerámica mudéjar tardo- 
medieval de Manises i Paterna, és obvi que qualsevol intent de veure-hi una continuXtat cultural entre 
aquests dos moments de la história del nostre país ha de suscitar la nostra máxima desconfianza: les 
continuitats no són fácils en una térra que sempre ha estat exposada a incessants invasions i conquestes i a 
canvis culturáis de gran profunditat, i a més a més entre les darreres peces ibériques i les primeres
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doméstica realitzada per les dones i passá a convertir-se en un ofici propi d’artesans 

especialitzats, que hi feren grans progressos: els ibers valencians dominaren perfectament les 

técniques de fabricació a tom, comensaren a coure les peces en foms de doble cambra8 (amb 

atmosfera oxidant9 i unes temperatures que oscil-laven entre els 600 i els 900°C), 

aconseguiren que la superficie deis vasos estiguera ben depurada en triturar els 

desengreixants abans de mesclar-los amb 1’argila, pintaren les peces -per primera vegada en 

la historia de la cerámica valenciana- amb óxids colorants (assolint un elevat grau de 

refinament en aquesta mena de decoració) i ampliaren d’una manera considerable el repertori 

formal respecte al de Fépoca del bronze. Peí que fa a aquest darrer punt, tenim constáncia 

que els ibers fabricaren tot tipus d’objectes cerámics: els destinats al servici de taula (com 

ara plats, copes, escudelles, gerres, etc.), els que es feien servir a la cuina (cassoles, 

tapadores, maces, morters, etc.), els que contenien aliments per al seu transport o 

emmagatzematge (ámfores) i els necessaris per ais rituals religiosos (terracotes) i, 

particularment, fiineraris (umes i vasos d’ofrena de cerámica de luxe) {HCV, 1: 78). Fins i 

tot, segons algún autor, els ibers arribaren a emprar la cerámica amb fínalitats 

arquitectóniques (rajóles) {CLE, 2: 2).

Les primeres influéncies externes en el procés de canvi i avan? en la cerámica

ibérico-valenciana vingueren de la má deis fenicis, que ja des del segle VIII aC s’havien 
• /

decidit a explotar les riqueses minerals de la regió anomenada Tartessos -emplapada enllá de 

l’Estret de Gibraltar, a Fextrem oposat del món mediterrani i a una distáncia de més de

valenciano-mudéjars transcorre un període d’uns catorze segles en qué no es produí en el territori hui 
valenciá cerámica decorada amb les característiques que hem esmentat.

8E1 fom de doble cambra, que el poblé iber heretá de la tradició greco-llatina (per aixó s’anomena també 
forn romá) consta de dos departaments: la llar, on s’alimenta el foc, i la cambra de cocció. Aquesta mena de 
fom no deixará d’emprar-se a les terres valencianes fins a l’época de domini musulmá, durant la qual 
comentará a utilitzar-s’hi l ’anomenat fom árab o morú. Aquest darrer fom esmentat en realitat no és més 
que una versió evolucionada i perfeccionada de l’anterior {HCV, 2: 31).

9Un factor de primer orde en la cocció de les peces cerámiques és Y atmosfera que es produeix al fom. 
Habitualment ais foms de tipus romá i morú fan servir l’atmosfera anomenada oxidant perqué la cuita es 
realitza amb entrada d’aire -d ’oxigen-, que penetra dins les cambres de cocció grácies que comptaven amb 
unes obertures en la part alta que feien el paper de fumerals i que s’obrien o tancaven segons la voluntat del 
terrisser. Menys habitual en aquests tipus de foms és la cocció en atmosfera reductora, en qué el tenisser 
manté tancades les obertures del fom per evitar l’entrada d’aire en aquest {HCV, 2: 32).
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3.700 km de les costes fenícies. Des d’aquesta zona del sud-oest peninsular el comer? fenici 

es va escampar peí litoral mediterrani veí i arriba al sud de les terres valencianes cap a la VII 

centúria aC. En concret, ais actuals jaciments de los Saladares (Oriola, al Baix Segura) i de 

la Penya Negra (Crevillent, al Baix Vinalopó) s’han trobat peces cerámiques (ámfores, copes 

i plats) de procedencia fenicia. L’influx orientalitzant d’aquest poblé aviat s’estengué per la 

resta de Factual costa valenciana i va aplegar també a la Plana, comarca en qué han aparegut 

ámfores, umes i plats de factura fenicia, concretament ais jaciments de Vinarragell 

(Borriana) i el Torrelló (Almassora), tots dos ubicats a la vora del Riu Millars, a la Plana. 

També a les comarques de l’interior valenciá s’han trobat jaciments amb cerámiques fenícies, 

el més important deis quals és el de los Villares (Caudete de las Fuentes, a la Meseta de 

Requena, molt prop de la frontera amb Castella). Les restes de cerámica fenicia trobada ais 

jaciments valencians mostren uns métodes de fabricació molt més depurats que no pas la 

grollera tenissa produida llavors pels indígenes. Els fenicis, que comptaven amb l’avantatge 

del seu contacte amb la veina cultura caldeo-babilónica -bressol de la cerámica i de les més 

importants innovacions en aquest terreny-, dominaven plenament les técniques cerámiques 

més avan?ades: modelaven les seues peces amb el tom de terrisser, empraven el fom de tir 

vertical, coneixien unes refínades técniques d’engalba i pintaven sobre aquesta amb óxids 

metál-lics. Els pobles indígenes anaren assimilant lentament les innovacions introduides pels 

fenicis, i transformaren progressivament els métodes de fabricació i decoració de les seues 

peces cerámiques (HCV, 1: 69-75).

Durant les primeres décades del segle VI aC es trenquen els contactes comerciáis 

que els fenicis havien mantingut amb les costes valencianes, en perdre aquest poblé 

Fhegemonia marítima a la Mediterránia nord-occidental en benefici deis grecs. Els indígenes 

de Factual Valéncia acusaren prompte la influéncies deis hel-lens a causa deis abundants 

intercanvis comerciáis que mantingueren amb aquests10. Durant la primera etapa de 

l’iberisme a les nostres terres (segles V i IV aC), Finflux de la cerámica grega en la indígena

10També cal destacar la possible existéncia, si hem de creure alguns texts greco-llatins, de tres o quatre 
colónies gregues entre el Xúquer i el Segura, la més destacada de les quals seria l’anomenada 
Hemeroscopéion (o “talaia del día”), fundada pels foceus de Massália (Marsella) ais encontoms del Cap de 
la Ñau. D’aquesta colónia, peró, no s’ha trobat cap resta arqueológica fins ara {HPV, 1: 77; HCV, 1; 76).
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és indubtable, almenys peí que fa a les formes: algunes de les peces trobades al jaciment més 

representatiu d’aquest primer període -el de la Bastida de les Alcuses (Moixent, a la Valí de 

Montesa)- imiten els perfils d’atuells propis de 1’HéHade com ara el kratér -gerra gran on 

es barreja l’aigua amb el vi-, Voinochóe -pitxer emprat per a abocar líquids a les copes- 

Yskyphos i el kylix -dos tipus de copes amb anses- i els plats atenencs (HCV, 1: 83). 

Podríem dir que els terrissers ibérics realitzen una versió autóctona de les formes cerámiques 

gregues que els arriben a través del comerá (alguns exemplars de les quals -de l’estil de 

figures roges i de fons negre- s’han trobat al propi jaciment de la Bastida de les Alcuses), 

encara que no assoleixen ni de bon tros el refinament i la perfecció de la cerámica ática11.

Un tipus de cerámica on l’influx grec es fa sentir de manera especialment intensa és 

la destinada ais usos funerarís. Així, en una primera época (durant els segles V i IV aC) la 

cerámica selecta que servia per a fer ofrenes en honor deis difunts o que formava part de 

l’aixovar que es depositava junt amb les despulles deis finats -perqué aquests en feren ús en 

l’altra vida- era sovint d’origen hel-lénic12 o almenys n’imitava l’estil13. Durant la primeria

11 Aquesta cerámica, que va destacar especialment durant els segles VI i V aC, es caracteritza per l’ús de 
vidriats negres i per les figures que es representaven en la superficie deis vasos (durant el segle sisé figures 
negres, i roges durant el cinqué) (Klein, 1979: 15). En la cerámica de figures negres aqüestes es dibuixaven 
sobre el fons de color taronja rogenc -el color de Pargila- amb un vidriat fabricat dissolent aigua i argila 
finíssima, que contenia óxid de ferro; en coure’s, aquest vidriat esdevenia negre. Les figures roges 
s’obtenien pintant amb el mateix tipus de vidriat negre tota la superficie del vas, llevat de 1’interior de les 
figures, que en conseqüéncia quedaven del color de l’argila (rogenc). Tot i que els objectes es portaven al foc 
només una volta, la seua cocció comprenia tres fases: una primera d’oxidant -90 és, amb entrada d’aire-, en 
la qual tant el vidriat com Pargila que constituía la matéria primera del vas mantenien el seu color natural 
rogenc; una segona de reductora -amb el fom tancat-, en qué tots dos esdevenien negres; i novament una 
d’oxidant, on Pargila recuperava el color roig, peró el vidriat - l ’óxid de ferro del qual havia quedat aillat del 
contacte amb l’oxigen de Paire en sinteritzar-se- es mantenía negre lluent (Noble, 1988: 79-80). Alguns 
autors critiquen l’ús de Pexpressió “vidriat” per a referir-se al recobriment negre de la cerámica ática, 
basant-se en el fet que un vidriat sempre és producte d’una fiisió deis metalls, mentre que en la cerámica 
grega les temperatures no eren suficientment altes perqué els elements metál-lics arribaren a fondre’s, de 
manera que es quedaven en l ’estat intermedi que coneixem com sinterització; és per aixó que els detractors 
del terme ‘Vidriat” per a referir-se a la cerámica ática consideren preferible Pexpressió engalba o engalba 
sinteritzada (1988: 84).

12Com ara les trobades a les necrópolis de la Punta d’Orlell de la Valí d’Uixó (a la Plana) o a la Serra del 
Molar de la Marina (al sud del terme d’Elx, al Baix Vinalopó) {HCV, 1: 98).

13És el cas deis oinochoés trobats al jaciment de la Mina de Gátova (al Camp de Túria), el qual, en trobar-se 
en una zona interior i muntanyenca tenia menor accés al comerg marítim grec, i per tant -davant la 
dificultat d’importar peces ariques- els vasos d’ofrena emprats en els fimerals simplement imitaven les 
formes de la cerámica grega {HCV, 1: 98).
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del segle IV aC s’observa un major desplegament de vasos d’ofrena -sobretot de fabricació 

ibérica, tot i que alguns encara s’importaven de l’Hél-lade- que després del ceremonial són 

cremats junt ais cossos deis difimts: la necrópoli del Cabezo Lucero (a Guardamar, el Baix 

Segura) és una de les mostres més representatives d’aquesta acumulació de materials (HCV, 

1: 93-94, 98).

Al llarg del segle IV aC la cerámica ática de luxe conegué un període de decadéncia 

que mai podría superar, de manera que cap al 320 aC és substituida a tota la Mediterránia 

occidental per la procedent de la Península Itálica, i en especial per la campaniana, de la qual 

s’han trobat interessants exemplars a Llíria, que daten del segle segon abans de Crist. A 

banda de la cerámica de procedéncia o d’influx forans, els ibers -que incineraven els seus 

morts- empraven durant les exéquies pels seus difimts objectes de forma i disseny 

completament autóctons. Aranegui (HCV, 1: 93-94, 98) en ressalta dos tipus per la seua 

originalitat: les umes cineráries anomenades d'orelletes perforades, i els capells de copa o 

kálathos. Respecte a les primeres, cal dir que comptaven amb unes orelletes o pius adossats 

a les vores de la tapadora i de l’uma, que es feien coincidir, es perforaven i es lligaven 

posteriorment amb cordells per tal que l’objecte quedás perfectament tancat. Exemplars 

d’aquesta mena d’uma cinerária s’han trobat, sobretot durant la primera etapa ibérica (en el 

segle V aC), a les necrópolis de la Solivella (Alcalá de Xivert, al Baix Maestrat), el Puig 

(Benicarló, a la mateixa comarca), el Castellar (Oliva, a la Safor) i Altea la Vella (Altea, la 

Marina). Quant al kálathos, que també s’emprava per a usos doméstics, era un atuell de 

forma cilindrica que en la part superior es prolongava amb una vora en forma de disc 

(talment com un capell de copa invertit); cap al segle n i aC s’estengué des d’Andalusia i 

arribá (passant, és ciar, per Valéncia) fins a l’Empordá, des d’on va ser objecte de córner  ̂

per part de les naus romanes, que n’escamparen per tota la resta de la Mediterránia 

Occidental (Nicolás i Conde, 1993: 21)14. Al País Valenciá són especialment interessants els 

kálathoi trobats a la necrópoli de l’Albufereta d’Alacant i sobretot els del Tossal de Sant

14La ftmció específica que complien els kálathoi es desconeix, peró segons Aranegui (HCV, 1: 93-94), el fet 
que se n’hagen trobat a jaciments de tota la costa mediterránia occidental fa pensar que devien contindre 
algún producte apreciat pels pobles d’aquesta área, del qual només se n’ha conservat el recipient.
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Miquel (Llíria, al Camp de Túria); en aquest darrer cas, apareixen sobre les peces algunes de 

les més belles decoracions pintades de l’época ibérica.

Precisament la decoració pintada deis objectes cerámics és un deis aspectes més 

interessants de tota la cultura ibérico-valenciana, ja que presenta una qualitat estética que no 

será superada a la Península fins al segle X després de Crist, quan els musulmans hi 

difonguen les técniques de la cerámica esmaltada. El procés de decoració de la vaixella 

ibérica consistía a pintar les distintes representacions sobre la superficie encara crua deis 

vasos, bé directament sobre els colors naturals de Pargila (de tonalitats clares, normalment 

ocre o taronja), en la majoria de les ocasions, bé sobre la superficie del vas recoberta amb 

una engalba; els pigments colorants es componien básicament d’óxid de ferro, que conferia 

una coloració més fosca (entre castanya i roja) a la part decorada del vas que no a la resta de 

la superficie d’aquest, finalment -com hem dit al principi d’aquest punt-, els atuells es co'ien 

en un fom de doble cambra a una temperatura que oscil-lava entre els 600 i els 900°C i amb 

atmosfera oxidant. Probablement la cerámica ibérica amb decoració pintada es realitzava per 

encárrec deis aristócrates a terrissers i pintors especialitzats15 que treballaven al seu servici i 

que perpetuaven sobre la superficie deis vasos Paparensa deis components de les classes 

privilegiades. En tot el món ibéric, els pobles que assoliren un major grau de 

desenvolupament en Paplicació de les arts decoratives sobre cerámica foren els edetans i els 

contestans, que ocupaven el centre i el sud de l’actual Valéncia16. Al nord del nostre país, les 

peces de cerámica ibérica amb decoració pintada que han aparegut manquen de la riquesa 

decorativa propia de lá resta del territori valenciá; només al Torrelló d’Onda i en algún cas 

més hi apareixen decoracions amb figures humanes o animals (Díaz M., 1984: 10), própies 

de P”estil narratiu”, al qual ens referirem més avant.

15Cal recordar que el procés de conformació i de cocció de la pe?a era dut a terme peí terrisser, mentre que 
el de decoració el realitzava un altre artesá, el pintor. Així, la producció de cerámica no només deixá de ser 
una faena casolana portada a terme per les dones per esdevindre un ofici propi d’artesans especialitzats -  
com hem dit al principi d’aquest punt- sinó que, a més, aquest ofici comprenia branques ben distintes.

16Recordem que, durant els darrers segles ábans de l’Era cristiana, sobre Pactual País Valenciá habitaven 
distints pobles ibérics, tres deis quals están ben documentáis: els ilercavons, al nord, en una zona que 
comprendria aproximadament des de l’Ebre fins a la Serra d’Espadá; els edetans, al centre, que s’ubicaven 
entre la Serra d’Espadá i el Riu Xúquer; i els contestans, al sud, que ocupaven la resta del país {HPV, 1: 86).
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Carme Aranegui (vegeu HCV, 1: 111-127) distingeix quatre grans estils de decoració 

pintada dins la cerámica ibérico-valenciana. El més antic és Panomenat geométric, comú a 

tots els pobles ibers entre els segles V i III aC i caracteritzat, com el seu propi nom indica, 

per les composicions geométriques que ornamenten la superficie deis atuells sense cap 

pretensió simbólica. El segon estil, que apareix cap al segle III aC, és el vegetal, propi de 

totes les terres centráis ibériques -des del sud de Catalunya i Aragó fins a Murcia-; suposa 

un gran avan$ qualitatiu respecte a P anterior ja que abandona Pesquematisme geométric i 

comenta a reproduir escenes recollides del món real en qué s’aconsegueix de plasmar el 

moviment, sobretot amb la representado de tiges serpentejants -que són els motius més 

repetits junt amb la fulla d’hedra, i en menor mesura, les flors amb tres o quatre pétals, les 

roses i els magraners.

El tercer estil, que es desenvolupá durant el segle III aC i la segona meitat del 

següent, es designa amb el nom de narratiu i es prodiga sobretot a la principal ciutat deis 

edetans: Edeta, emplazada al Tossal de Sant Miquel de Llíria (al Camp de Túria). Hi trobem 

peces cerámiques on es representen figures animals i humanes, aqüestes darreres dibuixades 

amb un gran esquematisme, ja que la cara i les carnes apareixen de perfil i el tronc de front. 

Aqüestes figures antropomórfiques, que -com hem dit- probablement representaven les 

classes privilegiades de la societat ibérica, reproduien escenes diverses de la vida 

aristocrática de P época: desfilades processionals amb dames ben abillades, imátgens de 

guerra, de cacera, duels, jocs, etc. Per irradiado des d’Edeta Pestil narratiu s’escampá per 

tot arreu del nostre territori, encara que les peces de cada poblat presenten característiques 

própies, i només tenen en comú amb les deis altres jaciments el fet de representar figures 

animals i humanes en les seues decoracions. Al nord -ho acabem de comentar- s’han trobat 

vasos decorats amb aquesta mena de figures al Torrelló d’Onda (a la Plana). A ponent, a los 

Villares de Caudete de las Fuentes (a la Meseta de Requena) han aparegut peces amb 

representacions d’animals mítics, que connecten amb Pestil simbólic a qué ens referirem tot 

seguit. Finalment al sud, on trobem un alt nombre de mostres de Pestil narratiu, destaquen 

les decoracions de la Serreta d’Alcoi (a la Muntanya), el Castellar d’Oliva (a la Safor) i el 

Monastil -o  Monestir- d’Elda (al Vinalopó Mitjá).
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El quart i darrer estil és el simbdlic, propi de Fextrem sud de Valéncia (el Baix 

Vinalopó i el Baix Segura) i de les comarques murcianes ve'ines. Aquesta zona del sud-est 

peninsular és una de les que compta amb major densitat peí que fa a troballes ibériques de 

qualitat17, datables entre els segles III i I abans de Crist. L’Alcudia d’Elx és el jaciment més 

ric de la zona; les decoracions que s’hi troben mostren una série de personatges simbólics 

que normalment tenen a veure amb la religió: deesses alades, coloms amb les ales esteses, 

que sempre acompanyen les divinitats, i animals camívors d’aspecte ferotge -potser llops o 

lleons- que representen el poder suprem. Aqüestes decoracions cerámiques de l’Alcúdia 

d’Elx assoleixen un refinament superior a les del Tossal de Sant Miquel de Llíria, la qual 

cosa fa pensar a Tarradell que els habitants d’aquest poblat iMicitá devien tindre una base 

económica més mercantil que no la deis edetans, grácies a la qual degueren mantindre un 

major contacte comercial amb altres cultures més avangades i degueren assolir un grau de 

depuració superior en les seues pintures sobre cerámica (HCV, 1: 126).

Els ibers només tractaven amb decoració pintada els objectes de luxe emprats per al 

servid de taula o per ais rituals funeraris; la cerámica de cuina, en canvi, rarament aparebda 

decorada i si ho feia era bé amb unes senzilles incisions bé amb uns simples cordons en 

relleu. A més, la factura deis objectes emprats per a la cuina era més grollera que no la de la 

cerámica de luxe, ja que els terrissers no molien els desengreixants abans de mesclar-los amb 

l’argila i coien les peces a una temperatura inferior a la de la cerámica fina. Els ibers no 

tenien cap preocupado estética peí que fa ais atuells cerámics emprats a la cuina, ja que els 

consideraven com meráment funcionáis. Les formes més habituáis entre la cerámica culinária 

eren les cassoles i tapadores, els llibrells per a pastar, els morters i les maces, els recipients 

amb forats per a fer formatge i els atuells que s’empraven per a la fermentado i obtenció de 

cervesa i que comptaven amb un gallet en el ter<? inferior (HCV, 1: 128-130).

l7Cal remarcar la troballa que feren uns llauradors il-licitans a i ’Alcúdia d’Elx l’agost del 1897: ni més ni 
menys que la Dama d ’Elx, que sens dubte és la figura més representativa de l’art ibéric; lamentablement els 
valencians no podem fruir d’aquesta escultura de pedra a les nostres terres. En un primer moment fou 
adquirida pels francesos i exposada al Museu del Louvre de París; posteriorment, l’any 1940, el govem 
franquista espanyol la recupera i l’exhibí al Museo del Prado de Madrid; l’any 1971, finalment, fou 
traslladada al Museo Arqueológico de la capital espanyola.
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Peí que fa ais recipients cerámics d’emmagatzematge -que tampoc no es decoraven- 

, cal destacar per un costat els que es destinaven al transport de l’aigua, destacant-hi les 

cantimplores i les gerres amb gallet trobades a la Serreta d’Alcoi. De l’altre, cal parlar de les 

ámfores, que s’usaven per al transport deis productes agrícoles amb finalitats comerciáis i 

que presenten una execució ben senzilla, amb formes tubulars, sense coll i acabades en forma 

de pie per baix. Dins la cerámica ibérica hem d’esmentar també les figuretes de terracota, 9 0  

és de fang cuit, entre les quals destaquen per la seua quantitat les trobades al santuari de la 

Serreta d’Alcoi, que representen imátgens divines que els devots utilitzaven com a ofrenes. 

Aqüestes terracotes normalment es modelaven a má, obtenint-ne els trets (ñas, boca, ulls, 

cabells, etc.) a base de pegats de fang; aquest métode tan groller condiciona que les figuretes 

siguen ben poc refinades. Ais jaciments ibers de la Cova de les Meravelles de la Maijuquera 

(Gandia, a la Safor), Edeta (Llíria, al Camp de Túria) i Arse (Sagunt, al Camp de Morvedre) 

s’han trobat d’altres figures humanes de terracota, encara que amb menys profusió que a la 

Serreta d’Alcoi. La coroplástia ibérica, pero, no es limitava a les representacions 

antropomórfiques; a l’Alcúdia d’Elx, San Antón d’Oriola i l’Albufereta d’Alacant han 

aparegut terracotes que reproduíen bous, i a Llíria i a los Villares de Caudete de las Fuentes 

s’han trobat cavalls de fang cuit (vegeu HCV, 1 : 136-145). Finalment, peí que fa a la 

cerámica arquitectónica, González i Martí (CLE, 2: 2) creu que la cultura ibérica fou pionera 

en aquesta aplicació dins la Península. Segons aquest autor, els terrissers ibérics utilitzaven 

grans rajóles de fang cuit -de 20 cm de gruix per 50 o 60 de llarg- amb les quals recobrien 

els sois d’algunes cambres interiors i també alguns exteriors deis habitatges. Altres autors 

més recents, com ara Aranegui (HCV, 1 : 156), refusen aquesta afirmado i sostenen que 

abans del canvi d’era els ibers continuaven emprant els sistemes tradicionals per a la 

construcció18, sense arribar dones a fer servir la cerámica, com afirma González i Martí.

Des del segle III aC la cultura ibérico-valenciana havia conviscut i rebut les 

infiuéncies de la nova i hegemónica civilització romana, substituta i alhora continuadora de 

la tradició hel-lena a la Mediterránia Occidental; no fou tanmateix fins poc abans del canvi

1SE1 sistema tradicional de construcció deis ibers era mitjangant pedres irregulars travades amb fang (Arasa, 
1995: 350).
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d’era -tot coincidint amb l’adveniment de PImperi Romá- que la cultura llatina absorbí 

definitivament la ibérica a les terres actualment valencianes. Aquesta absorció, peí que fa a la 

cerámica, va implicar d’una banda l’augment de la producció grácies a la introducció 

d’importants avan9 0 s técnics; de Faltra, suposá un ciar retrocés peí que fa a la creativitat 

desenvolupada a les olleries ibériques- tant peí que fa a la tipología com, sobretot, quant a la 

decorado pintada.
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2.2.3. Romanització. Les importacions de sigillata

Des d’almenys l’any 348 aC -moment en qué Roma i Cartago establiren un tractat 

segons el qual els cartaginesos no podien anar més al nord de Mástia (probablement Tactual 

Cartagena)- el tenitori valenciá caigué sota la influéncia política de Roma, de la qual no 

havia d’eixir fins a la darreria del segle V després de Crist. Al llarg de quasi nou centúries, 

dones, Tactual Valencia romangué sota Tégida romana19. La influéncia política i cultural de 

la ciutat llatina sobre les nostres terres es va incrementar a partir del 138 aC amb la fundació 

de la primera urbs plenament romana, Valentía, i sobretot, amb Testabliment de TImperi per 

part d’August, que dona inici a més de dos centúries i mitja d’estabilitat política i progrés 

económic arreu del móm roma (període conegut com Pax Augusta).

Al tenitori actualment valenciá les millores més significatives introduídes pels 

romans van ser la posada en marxa deis primers regadhxs i el notable progrés de les 

comunicacions terrestres i marítimes. Peí que fa a la fabricado de cerámica durant les més de 

vuit centúries de dominado romana de Valéncia, cal distingir entre la producció autóctona i 

la importada. Ja hem assenyalat que la primera continuá lligada a les terrisseries ibériques 

fins que poc abans del canvi d’era la cultura indígena fou assimilada per la llatina. Amb tot, 

ja des del segle II aC s’acusa una reducció de la tipología deis objectes cerámics i de les 

formes d’aquests que podem considerar com la primera conseqüéncia, peí que fa a la 

producció cerámica, del procés de romanització del món ibéric (Llobregat, 1986: 42-43). Si 

bé en un primer moment la decorado deis vasos no sembla que es veiés afectada per aquest

I9Segons Tarradell {HPV, 1:120-121) les terres actualment valendanes només tomaren a caure sota Tinflux 
cartaginés durant els anys immediatament anteriors a la Segona Guerra Púnica i en el decurs d’aquesta 
(226-209 aC). Davant les ánsies expansionistes de Cartago, el 226 aC púnics i romans signaren un nou 
tractat en virtut del qual es fixava el Riu Ebre com a fita divisória entre les zones d’influéncia d’una i altra 
poténcia. Cap al 218 aC, ja durant la Segona Guerra Púnica i davant Tirresistible avang del cabdill Anníbal 
cap a la Península Itálica, la població ibérica autóctona prengué part majoritáriament pels cartaginesos; 
únicament la ciutat d’Arse (Sagunt), aliada de Roma, oposá una dura resisténcia ais púnics, raó per la qual 
fou destruida per Anníbal el mateix 218 aC. Els cartaginesos pogueren així continuar la marxa cap a Itália, 
peró després d’arribar a les portes de la mateixa Roma patiren una derrota definitiva. Segons Gil Mascarell 
(HdPV: 40) Sagunt fou rápidament reconstruida i convertida en ciutat federada i municipi de dret romá en 
agraiment per la seua fidelitat. L’any 209, en prendre la principal ciutat púnica a la Península -Cartago 
Nova (Tactual Cartagena)-, els romans tomaren a exercir la seua influéncia política, económica i cultural 
per tot el litoral peninsular des d’Empúries fins a aquesta ciutat hui murciana {HPV, 1: 121).
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procés (de fet, a partir de la II centuria aC els terrissers ibérics crearen les seues més 

reeixides representacions figurades), amb el canvi d’era i la definitiva absorció de la cultura 

ibérica per part de la romana, tant la tipologia com la decorado própies deis indígenes 

perderen definitivament la varietat i Toriginalitat que les havien caracteritzades durant 

1’etapa precedent. Després d’aquest moment, les terrisseries ibero-romanes passaren a 

fabricar models seriats, uniformes i monótons inspirats en les formes romanes i deixaren de 

pintar la majoria de les peces, tot limitant-ne la decorado a simples incisions. Només en 

alguns jaciments de la Valencia meridional -com ara els de T Alcudia d’Elx i Santa Pola (tots 

dos al Baix Vinalopó) i el del Tossal de Manises (a Alacant)20-  es mantingué la tradició 

indígena de pintar els objectes cerámics després del canvi d’era; no obstant aixó, els temes 

vegetáis i geométrics que s’hi representaven ara suposaven una gran involució respecte al 

riquíssim estil “simbólic” que havia caracteritzat la cerámica d’aquestes comarques durant 

els dos segles anteriors al canvi d’era (Abascal, 1986: 125-128).

Entre els jaciments valencians on es va produir cerámica estrictament romana -sense 

precedents ibérics- destaquen els especialitzats en la fabricado d’ámfores, que s’ubicaven 

sobretot al litoral meridional. Aquest tipus de vas (la forma més habitual del qual en época 

romana era amb coll i dues anses, eos fusiforme i cul punxegut) es feia servir per a 

l’emmagatzematge i transport de determinades mercaderies. Com que Tactual Valéncia 

produia i exportava arreu de l’Imperi conserves de peix, oli i vi, la fabricado d’ámfores 

esdevenia necessária per a contindre tots tres productes. Peí que fa a les salaons de peix, a 

les pesqueries del litoral meridional del nostre país hi havien tallera en qué es fabricaven

20A les excavacions de l ’Alcúdia d’Elx s’han trobat les restes d’un antic i important poblat iberic -al qual ja 
ens hem referit al punt anterior- i per damunt d’aquest les de la “colónia romana” anomenada Illici, que des 
deis primers temps de l ’era cristiana obtingué aquesta categoría, la més alta entre les ciutats de TImperi (a 
Tactual País Valenciá, només Valentía gaudia també de la considerado de colonia). Al jaciment de Santa 
Pola es trobava l’eixida marítima d’Illici, que els romans anomenaren Portus Illicitanus. Finalment, al 
Tossal de Manises d’Alacant també s’ha trobat un poblat ibéric sobre el qual hi hagué un posterior 
assentament romá; tot fa pensar que aquest ric jaciment romá (ubicat a 4 km al nord de Tactual ciutat) devia 
ser l ’emplagament de Lucentum-, aixd no obstant, la troballa d’una inscripdó romana precisament amb el 
nom de Lucentum al Barrí de Benalua de la mateixa Alacant doná peu a alguns erudits locáis per a defensar 
que era Benalua l’auténtic emplagament d’aquesta ciutat que fou de dret llati des d’almenys el 74 dC, segons 
Plini (HPV, 1: 145, 151, 159). Les nombrases excavacions realitzades darrerament a Benalua -totes amb 
resultat negatiu- han desacreditat aquesta darrera hipótesi; en Tactualitat la majoria deis autors defensen la 
ubicació de Tantiga Lucentum al Tossal de Manises (vegeu Historia de Alicante, dins AADD, 1990a: 97).
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ámfores per al transport d’aquestes: se n’han trobat dos a la Marina (a la Punta de 1’Arenal 

de Xábia i a Calp), dos més a l’Alacantí (al Campello i a Pilla Plana o de Tabarca) i un al 

Baix Vinalopó (a Santa Pola) (HCV, 1: 161). Quant ais vasos destinats al transport d’oli, la 

troballa d’ámfores que per la seua tipología fan suposar que es dedicaven a aquesta fmalitat 

ais tallers de quatre pobles véins (dos al sud de la Safor, els de Potries i Oliva, i dos més al 

nord de la Marina, el de la Setla, dins el nou municipi deis Poblets, i el de Dénia) fa pensar 

que en aquesta área -que podem anomenar ager dianenc a partir del nom de la seua 

principal ciutat, Pantiga Dianium, Dénia- hi devia haver conreus oleícoles destinats a 

Pexportació. Finalment, peí que respecta al vi, cal assenyalar que el seu cultiu i cornea van 

adquirir gran relleváncia a les terres actualment valencianes durant tota PAntiguitat; la 

producció i el consum de vi, que ja eren conegudes per la cultura ibérica, adquiriren major 

relleváncia amb la romanització, i especialment a partir de Padveniment de PImperi (HCV, 1 : 

169). Tot i que el coneixement arqueológic és encara pobre, a Valéncia s’han trobat tallers 

dedicats a la fabricació d’ámfores vináries en dues zones litorals on suposem que els conreus 

vitivinícoles devien ser remarcables: el ja esmentat ager dianenc (ja que els tallers de Potries, 

Oliva, la Setla i Dénia fábricaven aqüestes ámfores vináries, a més de les oleáries, i a la 

Partida deis Vinyals d’Ondara ha aparegut un altre taller destinat a la producció de les 

primeres), i Pager saguntí (on s’han trobat tallers d’ámfores vináries al Grau Vell de 

Sagunt21 i a la Partida deis Ares d’Estivella, al Camp de Morvedre, i a la Punta d’Orlell i la 

Torrassa, tots dos a la Valí d’Uixó, dins la comarca de la Plana); a banda d’aquestes dues 

árees també ha aparegut un taller destinat a la fabricació d’aquestes ámfores al Mas d’ Aragó 

de Cervera (al Baix Maestrat).

El procés de romanització comportá transformacions notables que van afectar tots 

els ámbits de la vida quotidiana, de manera que no és estrany que també els atuells de 

cerámica doméstica o comuna canviaren per adaptar-se ais nous usos alimentaris, els nous

21L’exportació de vi des del port de Sagunt és testimoniada per diverses fonts literáries clássiques, que també 
parlen d’unes petites copes de cerámica, anomenades fangs saguntins, que els romans feien servir per a 
beure vi. A pesar del seu nom, aquests vasos -que tenien forma de calze (amb peu i dues anses), parets molt 
fines i decoració impresa- no es fabricaven a Morvedre: únicament s’exportaven des del seu port. Després de 
nombrases investigacions al llarg d’aquest segle, els estudiosos s’han posat d’acord que l’origen deis fangs 
saguntins cal buscar-lo en els tallers de sigillata hispánica (HCV, 1: 171-177).
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costums i els nous gusts deis ibero-romans. Així, a partir de l’adveniment de l’Imperi els 

terrissers del nostre país abandonaran en general la tipología tradicional ibérica per fabricar 

peces a l’estil itálic; Túnica pervivéncia destacable de la cerámica ibérica será Tomamentació 

pintada deis vasos, encara que el disseny d’aquestes decoracions ja no respondrá ais trets 

que el caracteritzaven abans de la romanització22. Amb tot, les peces que porten aquesta 

ornamentado pintada són moltes menys que les llises o les decorades només amb incisions 

geométriques. Algunes de les terrisseries d’aquesta época dedicades a la fabricació de 

cerámica comuna (on també es produien ámfores i materials arquitectónics) de qué tenim 

coneixen$a al tenitori actualment valenciá són les de la Punta d’Orlell i la Torrassa (únics 

exemples trobats a la Plana de Castelló), la d’Oliva, la de la Setla, la del Mas d’Aragó de 

Cervera del Maestrat, la d’Olocau de Carraixet (al Camp de Túria), la de Sinarques (a la 

Meseta de Requena), etc.

Foren o no els ibers -com defensa González i Martí- els primers a usar la cerámica 

com a element arquitectónic a les terres actualment valencianes, el que és indubtable és que 

els romans s’encarregaren d’estendre-hi aquest ús23. Fou a imitado d’aquests que els 

indígenes del nostre país fabricaren amb fang cuit teules, rajóles, paviments, canonades i 

altres elements arquitectónics. Fins al moment present els arqueólegs no s’han interessat 

massa en la fabricació i utilització deis materials de construcció cerámics; en canvi, són les 

restes d’aquest tipus les que apareixen amb major freqüéncia ais jaciments romans i les que 

en permeten la identificado a falta de qualssevol altres (Rico, 1993: 51). A partir deis 

manuals generáis que estudien Tarquitectura deis romans podem assenyalar que aquests 

desenrotllaren una variada tipología d’elements cerámics de construcció (anomenats

22Les mostres més interessants d’aquesta cerámica pintada ibero-romana d’época imperial -com ja hem 
comentat abans- s’han trobat ais jaciments á'lilici (TAlcudia d’Elx), Lucentum (el Tossal de Manises 
d’Alacant) i el Portus Illicitanus (Santa Pola) (Abascal, 1986: 125-128).

23En el cas de la Plana, només s’han trobat dues terrisseries que probablement es dedicaren a la fabricació 
(junt amb altres productes cerámics) de materials de construcció: les de la Punta d’Orlell i la Torrassa, 
situades al terme de la Valí d’Uixó i ben próximes entre si. La mostra més significativa de cerámica 
arquitectónica d’época ibero-romana descoberta a la nostra comarca són les restes d’un sól fet de lloses -  
tegulae- quadrades que aparegué al jaciment de Sant Gregori de Borriana (Arasa, 1995).
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genéricament opus testaceum o opus latericium, o fins i tot opus doliare24) que incloia les 

lateres, peces de fang cru assecades al sol o consolidades a temperatures molt baixes, i les 

tegulae, cuites al fom (Lugli, 1957: 542; Marta, 1985: 31-32)25. Aqüestes darreres es feien 

servir habitualment per a cobrir per 1’exterior el sostre deis edificis26 i, sobretot, per a 

revestir-ne les parets i el sol, l’interior deis quals normalment era fet d’opus caemeníicium, 

9 0  és, “obra de ciment”27. La tradició d’emprar fang cuit en la construcció d’edificis 

probablement havia estat transmesa ais llatins des de les províncies orientáis de l’Imperi 

romá, en les quals l’ús arquitectónic de la cerámica era una práctica mil-lenária (Gomis, 

1990: 37-38). Tanmateix, a diferencia del que s’esdevingué al Próxim i Mitjá Orient 

(aproximadament entre els segles VIII i IV aC), els terrissers ibero-romans -com tampoc els 

romans estrictes- no van arribar a utilitzar cap mena de vidriat per decorar les lloses i rajóles 

emprades en el bastiment deis edificis.

24Opus testaceum i opus latericium signifiquen indistintament “obra de teula” o “de rajóla”; la denominació 
opus doliare deriva de dolium, vas, i si s’aplica també a la cerámica arquitectónica és perqué els mateixos 
terrissers que fabricaven vasos eren els encarregats de modelar i coure les rajóles, les teules i els altres 
materials de construcció (Lugli, 1957, p. 547).

2sEls autors llatins anomenaven dones tegula qualsevol material de construcció fet d’argila i cuit en un fom. 
D’aquest mot deriven “teula” (valenciá), “tuile” (francés), “teja” (espanyol) i “tegola” (italiá), que hui dia 
només fan referéncia al material de construcció emprat per a cobrir els sostres; en canvi, en anglés “tile” 
(paraula provinent també de tegula, a través de les formes angleses antigües tigele/tigule) continua 
mantenint el sentit genéric amb qué l’usaven els autors llatins (així, per a especificar els principáis tipus de 
“tile” hom afegeix un premodificador com ara “wall”, “floor” o “ceiling”). Cal dir finalment que les paraules 
valencianes “taulell” i “taulellef ’ són uns altres derivats -indirectes, en aquest cas- del llatí tegula (vegeu 
glossari).

26En aquest cas s’anomenaven imbrices o tegulae imbrices, i presentaven la característica forma coibada de 
les teules (Brodribb, 1987: 5).

27Hi havia tres tipus principáis de tegulae destinades a aquesta finalitat, totes tres de formats quadrats: les 
tegulae bipedales que, com bé indica el seu nom, mesuraven dos peus romans de cada costat, 90 és 59,2 cm 
(un peu romá equivalía a 29, 6 cm), les tegulae sesquipedales, de 1,5 peus -44,4 cm- per costat, i les 
tegulae bessales, cada costat de les quals feia 0,66 peus romans -19,7 cm- (Marta, 1985: 31-32). A partir de 
les bipedales, sesquipedales i bessales, en tallar-les mitjanpant diversos métodes, s’obtenien a més tegulae 
triangulars i rectangulars. En la secció d’aquestes peces quadrades es perdía part del material de les votes, 
que posteriorment s’aprofitava per a barrejar-lo amb el morter i formar Y opus caemeníicium, el qual 
adquiría una major consisténcia i impermeabilitat. Els romans també feren servir, tot i que en menor 
mesura, altres elements arquitectónics de cerámica com ara les rajóles circulars, les modelados en forma de 
segment d’arc per tal de formar les columnes, les tubulars de secció rectangular (ben paregudes a les rajóles 
que s’empren actualment en la construcció), les tubulars de secció circular (que eren canonades que es 
ficaven dins la paret perqué a través seu s’escolaren les aigües provinents del sostre), etc. (Lugli, 1957: 547- 
551).
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Els romans, en efecte, no vidriaven la cerámica arquitectónica, ni les ámfores, ni la 

cerámica comuna en general, pero sí que esmaltaven28 -almenys en algunes regions itáliques 

i en d’altres punts de TImperi- la producció cerámica de luxe destinada al servici de taula, la 

més famosa de les quals fou Tanomenada sigillata. A Tactual territori valenciá els ibero- 

romans no arribaren mai a emprar cap mena de recobriment vitri sobre terrissa29, de manera 

que la cerámica esmaltada (ática, campaniana o sigillata) que s’hi ha trobat era sempre 

importada des d’altres regions del món romá. La cerámica de luxe havia estat exportada a 

tota la Mediterránia Occidental pels tallers átics fins a la darreria del segle III aC, moment en 

qué aquests entraren en crisi. Llavors aparegué un seguit de nous focus cerámics, deis quals 

foren els situats a la Península Itálica els que acabaren per imposar-se finalment, beneficiats 

tant per la nova hegemonia romana (després de la victoria sobre Cartago durant la Segona 

Guerra Púnica) com sobretot peí fet que fabricaven amb un sistema de producció industrial 

que abaratia notablement els costs. Aquests tallers itálics es concentraven a Párea etrusca 

(Tactual Toscana i regions limítrofs), a Siracusa (Sicilia) i sobretot a la zona del Golf de 

Nápols i a Tilla d’Ischia, tot dos territoris a la Campánia; és aquesta darrera regió que ha 

donat nom a la cerámica romana d’importació deis darrers segles de la República, que es 

coneix com campaniana fins i tot encara que provinga d’algun altre centre productor. La 

cerámica campaniana, clara hereva de la tradició terrissera ática (encara que no arribá a 

assolir ni de bon tros la qualitat d’aquesta), també mantingué la superficie negra i vidriada de

28Tot i que Beltrán (1990: 7) considera imprópia la denominació de vidriat per a referir-se al recobriment 
lluent de la cerámica romana campaniana i sigillata (que estudiarem tot seguit), ja que durant la cocció 
d’aquesta (de la mateixa manera que s’esdevenia amb Pática) no es produia cap fusió de metalls; Beltrán 
proposa la paraula pigment per a denominar aquest tipus de recobriment brillant. Amb tot i aixó, nosaltres 
ens hi referirem com a “vidriat”, ja que la majoria de la bibliografía internacional sí que fa servir aquesta 
denominació (que considerem com equivalent a Tanglés glaze). D’altra banda cal dir que els romans sí que 
arribaren a produir una auténtica i genuina cerámica esmaltada amb vidriats plumbífers acolorits, técnica 
que procedía de les províncies orientáis de TImperi, com ara Mesopotámia. Cap al segle I aC aquesta técnica 
arribá a l ’Asia Menor, i des d’ací prompte s’estengué a Itália i a altres províncies occidentals de TImperi, de 
manera que a mitjan segle I dC era coneguda a la Gál-lia i cap a l’any 200 assolia la septentrional i 
periférica Renánia (Boger, 1971: 290).

29En efecte, calgué esperar fins al segle XI -en época musulmana, dones- perqué al nostre país es 
comentara a aplicar vidriats sobre terrissa, almenys de manera massiva, ja que algún autor -com ara 
González i Martí -  afirma que el primer vestigi de cerámica vidriada al nostre país aparegué a les ruines del 
que va ser un fom d’época ibero-romana trobat a Paterna (Gomis, 1990: 38).
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les peces30, pero a diferencia de la grega, era monocolor (és a dir, negra), podia aparéixer 

llisa i quan duia decoració mai no era pintada, sinó impresa de motius vegetáis i geométrics 

que estaven clarament influíts per les decoracions que es treballaven sobre els metalls 

(Boger, 1971: 289; Hamilton, 1985a: 16)31. Aqüestes cerámiques itáliques es van difondre 

arreu del territori actualment valenciá des de la darreria del segle III aC fins a mitjan segle I 

aC, destacant-hi les troballes deis jaciments del Tossal de Sant Miquel de Llíria, els de la 

Ciutat de Valencia, el Mas del Jutge de Torrent (a PHorta), la Serreta d’Alcoi, el Tossal de 

Manises d’Alacant i 1’Alcúdia d’Elx32. Algunes terrisseries ibero-romanes acabaren copiant -  

d’una manera més o menys fidedigna- la cerámica campaniana en la seua propia producció: 

a banda deis jaciments que acabem d’esmentar, on s’han trobat peces importades d’Itália al 

costat d’imitacions locáis d’aquestes33, es dedicaven a aquesta tasca els tallers exhumats al 

Puntal deis Llops d’Olocau de Carraixet (Camp de Túria), a la ciutat de Sagunt, a la 

Monravana de Llíria, a los Villares de Caudete de las Fuentes, al Castellar de la Meca 

d’Aiora, a Manuel (la Costera), a la Covalta d’Albaida (la Valí d’Albaida), al Tossal de la 

Cala de Benidorm (la Marina), a l’Albufereta d’Alacant, etc34.

Cap a mitjan segle I aC es produí un notable canvi en l’estética cerámica: la d’estil 

campaniá es veié substituida en el gust deis consumidors per un nou tipus de terrissa de luxe 

fabricada pels artesans d’Arretium (Arezzo), al país deis estruscs -on abans també hi havia 

un important focus de cerámica campaniana. Aquest nou estil aretí es caracteritzava peí seu

30La superficie negra i lluenta de la cerámica campaniana era resultat d’un procés análeg al que utilitzaven 
els terrissers átics, explicat anteriorment (vegeu nota 11 d’aquest punt).

31 Els motius impresos de la cerámica campaniana eren fonamentalment de tipus vegetal (com ara palmetes i 
rosetes, que s’estampaven sobre la pe$a amb la pasta encara tova) o geométric (sobretot cercles amb estries, 
que s’aplicaven sobre els objectes amb una mena de rodetes o ’roulettes *) (Beltrán, 1990: 40).

32Pel que fa ais jaciments planencs on més restes de cerámica campaniana s’han trobat són la Punta d’Orlell 
(a la Valí d’Uixó), la Torre d’Onda (a Borriana) i Vinarragell (també a Borriana), i en menor mesura, el 
Torrelló d’Almassora i el d’Onda, els castells d’Onda, la Vilavella i Almenara, la Muntanyeta de Sant 
Antoni a Betxí i l’Horta Seca i Sant Josep, tots dos a la Valí d’Uixó (Arasa, 1995: 402-442).

33Amb la probable excepció deis jaciments planencs, ja que tota la cerámica trabada en aquests és 
importada, llevat del cas d’Orlell, on sabem de cert que part de les peces que s’hi han trobat són de 
producció autóctona.

34Beltrán, 1990: 45-47.
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vidriat, d’una tonalitat rogenca més o menys intensa35 i per la seua decoració impresa -  

estampada- amb motles (que podien portar temes animalístics, mitológics, de banquets o 

erótics, habitualment emmarcats entre sanefes amb motius vegetáis o geométrics) i 

clarament influida peí treball del metall (Boger, 1971: 289-290; HCV, 1: 149; Beltrán, 1990: 

65)36. Aquesta cerámica de luxe aretina, com tota la que es fabrica durant l’época imperial 

romana en aquest o en altres centres, es designa amb el nom de sigillata, qualificatiu que 

deriva del fet que les vaixelles sempre anaven signades amb 1’estampilla -el segell- del 

terrisser propietari del taller en qué s’executaven els treballs {HCV, 1: 149; Beltrán, 1990: 

14; GLC, 9: 4.490)37. La sigillata itálica com erá a escampar-se per tot l’occident de 

TImperi romá cap a la quarta década abans de Crist; dins el territori valenciá la importado 

d’aquesta assolí el seu moment culminant durant el regnat de Tiberi (14 dC-37), per decaure 

durant les décades posteriors a causa de la competencia de la sigillata gál-lica, primer, i de la 

hispánica després. Entre els molts jaciments valencians on s’ha trobat sigillata itálica cal 

destacar els següents: la Moleta deis Frares del Forcall38 (els Ports), el Grau Vell de Sagunt,

35Aquest coberta de color roig venia utilitzant-se a Arezzo junt amb la de color negre des del segle n  aC i 
acabá per imposar-s’hi en la data esmentada (mitjan segle I aC) (Boger, 1971: 289). Els vidriats rojos 
s’obtenien mitjangant la immersió total de la pega dins la dissolució d’aigua i argila fina i la posterior cocdó 
en atmosfera oxidant, i no reductora, amb la qual s’haguera ennegrit la coberta de la pega (Noble, 1988: 92- 
93).

36E1s motles per a la sigillata eren d’argila i es fabricaven treballant aquest material amb punxons quan 
encara era tendre. El fang es ficava dins el motle i es premia contra les parets per tal d’aconseguir una 
impressió el més acurada possible; després es feia girar el motle amb el fang sobre el tom per tal de 
conformar la paret interior del vas, i Uavors s’algava o bé s’hi afegia la vora. Finalment, el fabricant 
imprimía la seua estampilla sobre la pega ja conformada (Beltrán, 1990: 17). La influéncia de la metal-lúrgia 
en la decoració estampada de la cerámica aretina (i en tota la cerámica romana decorada amb el mateix 
métode) és fácilment recognoscible (Boger, 1971: 290); aquest fet -com hem comentat al punt 211.1-ja 
s’observava en la cerámica xinesa, els dissenys impresos de la qual imitaven clarament els realitzats sobre 
bronze des d’almenys mitjan II mil lenni aC (Valestein, 1985: 23-24).

37Segons Tarradell (GEC, 13: 589), la cerámica va ser la primera cerámica en la história que apareix 
signada peí seu fabricant. Cal apuntar que no totes la sigillata apareix signada, ja que a l’afrícana, d’época 
tardana, hi manca la firma de l ’autor (HCV, 1: 152). Una altra possible derivació del qualificatiu sigUlata 
pot ser el que s’insinua en el text de Boger (1971: 290), en qué l’autora considera Terra Sigillata com a 
sinónim de Figured Clay, és a dir, térra en qé es representen -se segellen- figures; per tant el mot sigillata 
podría derivar-se del fet que aquesta mena de cerámica s‘estampa -se segella- amb uns motles. De tota 
manera cal dir que la major part d’aquesta producció apareixia llisa, sense cap mena de decoració (encara no 
hi ha cap dubte que la sigillata deu la seua fama a les peces que apareixen omamentades amb relleus).

38Aquest era l’emplagament de Lesera, l’únic municipi romá de qué tenim noticia entre les ciutats de 
Saguntum i Dertosa.
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la Ciutat de Valéncia, el Monastil d’Elda (Vinalopó Mitjá), 1’Alcudia d’Elx, Santa Pola, el 

Tossal de Manises d’Alacant, etc. (Beltrán, 1990: 78)39.

Fou més o menys a partir de l’any 20 dC quan els terrissers de la Gal-lia comentaren 

a disputar-se amb els itálics el mercat internacional de la cerámica de luxe. Durant el regnat 

de Claudi (41-54) els primers havien superat ja clarament els segons, almenys al tenitori 

valenciá: a partir d’aquest període, la sigillata importada pels ibero-romans del nostre país 

prové majoritáriament de centres gal-lies, com ara els tallers de Montans (al departament de 

Tam) i la Graufesenque (al de Milhau), tots dos ubicats a la Plana del Llenguadoc. Les 

principáis ciutats importadores de sigillata gál-lica al tenitori valenciá foren Saguntum i 

Illici40, encara que també n’ha aparegut a Lucentum (Tossal de Manises), Portus Illicitcmus 

(Santa Pola), Edeta (Llíria), Valentía (la Ciutat de Valéncia) i Ello (el Monastil, Elda) 

(Beltrán, 1990: 100)41.

Aproximadament fins a l’any 70 dC continué el predomini, peí que fa a les 

importacions des del País Valencia, de la cerámica procedent de la Gál-lia. Durant les 

décades posteriors será la sigillata d’origen hispánic que comencé a imposar-se en tenes 

valencianes, primer cap al nord i el centre i després cap al sud (Montesinos, 1991: 209), 

mentre que les importacions de cerámica gál-lica des del nostre país entren en una etapa de 

decadencia. Aqüestes terrisseries hispániques, en qué la majoria deis objectes trobats 

apareixen sense decoració, eren fruit de la dispersió de tallers que tingué lloc aneu de 

l’Imperi des de l’inici de l’era cristiana i estaven clarament influides per les produccions 

itáliques i gál-liques, primer, i ja durant el Baix Imperi per les africanes i gál-liques tardanes; 

es localitzaven en diferents punts de l’interior de la Península, els més importants deis quals

39Quant a la Plana, és ais jaciments de Vinarragell (a Borriana) i de Benicató (a Nules) que s’ha encontrat 
major quantitat de restes de sigillata itálica, les importacions de la qual -en comparació amb la resta del 
país- foren ben escasses a la nostra comarca (Arasa, 1995: 764 i 787).

40En la primera ciutat les peces provinents de la Gál-lia suposen més del 50% de tota la sigillata romana que 
s’hi ha trobat, i en la segona, més del 60% (Montesinos, 1991: 203).

41Pel que fa a les peces exportades des del sud de la Gál-lia a la Plana -trobades en major nombre que les 
itáliques, pero en menor que les hispániques i les africanes- cal destacar les deis jaciments del castell 
d’Onda, la Torre d’Onda (Borriana), el probable santuari ibero-romá de Santa Bárbara (la Vilavella) i 
sobretot l’antiga vil-la romana de Benicató (Nules), amb més de 35 exemplars d’aquesta mena (Arasa, 1995: 
753-787).
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eren Fárea de Trido (La Rioja), la comarca del Solsonés (Catalunya), Bronchales (al sud 

d’Aragó), Granada i Andújar (a Andalusia) (Beltrán, 1990: 111-113). Al País Valenciá no 

s’ha trobat fins ara cap terrisseria dedicada a la producció de sigillata; el que sí que hi ha, en 

canvi, són moltes importacions d’aquesta mena de cerámica provinents d’altres territoris 

peninsulars, especialment a Valentía, on la terrissa hispánica (procedent majoritáriament deis 

tallers riojans de Bezares, Trido i Arenzana de Arriba, i en molt menor mesura de Faragonés 

de Bronchales) suposa vora el 60% de tota la sigillata de qualsevol época trobada en aquesta 

colonia (Escrivá, 1985: 181)42.

Des de la segona meitat del segle II la sigillata peninsular experimenté una 

disminució de la producció i una degradado de la qualitat progressives; ambdós factors 

expliquen Fescassetat de les importacions des del País Valenciá a partir d’aquest període43, 

en el qual com erá a predominar-hi la sigillata nord-africana. Aquesta darrera té el seu 

origen cap a la darreria del segle I dC a Factual Magrib -sobretot a la zona al voltant de 

Cartago (prop de Factual Tunis)- i es caracteriza per imitar els models itálics i gál-lics, peí 

seu vidriat de tonalitat ataronjada més clara que la resta de les produccions coetánies (raó 

per la qual hom l’ha anomenada térra sigillata clara), per no portar mai l’estampilla o segell 

de fabrica (és l’únic tipus de sigillata que no va segellada) i també perqué en les seues 

decoracions impreses -junt amb els habituáis temes animalístics, mitológics, geométrics o 

vegetáis- comencen a abundar les representacions que fan referéncia al llavors incipient 

cristianisme. La cerámica de luxe africana s’escampá tímidament per Hispánia al final del

42Altres jaciments importants de sigillata hispánica a Valéncia són Saguntum, Illici, Lucentum i la Punta de 
1’Arenal de Xábia. A la comarca de la Plana, les principáis troballes de sigillata peninsular s’han produit a 
l ’Ermita de Sant Josep (Almassora), a la Torre d’Onda (Borriana), a Santa Bárbara (la Vilavella) i en 
especial a Benicató (Nules, amb fragments de més de 50 peces d’aquesta mena). El jaciment de Benicató és 
el més interessant vestigi que ens ha pervingut deis assentaments humans a la Plana de Castelló durant 
l’época romana. Situat al SE del nuch urbá actual de Nules, Benicató fou una vil’la romana lligada a 
l’explotació agrícola, fundada en el segle I aC Fou, peró, durant el segle II i part del III després de Crist que 
la viHa conegué el seu moment més álgid (Olária, dins AADD, 1985a: 274). És a aquest període que 
pertayen la majoria de les restes cerámiques que hi han aparegut, d’origen tant hispánic com africá.

43Des de la darreria del segle II i durant tot el segle n i s’interromp la producció de sigillata hispánica que, 
en canvi, es recupera durant la quarta centuria i aconsegueix d’imposar-se a la Meseta i a la Valí de l’Ebre. 
Tanmateix, a Fárea valenciana seguirán predominant -com veurem tot seguit- les importacions de sigillata 
nord-africana. Els únics jaciments valencians on, segons Beltrán (1990: 124), ha aparegut sigillata hispánica 
tardana són els de Valentía, Saguntum, Illici i la Torre del Mal Paso (Castelnovo, Alt Paláncia).
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segle I dC, i durant la segona meitat de la centuria següent -després de contribuir a 

l’esfondrament de la sigillata peninsular, que no podia competir amb els productes africans, 

de qualitat superior- hi inicia un període d’hegemonía, que mantingué durant tot el Baix 

Imperi. A Valéncia destaquen les peces d’origen africá trobades a les principáis ciutats -les 

coloides de Valentía i Illici i els municipis de Saguntum i Lucentum-, i també ais jaciments 

del Mas del Jutge i de Sant Gregori (a Torrent, FHorta), de Castelló de les Gerres (la Valí 

d’Albaida), de la Punta de 1’Arenal de Xábia (la Marina), de les Xauxelles de la Vila Joiosa 

(també a la Marina), d’Asp (el Vinalopó Mitjá) i del Benicató de Nules (la Plana)44.

La crisi del segle ni suposá la fi de l’etapa d’estabilitat política i prosperitat 

económica que durant més de 250 anys havia travessat l’Imperi Romá (etapa coneguda com 

Pax Augusta) i dona pas al Baix Imperi45; durant aquest període de decadencia política i 

económica es produí un declivi paral-lel en tota la producció artística i artesanal, i dones en 

la cerámica: de gairebé totes les províncies occidentals de l’Imperi en van desaparéixer les

^On s’han trobat restes de més de 82 peces de sigillata nord-africana, la qual cosa converteix la terrissa 
d’aquesta procedencia en la més abundant d’aquesta vil-la romana. A la Plana també ha aparegut sigillata 
africana ais jaciments de la Ruisseta (Castelló), Sant Josep (la Valí d’Uixó), Santa Bárbara (la Vilavella), 
etc. (vegeu Arasa, 1995: 738-800).

4SCap al 235 dC les estructures de l’Imperi Romá, que havien semblat etemes durant els segles de la Pax 
Augusta, experimentaren una terrible sotragada en tots els órdens: étic, social, polític, económic i militar. 
Uns anys d’anarquiá militar (entre el 235 i el 250, aproximadament), en qué les legions romanes es 
dedicaren a lluitar entre elles per imposar o deposar 1’emperador, deixaren el limes de l’Imperi indefens 
davant les invasions deis pobles germánics, que hi irromperen per les Gál-lies i arribaren al nord d’Itália, a 
Hispania i al nord d’África. Aqüestes invasions -remarquen actualment els historiadors- es produíren en el 
context d’una crisi generalizada del món romá: la penetració del cristianisme suposa un replantejament de 
la situado deis esclaus, la qual cosa posa en crisi la base mateixa de la societat i l ’economia de l’Imperi, 
l’administració d’unes ciutats cada volta majors comenta a resultar massa complexa i costosa, i la vida en 
elles massa cara, els imposts no paren d’augmentar mentre que la moneda es devalúa... Tot aixó, unit a les 
invasions germániques, facilita l’esclat de nombrases revoltes de les classes més oprimides: esclaus i 
bárbars, dones, destrueixen les problemátiques urbs de TImperi i tallen les comunicadons, la qual cosa 
suposa el definitiu col-lapse de l’economia, i en definitiva, de la societat de la Pax Augusta. Al nostre país 
tenim ben documentada la destracció en aquesta época d'Illici (posteriorment refeta) i de Lucentum (el 
Tossal de Manises, incendiat, arrasat i ábandonat per sempre), i també han aparegut restes de destrucció a 
Valentía, Saguntum i Dianium. Si bé es pot dir que el moment de crisi se superá amb el regnat de Diocleciá 
(284-305), mai no es produí una auténtica recuperado de l’Imperi: el període que va des d’aquest regnat fins 
a la deposició del darrer emperador, esdevinguda l’any 476, es coneix amb el nom de Baix Imperi i es 
caracteritza per la ruralització de la societat, la feudalització progressiva i una important davallada de les 
comunicadons i, consegüentment, de les relacions comerciáis. Aquests trets, units al triomf del cristianisme 
(segle IV) i a la progressiva ruptura de la unitat territorial a causa tant de la política deis emperadors com, 
sobretot, de les invasions deis pobles germánics (especialment virulentes durant el segle V), prefiguren ja el 
món medieval (vegeu Gil-Mascarell, dins HdPV: 48-51, i Tarradell, HPV, 1: 183-186).
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grans terrisseries, i amb elles les avan9ades técniques cerámiques que s’hi havien posat en 

práctica durant l’Alt Imperi. L’área nord-africana fou la menys afectada per aquesta crisi, 

raó per la qual -com ja hem dit- la major part de les ámfores i de la cerámica de luxe 

d’época baix-imperial trobades al País Valenciá provenien d’aquesta regió. Mentrestant, la 

cerámica autóctona fabricada al nostre tenitori (sempre de carácter doméstic) deixá de 

produir-se ais centres terrissers propis de l’Alt Imperi i passá a mans de camperols amb 

escás o nul coneixement técnic en aquesta matéria.

L’inici de l’Edat Mitjana, que els historiadors sitúen l’any 476 (en qué fou deposat el 

darrer emperador romá d’Occident pels invasors germánics), suposá encara una major 

degradació de la producció cerámica, que no trigá a afectar també les costes nord- 

africanes46. A Valencia, dones, deixá d’importar-se -a  partir de fináis del segle V I- terrissa 

des d’aquella área, mentre que l’escassa que continuava fabricant-se’n al nostre país 

s’empobrí encara més; segons Llobregat (1970: 190), les técniques de fabricació emprades a 

Valéncia durant els primers segles de l’Edat Mitjana (abans de la invasió musulmana) eren 

comparables a les que s’hi havien fet servir gairebé dos miMennis abans, durant el bronze 

valenciá: modelat a má (o a tom lent), pastes defícientment barrejades amb els 

desengreixants -que es veien a simple vista-, cocció defícient i en conseqüéncia peces amb 

una superficie ben grollera. Entre les escasses troballes autóctones d’aquest primer període 

alt-medieval (segles VI i VII) només paga la pena de destacar la grollera cerámica de cuina 

(olles, gerretes, tapadores, plats) trobada ais jaciments de la Font Calent i de Benalua (tots 

dos a Alacant), Ad Ello (el Monastil d’Elda), la Ameva (Oriola), l’Alcúdia d’Elx, i altres 

zones del sud del país. Aqüestes peces están emparentades amb la cerámica doméstica 

produída al nord d’África durant el mateix període; tant les peces valencianes com les nord- 

africanes es relacionaven, a més, amb la tradició deis bizantins, poblé que dominá ambdós 

territoris ais segles VI i VII47. L’altre poblé invasor del nostre país durant els primers segles

^L ’explicació que dóna Reynolds (1985: 262) al rápid cessament de les exportacions cerámiques des del 
nord d’África és que la conquesta d’aquest territori (que fins a aquell moment era dominat pels vándals) per 
part de Justiniá l’any 535 tingué com a conseqüéncia la imposició d’un antic tribut agrícola, anomenat 
annona, que acabá per ofegar l’economia d’aquesta área.

47Efectivament, amb el propósit d’eixamplar els seus dominis territorials i protegir el comerg, els bizantins -  
90 és, l’Imperi Romá d’Orient, amb capital a Constatinoble (l’antiga Bizanci), al front del qual es trobava
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de l’Edat Mitjana fou el visigot48: les troballes cerámiques realitzades en algunes de les seues 

necrópolis -com ara la mateixa Alcudia d’Elx, la Partida de Gaiá (Pego, la Marina), Sollana 

(la Ribera) o el Pía de Nadal (Riba-roja, el Camp de Túria)- consisteixen també en peces de 

cuina d’elaboració poc refinada, que indiquen una continuitat de la tradició tardo-romana 

propia deis bizantins (GEV, 3: 42).

Justiniá- van recuperar alguns territoris costaners que havien pertangut a TImperi occidental: bona part 
d’Itália (Ravenna fou la nova capital de la part reconquerida de TImperi d’Occident), el nord d’África, les 
Balears i una llenca meridional de la Península Ibérica, que comprenia des del sud de Portugal fins a una 
frontera indeterminada dins Tactual Valéncia, que segons Glick (HdPV: 60), vindria a situar-se cap al riu 
Serpis i que d’altres autors, com ara Tarradell (HPV, 1988, 1: 192) o Llobregat (PVGH: 79) fan pujar fins al 
Xúquer o ádhuc més amunt. El domini d’aquesta área meridional valenciana per part deis bizantins fou curt 
(ja que Tambaren a controlar cap a mitjan segle VI i durant la tercera i quarta década de la centuria següent 
es veren obligats a abandonar-la en mans deis visigots) i hi suposá una plena continuitat de la vida de la 
societat tardo-romana, amb la mera imposició d’un alt funcionariat de Constantinoble (HPV, 1: 192).

48Aquests pastors d’ovelles d’origen centrásiatic i de Uengua germánica s’havien ensenyorit de les terres del 
centre i el nord de la Meseta a partir de la darreria del segle V. No és gens ciar fins a quin punt ho van fer 
també del litoral mediterrani, que majoritáriament podría haver quedat en mans deis ibero-romans (i deis 
bizantins durant el període i en el territori que hem detallat en la nota anterior, la 47) almenys fins a 
Leovigild (573-586), que és considerat com el veritable fundador del regne visigot; Leovigild establí a 
Toledo la capital del seu regne i es preocupá d’eixamplar-ne els límits. De tota manera, donada la preséncia 
deis grecs a gran part del tenitori que hui és valenciá fins al segon terg del segle VII, i tenint en compte que 
durant les primeres décades de la centuria següent es consumaria la invasió musulmana, podem dir que el 
període de pie domini visigótic sobre Tactual País Valenciá no arribá a un segle (PVGH: 79). I, en qualsevol 
cas, aquest domini no suposá l’aportació d’efectius demográfics notables: únicament l’alt fimeionariat i, 
segurament, algunes tropes devien establir-se a les ciutats, mentre el món rural restava alié al contacte amb 
els nous senyors. Les principáis noticies que tenim d’aquesta época fan referéncia al conflicte entre la religió 
amana deis visigots i la católica deis ibero-romans que poblaven les escasses ciutats del nostre tenitori 
(mentre que la població rural romanía massivament pagana): així, la ciutat de Valéncia tingué bisbes tant 
arrians com católics fins que a la darreria del segle VI els primers renunciaren a les seus creences (HdPV: 
59).
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2.2.4. Época islámica. La primera cerámica vidriada

Quan encara no havia transcorregut un segle des de Pesdeveniment conegut com 

Hégira (622 dC), que assenyala Pinici de la religió islámica, aquesta ja s’havia estés des de 

PAtlántic fins a PÍndia. El mitjá d’aquesta expansió fou la guerra santa i la conquesta militar, 

i el resultat un vast imperi musulmá al qual fou annexionada, entre el 711 i el 715, la major 

part de la Península Ibérica (que en árab rebé el nom á^al-Andalus)49. Sembla que les terres 

hui valencianes es van rendir pacíficament i sense condicions davant els conqueridors50; del 

que va succeir durant el llarg període que transcorre entre aquesta capitulació i la conquesta 

jaumina -que, al segle XIII, donaría origen a Tactual Valéncia- se’n sap ben poc. El que 

pareix indiscutible, tanmateix, és que la societat arabitzada i islámica establida a les nostres 

terres a partir del segle VIII suposá una clara discontinuitat respecte a la de les anteriors 

centúries. També resta fora de dubte que abans de mitjan segle X el balad Balansiyya (país 

de Valéncia) era una regió plenament rural que no comptava cap ciutat important (Pantiga 

Valentía era llavors coneguda com Madmat al-Turab, “Ciutat de Pols”, i no es reurbanitzá 

fins a la data esmentada)51.

49L’imperi musulmá es trobava, des de la mort del gendre de Mahoma (661), sota la sobirania deis califes 
de la familia Omeia de la Meca, que n’havien traslladat la capital a Damasc; aquests foren destronats l’any 
750 per Abú-l-Abbás (fundador de la dinastía abbássida), que féu matar tots els components de la familia 
Omeia. D’aquesta matanza pogué escapar, peró, el príncep ‘Abd al-Rahman, que va fer cap a al-Andalus el 
755 i l’any següent hi constituí un emirat politicament independent, amb capital a Córdova, i fundá així la 
primera monarquía musulmana que se separava del vast imperi califal.

50En efecte, un cap militar visigótic anomenat Teodomir pogué negociar amb els sarrains una rendició ben 
avantatjosa per a ell, la qual possibilitá durant mitja centuria un govem autónom visigot i cristiá -peró 
vassall deis musulmans- sobre un territori amb capital a Oriola que abragava el sud de la Valéncia actual (el 
límit nord-oriental d’aquest devia coincidir, segons especulació de Sanchis Guamer (HPV, 1: 234), amb la 
línia determinada peí Cabegó d’Or, el Maigmó i el port de Biar) i la major part de les terres hui murcianes; 
els árabs anomenaren aquesta regió, a partir del nom del seu primer senyor, Tudmir, i aquesta denominació 
es mantingué després de la supressió del govem autónom (Sanchis Guamer, 1972: 37; HPV, 1: 231-234; 
HdPV. 60).

51La manca d’altres coneixements certs, peró, possibilitá l’elaboració d’hipótesis sovint contraposades. 
Thomas F. Glick (HdPV: 63-65) descriu les dues principáis postures enfrontades: la de Guichard i altres, que 
dibuixen un balad Balansiyya sota el predomini deis pobladors berbers, que l’organitzarien segons les 
estructures sociopolítiques tradicionals d’aquest poblé ( és a dir, en “alqueries rurals autónomes, habitades 
per clans de membres lliures d’una tribu que formaven una societat sense senyors i en la qual l’autoritat 
central exercia una direcció mínima”), i la d’Epalza, Rubiera, Barceló, el mateix Glick i altres autors, que 
postulen una major heterogeneitat del poblament (amb una major preséncia i influéncia d’árabs i de 
muladites.QO és, ibero-romans islamitzats), una major estratificació social i un major control de les
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En el camp de la cerámica, la conquesta del nostre tenitori pels musulmans no 

suposá inicialment un trencament tant acusat com el que es va produir en l’estructura social, 

política i económica. Durant els dos primers segles de l’época musulmana (VIII-IX) la 

producció cerámica del llevant peninsular encara era molt pobra, comparable a la del període 

tardo-romá: la terrissa era majoritáriament modelada a má o a tom lent i s’emprava per a 

usos doméstics -sobretot culinaris. Les formes més habituáis que se n’han trobat al País 

Valenciá són les olles de eos globular amb coll cilíndric acanalat (al nord i al centre)52 i les 

de base plana i parets rectes (al sud)53. Tant en un cas com en l’altre la morfología recorda la 

terrissa tardo-romana: les olles globulars amb canals al coll compten amb precedents del 

Baix Imperi, i les de parets rectes tenen en les produccions deis segles VI i VII, 

emparentades amb les nord-africanes, clars antecessors (Gutiérrez, 1986: 164)54.

poblacions rurals per part del govem central, o almenys, a partir del segle X, per part de centres urbans com 
Valéncia, Dénia, Xátiva, etc. Cfr. Guichard (1969): “Le peuplement de la région de Valence aux deux 
premiers siécles de l’époque musulmane”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 5, Madrid; (1988): “Les 
chateaux ruraux d’Al-Andalus”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 24, Madrid; (1988-89): “Els “Beibers 
de Valéncia” i la delimitació del País Valenciá a l’Alta Edat Mitjana”, Afers, 7, Catarroja; Barceló (1984): 
Minorías islámicas en el País Valenciano, Ciutat de Valéncia; Epalza (1984): “Los beréberes y la 
arabización del País Valenciano”, Miscellánia Sanchis Guarner, Ciutat de Valéncia; i Rubiera (1984): 
“Toponimia arábigo-valenciana: falsos antropónimos beréberes”, Miscel lánia Sanchis Guamer, Ciutat de 
Valéncia.

52Entre altres jaciments d’época alt-medieval on s’han trobat aquesta mena d’olles cal destacar els de la 
Ciutat de Valéncia (Bazzana, dins AADD, 1990b: 63), i a la comarca de la Plana o a la seua periféria 
septentrional (Pía de l’Arc) els del Mollet de Vilafamés (Rosas, 1979: 260-262), Mas de Roe de Cabanes, el 
Morico de Benicássim, els Estanys d’Almenara (Montmessin, 1980: 281-283), el Punt del Cid (Arasa, 1980: 
231), etc.

53Els jaciments més importants on ha aparegut cerámica d’aquesta mena són el Ribat de Guardamar del 
Segura, el Sambo de Novelda (Vinalopó Mitjá) i el Cabezo del Molino de Rojales (Baix Segura).

54A partir de la continuitat deis materials cerámics, aquesta mateixa autora fa una especulació de com degué 
organitzar-se el poblament després de la conquesta musulmana:

Si existe una continuidad de tradiciones locales en cultura material, ésta debería estar relacionada 
con una continuidad del poblamiento indígena de origen hispanorromano y progresivamente 
aculturado por el islamismo [muladites], más que con un asentamiento masivo de nuevas 
poblaciones.

Gutiérrez, 1986: 165
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El segle X -moment de Pauge del califat de Córdova55-  es caracteritza per la 

pacificado d’al-Andalus, que havia estat sotmés a incessants lluites internes durant Pemirat, i 

per la prosperitat económica i Pesplendor cultural que se’n derivaren (una de les principáis 

conseqüéncies que aquesta bona conjuntura tingué a Xarq al-Andalus fou la reurbanització 

de la Ciutat de Valéncia). Quant a la cerámica, en aquest període s’introduí un ampli 

repertori de formes anteriorment desconegudes dins la producció de cerámica comuna, la 

major part de les quals perduraren després de la conquesta cristiana, i han continuat sent 

habituáis fins a la segona meitat de Pactual segle, moment en qué les noves tecnologies han 

anat substituint els atuells cerámics tradicionals per altres de més barats i funcionáis (llanda, 

plástic, ferro, vidre, alumini...). Les formes i els usos deis atuells més representatius de 

Pépoca musulmana de Valéncia eren els següents: per al transport i emmagatzemament de 

Paigua, la cántera i la cantimplora; per a conservar i traslladar tot tipus d’aliments, les 

gerres, on s’emmagatzemava el vi, Poli o els árids, i les gerretes o orses, que solien 

contindre olives, salaons o conserves de cam; per a la cocció deis aliments, els foguers, les 

cassoles, les olles i les tapadores; per al servici, presentació i consum d’aliments els pitxers i 

les canterelles, per a Paigua, els setrills per a Poli i el vinagre, les tasses i les escudelles per 

ais aliments líquids i els ataifors per al menjar sólid; per a la il-luminació, els cresols; com a 

materials de construcció, les teules, les rajóles i les canonades; finalment, amb usos diversos, 

els cadufs, per á traure aigua de les sénies, els cossis, per a rentar-hi la roba, els llibrells, per 

a llavar-hi plats i per a altres usos diversos, els bacins, per a la higiene personáis, etc. (vegeu 

Coll e ta l ,  1988: 23-37).

La cerámica comuna medieval valenciana d’época musulmana, aquella que no 

s’esmaltava, sí que presentava normalment altres tipus de decoració que, segons Soler 

{HCV, 2: 46-52), podia aplicar-se per mitjá de distints procediments: la pintura, les incisions, 

les impressions, el relleu i els esgrafiats. La cerámica pintada, normalment sobre cánters i 

gerretes, mostrava uns tra9 0 s senzills i mats, sobretot en negre de manganés, encara que a

55L’any 929 1’emir cordovés ‘Abd al-Rahmün n i es proclamá també cap deis creients, amb la qual cosa 
trencava tota vinculació amb Bagdad (on els abbassides havien traslladat l ’any 763 la cort de Damasc) i 
establia el Califat cordovés o d’Occident.
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voltes també en roig. Les peces incises presentaven bé digitacions -marques fetes amb els 

dits- aplicades sobre la vora de les cassoles quan aqüestes encara eren toves, bé ratlles llises

0 ondulades realitzades amb objectes punxants quan la pega era més eixuta, i dones, més 

consistent -és el cas de les parets d’alguns vasos de dimensions més aviat grans, com ara els 

llibrells, les gerres i els cossis. Un altre procés de decoració de Pobra comuna medieval 

consistia a imprimir sobre el fang encara tendre de la superficie deis vasos -normalment deis 

mateixos tipus que en el cas anterior- unes estampilles de fang o de fusta amb uns motius en 

relleu56 repetits en bandes horitzontals; aqüestes decoracions podien assolir una profusió i un 

detall propis del més refinat estil árab. La decoració en relleu, també plasmada sobre peces 

de certes dimensions, es realitzava quan Pargila era una mica tova en adherir-hi unes bandes 

primes de fang -llises, ondulades o amb incisions- que després es decoraven amb segells 

estampats (o estampilles). Finalment el procés de Pesgrafiat consistia a aplicar sobre les 

parets eixutes i endurides de les peces -que no cuites- una capa de pintura negra de 

manganés sobre la qual posteriorment es tragaven amb un punxó fi - s ’esgrafiaven- uns 

dibuixos que després de la cocció deixaven veure el color original i més ciar de Pargila, que 

ressaltava sobre la coberta de pintura negra mat57.

Durant la primera meitat del segle XI el desmembrament del Califat de Córdova 

dona pas al període de taifes. És aquesta una etapa caracteritzada peí que hom ha anomenat 

“regionalització de la vida económica”: es produeix un augment important de la urbanització

1 al camp s’amplien els regadius i, com a resultat, s’intensifica Pagricultura; en aquest 

context sorgeixen entitats polítiques d’ámbit regional -els anomenats regnes de taifes- que

56E1s temes més habituáis són els zoomórfics (cérvols, gaseles), els geométrics (estreles, rombs, cercles 
concéntrics, bandes entrecreuades, el segell de Salomó), els vegetáis (fiilles soltes, P”arbre de la vida” amb 
dos animals encarats), els epigráfics (lletres cúfiques -de carácter angulós i rígid i emprades pels sarrai'ns 
entre els segles VII i X -, en qué normalment es repetía el nom d’Al-lah o alguna salutació) i la má de 
Fátima o khamsa (HCV, 2: 48).

57E1s dibuixos deis esgrafiats representaven sobretot motius geométrics, epigráfics i vegetáis, i a voltes temes 
antropomorfs i zoomorfs. Les peces esgrafiades suposen la producció més prolífica dins la cerámica comuna 
valenciana d’época musulmana. Segons Soler (dins HCV, 2: 51), els llocs on més se n’han trobat, 
d’esgrafiats -que no vol dir que s’hi fabricaren- són, de nord a sud, Vinarós, la Plana de Castelló, Sagunt, la 
Ciutat de Valéncia, l’Alt Vinalopó, Xixona, Asp, Elx i el Baix Segura.
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coneixen un moment d’esplendor ais segles XI i XII58. Aquest procés és afavorit per l’éxode 

d’un bon grapat de personalitats intel-lectuals cordoveses - i probablement, segons que 

suposa Soler {HCV, 2: 55), de molts artesans que viatjarien amb ells, entre els quals els 

terrissers- cap a altres regions d’al-Andalus, entre elles la Xarquia o Llevant. Tot plegat 

produí un notable progrés cultural ais regnes de taifes valencians, que resultá en el 

refmament de la societat i en l’augment de la demanda d’objectes de luxe, com ara la 

cerámica esmaltada. Precisament del comengament del segle XI daten les primeres cerámi

ques vidriades que s’han trobat fins ara al nostre territori, en concret a la Ciutat de Valéncia 

i a Dénia, caps de les dos taifes més importants del futur Regne de Valéncia. Les posteriors 

invasions nord-africanes -primer la deis almorávits i després la deis almohades- hi portarien 

un esperit religiós d’intoleráncia i fanatisme que, unit a la inestabilitat política i económica

58La dissolució del Califat cordovés, consumada el 1031, fou conseqüéncia d’un període de revoltes, 
matances i caos (a partir de l’any 1009) que acabaren per fer perdre a la ciutat del Guadalquivir el seu poder 
sobre la resta d’Al-Andalus. La causa de tot aixó fou la lluita peí poder entre els *amiris -familiars i clients 
del célebre al-Mansur, que havia estat primer ministre i guerrer victoriós contra els cristians- i els beibers. 
Foren aquests bándols, junt amb l’aristocrácia hispano-árab, que es repartiren els territoris del Califat (els 
'amiris conservaren els de llevant, els beibers els del sud i 1’aristocrácia els del nord i ponent, fronterers 
amb els regnes cristians) i hi constituiren un nombre considerable de regnes (o taifes) en continu 
enfrontament. El tenitori posteriorment valenciá quedá dividit entre els regnes de Tortosa (extrem nord), 
Valéncia (plana central valenciana i rerepaís), Alpont (área deis Serrans), Dénia (la Muntanya alcoiana i la 
Marina, més les Oles Balears) i Almería (extrem sud). Aqüestes taifes de Xarq al-Andalus, govemades com 
hem dit per reis ‘amiris (la majoria deis quals eren “eslaus”, 90 és, antics esclaus -sovint eunucs- procedents 
deis paisos cristians que havien acumulat grans riqueses i influéncia com a clients d’al-Mansur), no 
posseiren gaire forga militar, i així no van poder impedir que altres taifes veines s’expandiren a costa d’elles: 
Saragossa s’annexioná Tortosa (1061) i Dénia (1076), Toledo s’ensenyorí de Valéncia (1065; aquesta 
dominació, tanmateix, esdevingué només nominal a partir del 1076) i Sevilla s’apoderá de Murcia, que 
s’havia separat d’Almería (1078); després del breu episodi de domini del Xarq al-Andalus per part del 
castellá Rodrigo Díaz, el Cid, cap a la dañera década del segle XI (Valéncia estigué en poder d’aquest 
guerrer i deis seus successors del 1094 al 1102), la regió caigué en mans de l’imperi nord-afiicá deis 
almorávits, nómades del Sahara que havien esdevingut fanátics religiosos. Els almorávits foren foragitats del 
Xarq al-Andalus per la sublevació deis indígenes (1145), i després d’un parell d’anys d’anarquia ibn 
Mardanix, musulmá de nissaga cristiana, anomenat pels cristians rei Llop, esdevingué reí de tota la regió. La 
sublevació contra els almorávits, tanmateix, s’havia produit aprofitant el desembarc a la Península deis 
almohades, uns nous fanátics religiosos nord-africans i berbers que s’havien apoderat de l’imperi deis 
almorávits a Africa i prompte posseiren també el sud peninsular. Ibn Mardanix dirigí la resisténcia del Xarq 
al-Andalus contra l’imperi almohade, peró no pogué evitar que els nord-africans s’apoderaren de Valéncia el 
1171 i de Múrcia a l ’any següent. A partir del 1224, peró, la mort de l’emperador almohade obrí un període 
de caos i lluites internes en l’impeii que fou aprofítat peí saiyid (govemador) almohade de Valéncia, Abú 
Zayd, per a aconseguir una independéncia fáctica. Abú Zayd pactá amb el rei catalano-aragonés Jaume I, 
peró fou destronat el 1229 per una revolta que col-locá en el seu lloc un descendent del rei Llop, Zaiyan ibn 
Mardanix; nou anys més tard Zaiyan hagué de rendir la Ciutat de Valéncia a Jaume I, que hi firndá el Regne 
cristiá de Valéncia (Vegeu Sanchis Guamer, dins HPV, 1: 327-354).
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motivada pels continus conflictes amb els cristians, va repercutir en un empobriment de les 

arts decoratives i en concret en la cerámica, que sense arribar a ser austera, esdevingué més 

simple que durant la primera época de les taifes (segle XI); amb tot i aixó, especialment 

durant els primers moments de les dues respectives ocupacions a Valéncia hi va haver una 

fructífera producció artística i cerámica.

Calgué esperar, dones, al segle XI perqué es produís a al-Andalus el major 

trencament fins llavors en la historia de la cerámica: a partir d’aquesta centuria els terrissers 

islámics hi feren servir unes técniques molt avan?ades, notablement superiors a les de la 

tradició ibero-romana. Entre les majors innovacions cerámiques que els sarrains portaren a la 

Península cal apuntar els foms anomenats moruns (o árabs)59 i, sobretot, la introducció deis 

vidriats opacs. Al seu tom, aquesta darrera innovado els musulmans la van conéixer i 

perfeccionar durant el segle IX, grácies al fet que la sumptuosa cort califal de Bagdad 

(capital del món islámic des del 762 dC) mantenía importants contactes comerciáis amb 

l’imperi xinés, des d’on importava refinadíssimes peces de porcellana que els terrissers 

musulmans -com hem comentat al punt 2.1.5- tractaren d’imitar; tot i que aquests mai no 

ho aconseguiren del tot, sí que hi realitzaren grans progressos, entre els quals cal destacar la 

invenció de la pisa, és a dir, de la cerámica esmaltada amb una coberta blanca estannífera, 

dins la producció. de la qual destacava la de reflex daurat, técnica cerámica a la qual ja ens 

hem referit també al punt 2.1.5 i de la qual en parlarem -peí que fa a la producció 

valenciana- al punt 225.1 (Philon, 1980: 2-3; HCV, 2: 12-15).

La cerámica vidriada era una producció de luxe, destinada sobretot a les classes 

benestants de la societat valenciano-musulmana; el seu repertori formal era menor que el de 

la cerámica comuna, ja que els objectes que hom recobria habitualment eren els emprats com

59Aquests eren una versió corregida deis antics foms de doble cambra, de tradició romana. Els foms árabs 
tradicionals -de rajóla, pedra i fang- constaven de dos parts: la “llar” o “caldera”, situada per davall del 
térra i on cremava el combustible, i el laboratori o cambra de cocció, arran de la superficie; aquest darrer 
anava cobert d’una “alcova” o volta, el sostre de la qual tenia distintes obertures que funcionaven com a 
fumerals; el més gran i central d’aquests orificis, que s’obria i tancava per tal de regular el foc, es designava 
amb el nom d”’alule”. Entre la llar i la cambra de cocció hi havia un enreixat fix de rajóles, anomenat 
“gaibell”, que permetia el pas de la calor de la caldera. Cal assenyalar que els foms árabs han seguit 
utilitzant-se ininterrompudament (amb l’afegiment d’aquelles millores técniques que el progrés ha permés 
en cada moment) en terres valencianes fins a prácticament els anys seixanta del nostre segle, moment en qué 
la majoria de les empreses taulelleres de la Plana els substituiren pels més modems foms túnel.
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a servici de taula (ataifors, escudelles, tasses, pitxers, setrills...); amb tot, també s’han trobat 

atuells recoberts amb altres funcions (olles, cassoles, cresols, bacins, ampolletes per a 

perfums o ungüents...). Diverses foren les técniques decoratives emprades dins la cerámica 

valenciano-musulmana amb recobriment vitri: hi havia, d’una banda, la decoració 

simplement vidriada, que consistia a recobrir les peces exclusivament amb un vidriat 

plumbífer transparent (alcofoll) que, en fimció de les impureses del plom podia ser incolor o 

bé conferir a la superficie un to verdós (si contenia impureses de coure) o melat (si en 

contenia de ferro)60; una altra possibilitat era dibuixar amb negre de manganés, per sota del 

vidriat transparent, taques, traeos simples (sovint en forma de U o Y) o altres figures (com 

ara cordons o comes); també s’han trobat peces que presenten un simple vidriat blanc de 

composició alcalina; més interessants resulten les peces vidriades amb una coberta blanca 

sobre la qual es dibuixaven tragos bé únicament en morat de manganés61, bé combinant 

aquest color fose amb el verd de coure, amb la qual cosa es produia la primera cerámica 

policroma fabricada a al-Andalus, que ha estat anomenada pels estudiosos Madínat 

al-Zahra\ per ser en aquesta ciutat palatina propera a Córdova que s’estudiaren els primers 

exemplars d’objectes cerámics amb aquest tipus de decoració, que dataven del segle X62. La 

cerámica del tipus Madínat al-Zahra’ s’emmarca dins d’un estil de decoració policroma

60E1 vidriat plumbíier transparent, incolor o lleugerament acolorit per les impureses del plom, rep el 
d'alcofoll (o alcafoll) i també d’alcohol de terrisser, i s’obtenia a partir del sufur de plom o galena. Cal dir 
que aquests alcofolls s’aplicaven sobre superficies llises, normalment, peró també en relleu; en el segon cas 
aqüestes s’obtenien per incisió amb un punxó (sobre el bescuit) o a través d’estampilles (quan l’argila era 
tova; aquest métode és propi del repertori decoratiu bizantino-hel lenístic i hereu de la tradició clássica 
romana) (Martínez C., 1991: 35).

61 Normalment aquests tragos en manganés eren ben senzills, encara que a voltes podien presentar 
inscripcions molt elaborades, en lletres cúfiques (Martínez C., 1991: 35).

62Aquesta técnica cerámica policroma (anomenada habitualment verda i morada, pels seus colors 
característics: verd de coure i morat de manganés, sempre sobre fons blanc) degué arribar durant la primeria 
del segle X a la Península Ibérica procedent de les veínes terres musulmanes del Magrib, amb les quals al- 
Andalus mantenía una notable relació política i cultural {HPV, 1: 369). Córdova, i en concret la ciutat de 
Madínat al-Zahra" (que va ser comentada a construir l’any 936 en les proximitats de Córdova com a 
residencia d’esplai per ais califes de la dinastía Omeia), fou el principal focus de fabricació d’aquesta mena 
de cerámica. La técnica verda i morada degué ser rápidament assimilada pels terrissers andalusins, els quals, 
com veurem tot seguit, s’encarregarien d’escampar-la per bona part del tenitori peninsular després de la 
caiguda del Califat (1009) i deis subsegüents incendi i saqueig de Madínat al-ZahrS’ (Martínez C., 1991: 
35).
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(normalment amb els colors verd i morat i amb el blanc com a fons) que va proliferar arreu 

de F Imperi Islámic a partir del segle IX63; alguns autors emparenten aquesta producció amb 

una de similar que es desenvolupá sota la dinastía Tang, la qual cosa no és gens sorprenent si 

tenim en compte les intenses relacions comerciáis que mantingueren els imperis islámic i 

xinés a partir del segle IX (Rosselló B., 1996: 3)64. Durant el segle XI, després del 

desmembrament del califat, foren els emigrats cordovesos els qui escamparen arreu del 

territori andalusí la técnica de decoració Madínat al-Zahrá’65, el procés de fabricació de la

63Fora d’al-Andalus, Kairouan, a Tactual Tunísia, és un deis centres nord-africans on s’han trobat algunes 
de les mostres més antigües i interessants d’aquest estil cerámic (CIE, 1: 103), i és molt probable que des 
d’ací la técnica del verd i morat passara a l’altra banda de la Mediterránia, i no només a al-Andalus (Soler et 
al., 1992: 12), sinó també a Sicilia, país que havia estat en mans musulmanes des del 860 fins al 1091. En 
aquesta illa, segons Otto Mazzucato (Soler et al., 1992: 163), cap a la primeria del segle XII ja es fabricava 
cerámica amb aquesta técnica policroma, que amb el pas deis segles acabaría per estendre’s, de sud a nord, 
per tota la Península Itálica. També s’han trobat restes de cerámica verda i morada a Fustát -Tactual ciutat 
del Caire- (Philon, 1980, p. 38) i a Pérsia (a NiSapur i Sár\), tot i que en aquest darrer cas les peces 
augmenten la paleta cromática per tal com, a més del verd i morat, fan servir també el melat o el groe 
(Martínez C., 1991: 35-36).

Per cercar el punt de partida de la cerámica policroma islámica els estudiosos es remunten a 
Samarra (ciutat ubicada a poc més de 100 km al nord-oest de Bagdad i com aquesta banyada per les aigües 
del Tigris), que fou capital del món islámic entre el 836 i el 883, i des de la qual en poques décades es van 
estendre per tot l’Islam un bon grapat d’innovacions técniques cerámiques; segons les tesis tradicionals, la 
cronología d’aquestes peces de Sümarra se sitúa en les décades centráis del segle IX (és a dir, en el període 
en qué aquesta ciutat posseí la capitalitat de l’Islam), tot i que alguna tesi més recent ubica les primeres 
peces policromes musulmanes entre la segona meitat del segle IX i la primera del X (Philon, 1980:1-3).

64Vegeu també Bernus-Taylor, dins AADD, 1995: 60. Suzanne Valenstein (1989: 75) destaca dins la 
cerámica própia de la dinastía Tang una original producció anomenada Changsha (peí lloc on es fabricava) 
que es caracteritzava principalment per la seua omamentació a base de claps i taques; dins deis variats estils 
decoratius de la producció Changsha se’n pot trobar un que fa servir, sobre un fons blanc, colors tais com el 
turquesa i el verd (obtinguts a partir del coure) i/o el bru o morat (de manganés). Aquesta mena de decoració 
posseeix dones similituds evidents amb la que es produí a l’Islam després del segle IX; Valenstein afig (p. 
76) que, si bé en escassa quantitat (en comparado amb la porcellana blanca i amb el celadó), la cerámica 
Changsha va ser objecte de comerg per part deis xinesos, que l’exportaren a TImperi Islámic. Per tant, 
malgrat que no es pot afirmar amb certesa, hi ha raons per a sospitar que la técnica decorativa verda i 
morada no era pas autóctona de l’Islam, sinó que tingué el seu origen en la cerámica Changsha, que els 
terrissers islámics haurien imitat en un principi per a desenvolupar posteriorment el seu propi estil, 
mantenint peró la paleta cromática básica deis xinesos: el blanc de fons, el verd de coure i el color negrenc -  
morat, bru fose o gris, segons els diferents autors- de manganés.

65Segons Soler (HCV, 2: 58), aquest estil de decoradó s’emprá pertot arreu del territori peninsular: durant el 
segle X arribá, principalment, a Madínat al-Zahrá’ i a Madínat Ilblra (prop de Granada), i al llarg del segle 
XI a ciutats com Toledo, Balaguer, Mallorca, Badajoz, Alcalá de Henares o a distintes localitats valencianes 
(se n’han trobat exemplars a Vinarós, Benicarló, Castelló, Onda, Almenara, Sagunt, el Cap i Casal, 
Benetússer, Cullera, Oliva, Cocentaina...). A causa de les invasions de les tribus nord-africanes, després del 
segle XI s’iniciá un període de declivi en la producció de la cerámica verda i morada (coneguda com 
Madínat al-Zahra’), que probablement desaparegué de la Península. No fou fins al segle Xm que, segons
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qual consistia a cobrir les peces amb un esmalt blanc66, sobre el qual es dibuixaven les 

figures amb línies de manganés i es farden de verd de coure. A Valéncia aquesta mena de 

decoració s’aplicava sobretot a les formes obertes, com ara els ataifors i les escudelles, i els 

temes decoratius que s’hi han trobat més sovint són antropomorfs, zoomorfs i vegetáis. A 

banda del contom, els trets anatómics de les figures (com ara els ulls, les costelles o les 

caderes, en figures humanes o animals, i les línies de les fulles, en les vegetáis) es delimiten 

també amb morat de manganés, i a voltes els cossos deis animals (pintats de verd) es 

decoren igualment amb punts, cercles o altres motius en manganés (Philon, 1980: 37). 

Aquesta darrera és una de les técniques cerámiques de Pépoca islámica més interessants no 

només per la seua varietat cromática, sinó també per la qualitat i varietat deis seus motius 

ornamentáis, per Pámplia difiisió que conegué arreu del territori andalusí i d’altres territoris 

islámics veins i, com estudiarem en el punt següent, peí reviscolament que experimentá a la 

Valéncia Cristiana durant el segle Xin i XIV.

Soler (1992: 12-14), es tomá a fabricar cerámica amb aquesta combinació de colors (peró amb certes 
característiques diferents) a la Península Ibérica, tant ais territoris ja cristians de Catalunya, Aragó i 
Valéncia com a Pencara musulmá de Granada.

66Respecte a la composició del vidriat blanc de les peces del tipus Madínat al-Zahrá’ i de la cerámica 
musulmana verda i inorada, la hipótesi tradicional ha estat recentment rebatuda. Abans es pensava que les 
peces es revestien d’una engalba blanca sobre la qual es plasmava la decoració en verd i morat; 
posteriorment es cobria novament la pega amb un vidriat plumbífer transparent que, després d’una segona 
cocció, la protegia i la feia lluenta (Martínez C., 1991: 35). Tanmateix, segons Soler {HCV, 2:60), la coberta 
d’aquesta mena de peces es compon d’un ver vidriat al damunt del qual s’ha pintat el disseny de les figures 
amb línies de manganés que s’han farcit amb verd d’óxid de coure; aquesta autora apunta també que aquest 
vidriat no és pas estannífer, sinó alcalí, obtingut a partir de la cremació de plantes riques en sosa, com ara la 
barrella (aquesta planta segurament provenia del tenne d’Alacant, on en época cristiana n’está documentat 
l’ús amb aquesta finalitat). La coberta blanca óbtinguda a partir d’un vidriat alcalí confería a la pega un 
blanc menys brillant i menys opac que el que s’aconseguia amb un de tipus estannífer, peró aquest darrer 
sembla que no es generalitzá en terres valencianes fins al segle XIII (vegeu punt 225.1 Vobra verda i 
morada,...), grácies a l’obertura de la ruta de l’estany anglés (Soler, dins HCV, 2: 15, 60; Bemus-Taylor, 
dins AADD, 1995: 61). Amb la utilització d’esmalts estannífers es generalitzá la producció de la cerámica 
de luxe anomenada pisa (que estudiarem més avant). La cerámica verda i morada trabada a al-Andalus 
durant els segles IX, X i XI no pot considerar-se ben bé com vertadera pisa, per tal com no és coberta d’un 
vidriat estannífer (els italians la designen amb el nom de mena maiolica, que nosaltres podríem traduir per 
mitja pisa o protopisa). Amb tot, segons Martínez C. (1991: 35), Soler {HCV, 2: 60) i Bemus-Taylor 
(AADD, 1995: 61), sembla que en alguns casos sí que es va utilitzar un auténtic vidriat estannífer per al 
recobriment de les peces musulmanes andalusines d’aquesta época (s. IX, X i IX), tot i que era poc abundant 
en estany, ja que l’aprovisionament d’aquest mineral resultava ben difícil durant aquests segles foses per al 
nord d’Europa (Anglaterra i Flandes eren els principáis proveidors d’estany).
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La dan-era de les técniques decoratives és l’anomenada corda seca, que 

probablement comengá a produir-se a Valéncia cap al segle XII, i que consisteix a trabar 

amb un pinzell sobre la pega bescuitada unes línies de manganés, óxid que es barreja 

préviament amb un greix vegetal que el fa fluid i li permet correr per sobre de les parets 

absorbents del bescuit; posteriorment els buits que queden entre les línies del dibuix es 

farceixen amb esmalts de diferent color, els quals no es barregen grácies que aqüestes línies 

-o  cordes- de manganés actúen com a envans que separen els diversos colors. Després la 

pega rep una segona cocció, durant la qual el greix vegetal del manganés es volatilitza i les 

cordes, ara seques, de manganés formen com una mena de solc negrenc sobre el bescuit, 

damunt el qual els esmalts apareixen amb un lleuger realg (Gomis, 1990: 98). Durant moltes 

décades els investigadors van creure que la corda seca era una innovació deis musulmans 

andalusins i, en concret, deis de Madínat al-Zahra’ (Philon, 1980: 38); tanmateix, segons 

Soler {HCV, 2: 64), hui dia se sap que aquesta técnica es féu servir a Mesopotámia abans 

que s’introdu'úa a la ciutat palatina cordovesa. A la Valéncia musulmana motius animals, 

vegetáis, geométrics i epigráfics decoren habitualment les peces de corda seca, de les quals 

s’hi han trobat dues variants: una més antiga, Panomenada corda seca total, que consisteix a 

omplir tota la coberta de la pega mitjangant aquesta técnica67, i l’altra, designada amb el nom 

de corda seca parcial, en qué només es cobreix parcialment la superficie -a  la part que no 

s’esmalta es deixárá veure dones el color del bescuit68. Les peces valencianes de corda seca 

total contenien fins a cinc tonalitats diferents (blanca, verda, melada, blava i negra lluenta) 

entre les línies negres i seques de manganés (que suposarien una sisena tonalitat), mentre 

que les de corda seca parcial duien esmalts d’una sol color (el verd de coure) o dos com a 

máxim (aquest darrer i el melat); segons Soler, és probable que les primeres, que

67Les peces decorades mitjangant aquest procediment que s’han trobat al nostre país (per exemple a la Ciutat 
de Valéncia, Dénia o Cocentaina, per citar tres deis jaciments més estudiats) presenten sobretot formes 
obertes com ara ataifors, tasses i llibrells -encara que també poden presentar formes tancades, com ara la 
deis bacins- i segons Soler poden datar-se entre la darreria del segle X i la del XI {HCV, 2:64-68).

68Les peces del tipus corda seca parcial apareixen més repetidament a les nostres terres que no les del tipus 
corda seca total. Aquelles, a diferéncia d’aquestes, es fan servir especialment sobretot formes tancades 
(sobretot en gerretes) i la seua cronología pot situar-se, segons Soler, entre la primeria del segle XII i la del 
Xm {HCV, 2: 64-68).
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técnicament i estética están molt més evolucionades -a  pesar de ser més antigües-, foren 

importacions, ja que en estudiar-ne la composició de les pastes s’ha comprovat que aquesta 

és ben heterogénia, la qual cosa pareix indicar que procedeixen de centres terrissers ben 

diversos i llunyans; a més, -com hem dit- aqüestes peces són més rares al nostre país que no 

les de corda seca parcial, que sí que semblen autóctones, no només peí fet de ser més 

abundants, sinó també per la uniformitat de les seues pastes -de la qual es pot deduir que es 

van elaborar en molts pocs punts de fabricado, probablement sempre valencians (HCV, 2 : 

64-65).

Les rajóles vidriades també van arribar a la Península de la má deis musulmans, 

hereus de la rica tradició en cerámica arquitectónica deis mesopotámics i perses. En un 

principi els sarrains d’al-Andalus no esmaltaven les rajóles, ja que la fimció d’aquestes era 

fonamentalment estructural. Amb tot, mitjan5ant l’alteman$a d’aquestes amb la pedra 

s’aconseguia també un efecte decoratiu (Martín G., 1986, 1: 392): aquest tipus de 

construcció en qué alternen pedres i rajóles (conegut durant el Baix Imperi amb el nom 

d'opus mixtuni) s’emprá en la construcció de les dovelles de la primera part de la mesquita 

de Córdova (la d’Abd al-Rahmán I), durant la segona meitat del segle VIH. Amb el califat 

comencen a sovintejar a al-Andalus les aplicacions de la cerámica arquitectónica on aquesta 

assumeix una fundó cada volta més ornamental, sense perdre’n pero l’estructural. 

L’exemple més representatiu d’aquesta doble fiinció, constructiva i decorativa alhora, el 

trobem en les rajóles corbes amb imbricacions verdes i negrenques sobre les quals descansa 

la cúpula del Mihrab (965-968) de la mateixa mesquita cordovesa (Gomis, 1990: 55)69. A 

partir deis regnes de taifes la cerámica arquitectónica es desvincula de les anteriors funcions 

estructuráis per esdevindre completament ornamental, de revestiment. L’actual ermita - i  

abans mesquita- del Cristo de la Luz de Toledo és considerada l’edifici més representatiu de 

l’estil mudéjar propi d’aquesta ciutat castellana, a causa sobretot de l’ampliació que s’hi 

efectúa després de la conquesta cristiana (1085), de la qual cal destacar la inteHigent 

utilització de les rajóles (sense esmaltar encara), que formen ares de ferradura creuats en la

69La Mesquita de Córdova suposa sens dubte la mostra d’arquitectura musulmana més célebre de la 
Península i una de les més insignes de tot el món musulmá.

297



fagana (Martín G., 1986, 1: 397). Amb els almorávits i, sobretot, els almohades s’accentua la 

fundó decorativa de la cerámica arquitectónica, que ara apareix ja esmaltada, polícroma i 

dedicada al revestiment d’exteriors per mitjá de profiises decoracions geométriques 

compostes de milers de fragments juxtaposats a manera de mosaic70. Dues bones mostres 

d’aquesta cerámica mural les trobem a la ciutat de Sevilla: la Torre del Oro i el minaret de 

Pantiga mesquita, 9 0  és, la célebre “Giralda”71. Altres exemples ben signifícatius de 

l’aplicació d’aquesta mena de mosaics cerámics a al-Andalus els trobem a les torres 

mudéjars de Sant Martí, el Salvador i Sant Francesc de Terol (s. Xffl-XIV).

Una versió autóctona hispano-árab de les decoracions muráis orientáis 

confeccionades amb mosaics cerámics són els anomenats alicatats, que es feren servir a la 

Península sobretot entre els segles XTV i XV, i perduraren a Andalusia fins al XVI; 

destaquen els que es poden contemplar a PAlcásser i l’església de Sant Gil de Sevilla i, 

sobretot, els de l’Alhambra de Granada72. El fet diferencial que separa els mosaics orientáis 

deis occidentals o alicatats és que els primers es feren servir -com hem dit- sobretot en

70Aquesta mena de mosaic cerámic, que els musulmans s’encarregaren d’estendre arreu deis territoris que 
conqueriren (entre els quals al-Andalus), s’aplicava sobre les parets i faganes deis edificis més distingits; 
consistía en un tipus de revestiment cerámic vidriat i polícrom (de colors blau, groe, marró, morat, negre, 
blanc...) compost de minúscules peces tallades i perfectament encaixades les unes amb les altres, que 
s’adherien ais mura'exteriora a través de morter de cal?. Fou durant el segle XIV que a la ciutat ex-soviética 
de Samarcanda (hüi a la República d’Uzbekistan) s’assoliren les aplicacions arquitectóniques amb mosaics 
cerámics més reeixides. Cal assenyalar que en l’actualitat s’estan restaurant nombrases faganes de mesquites 
amb les técniques medievals própies del mosaic cerámic (a les quals ens referirem després en explicar la 
técnica de Yalicatat, versió andalusina deis mosaics orientáis a la qual ens referirem més avant). La 
utilització de la cerámica arquitectónica per a recobrir faganes no és, ni de bon tros, una invenció deis 
musulmans, que en realitat s’inspiraren en els precedents existents arreu de l’Orient Próxim i Mitjá (Assíria, 
Babilónia, Pérsia) on recordem que durant el I milienni aC es féu servir la cerámica arquitectónica 
esmaltada per primera vegada en la história (Gomis, 1990: 40-41).

71No oblidem que Sevilla fou la ciutat preferida per la cort almohade, en detriment de la Córdova califal. 
Segons González i Martí (CLE, 2: 114) a la Torre del Oro s’aplicá per primera vegada a al-Andalus, l’any 
1220, aquest tipus de recobriment cerámic mural.

72A l’alcásser sevillá destaca el Patio de las Doncellas, una de les mostres més representatives de la 
cerámica mudéjar, en qué milers de peces blaves, melades i verdes, combinades amb cintes blanques, formen 
grups estrelats; peí que fa a l ’Alhambra granadina cal remarcar els alicatats de la Sala de las dos hermanas, 
el Mirador de Daraxa i el Salón de Embajadores, que no foren fets per mudéjars com a Sevilla, sinó encara 
per musulmans nassarites (Gomis, 1990: 56-57). Els alicatats són també propis del Magrib: cal destacar els 
de la fagana de la mesquita de Hemcen (Algéria); hui dia al Marroc encara continúen utilitzant-se per al 
recobriment de sois i animadora, grácies al suport polític de les autoritats governatives, que amb aquesta 
mesura pretenen promoure les activitats artesanals i el turisme (Gomis, 1990: 58).
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faganes exteriors (i mai per al térra73), mentre que els segons s’empraren per a pavimentar 

sois i revestir parets, concretament mitges parets (arrimadors74), de manera que realitzaven 

també una funció higiénica i climatitzadora a banda de la decorativa. Segons Fenginyer 

industrial valenciá Josep María Gomis i Martí:

La incrustado de peces sohes [mosaics] en faganes [...] satisfá un determinat tipus 

d’edifícació amb rajóla [vidriada] pero no desenvolupa amb plenitud totes les possibilitats de 

la cerámica arquitectónica. L’aprofitament de les característiques higiéniques i 

climatitzadores de la cerámica esmaltada [en aplicar-se en interiors, sobre sois i parets 

(arrimadors)] originará un nou tipus d’aplicació: Falicatat [que] constituirá la versió 

autóctona deis mosaics cerámics orientáis.

Gomis, 1990: 56

L’alicatat, segons Manuel González i Martí (CLE, 2: 114), fa referencia própiament 

a tot Farrimador que es cobreix d’unes peces vidriades -cadascuna de les quals rep el nom 

d'alitzars-, que s’hi disposen de manera geométrica en forma de polígons regulars o 

irregulars, estreles, creus, lla5 0 S, etc., tot conformant una espécie de xárcies sobre la 

superficie revestida (rarament s’utilitzaven com a paviment). Seguint la descripció de Gomis 

(1990: 59), el procés d’elaboració d’un alicatat consistía en primer lloc a conformar i coure 

uns suports de format quadrat o rectangular, esmaltar-los de distints colors (els musulmans 

andalusins n’utilitzaren sis: verd, blanc, negre, blau, melat i turquesa; els mudéjars en 

reduiren la gamma a cinc, en prescindir del turquesa) (HCV, 2 : 190-192), pero cada bescuit 

d’una sola tonalitat, i finalment tomar a coure’ls per a obtindre abd una série de taulellets 

monocroms, pero no tots del mateix color; aquest pas no presentava cap complicació 

especial, ja que la conformació deis taulellets, en tindre un format regular, era molt senzilla, i 

Fesmaltat i la cocció d’aquests es realitzava a través del mateix procediment que es feia 

servir amb els vasos cerámics. Tot seguit, damunt de cada rajoleta es dibuixava la silueta

7 3 £ 1 s  pobles islámics mai no donaren importáncia al paviments deis sóls, que fins i tot ais edificis més 
egregis eren de morter de cal?, llosetes bescuitades o, en alguns casos, de Uoses de pedra que es cobrien amb 
magnifiques estores de dissenys ben distingits (HCV, 2: 189).
74L’arrimador -també anomenat sócol- consisteix en el revestiment que hom posa a la part baixa d’algunes 
parets per a protegir-les de la fiicció, pero també amb una clara finalitat estética.
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deis alitzars que havien de compondré Falicatat; els perfils d’aquests podien presentar 

formes estrelades, creuades, polígons regulars i polígons irregulars. Després cada silueta es 

retallava a colp de martell sobre un cisell, obtenint-ne un alitzar, la vora del qual s’havia de 

llimar posteriorment. Una volta polides les vores, les pecetes monocromes es col-locaven 

amb la part esmaltada cap per avall damunt d’un tauler de fiista en el qual s’havia tragat 

préviament el disseny complet del futur alicatat i s’engalzaven les unes amb les altres, tot 

component-lo75. Després, sobre els revers d’aquest alicatat s’abocava una capa bé de morter 

(si havia de cobrir un térra), bé d’algeps (si havia de fíxar-se a l’arrimador d’una paret) i a 

aquests materials s’adherien unes canyes en forma de creu o d’aspa que posteriorment 

havien de facilitar el transport de Falicatat. Finalment, quan s’eixugava el material de 

construcció es traslladava i fixava (també amb cal? o guix, respectivament) sobre la paret o 

el térra a qué anava destinat.

De la Valencia islámica només es coneix amb certesa un alicatat, datable cap al 

comengament del segle Xm , que es va trobar arran d’una excavació a la Plaga de la Figuera 

del Cap i Casal: es tracta d’una fonteta que degué pertányer al pati o jardí d’un habitatge. Té 

forma quadrada, amb una part exterior on alternen alitzars de color blau i verd en ziga-zaga i 

un interior amb forma d’estrela de vuit puntes, que emmarca una tassa o safareig en qué es 

combinen diversos colors (blanc, negre, verd, melat...) i formes (estreles, polígons 

irregulars) (HCV¿2: 192)76.

75Aquest disseny consistía normalment en un tema central de carácter geométric -dibuixat amb una gran 
precisió per mitjá de cartabons de fusta- que es desenrotllava una i altra vegada en forma de xárcia fins a 
omplir tota la post.

76Joan Francesc Mira es refereix a aquesta pega amb les segtients paraules:

Els valencians han cobert, amb un excés de fantasia, el déficit total de signes visibles de la 
preséncia árab a la ciutat. Ni alcássers ni palaus, ni mesquites ni prácticament res. El visitant 
interessat podrá trobar, si realment s’ho proposa, les mostres o records següents, del temps deis 
moros: un safareig o pica de jardí amb brolladora, pega molt modesta, que es conserva al Museu de 
Cerámica [González i Martí] en una saleta que reprodueix un pati pseudo-árab; els Banys de 
FAlmirall [...]; i un tros de la muralla ...[de] mitjan segle XI.

Mira, 1992: 28

Més habituáis al Regne de Valéncia són els alicatats -emprats sempre en sóls, mai en parets- 
d’época mudéjar o cristiana, sobretot a partir de la darreria del segle XV. Ens hi referirem, peró, en el punt 
següent dedicat a la cerámica en época foral.
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Per acabar aquest punt dedicat a la cerámica musulmana a Valencia cal dir que si bé 

és cert que s’hi han trobat moltes peces cerámiques d’aquest període, no podem dir el 

mateix peí que fa a centres de fabricació. L’escás interés deis arqueólegs ha propiciat que 

molts jaciments d’época sarraina hagen estat destruits o resten encara per estudiar. A la zona 

de la Plana, cal destacar la terrisseria musulmana especialitzada en la fabricació de cerámica 

comuna del Mas de Pere, al terme d’Onda77, on segons Montmessin (1980: 286) degué 

haver activitat terrissera des de l’inici del segle IX fins a la darreria del X78. A la resta de 

Valencia, s’han trobat atifells de terrisser al Carrer Sagunt del Cap i Casal (on probablement 

la producció era de cerámica vidriada), han aparegut foms cerámics d’época musulmana al 

Castellar de la Meca (Aiora) i a Dénia (aquests darrers representen la principal producció 

valenciana de luxe durant l’época islámica) i s’ha constatat documentalment l’existéncia de 

tallers cerámics a Xátiva (Coll, 1988-89: 135). Pero al País Valenciá hi devia haver molts 

més obradors de cerámica: María Paz Soler (HCV, 2: 40) suposa que la gran diversitat de 

formes que mostren les troballes efectuades en localitats com ara Paterna, Manises (López 

E., 1984: 49, 71), Benetússer (Escribá, 1987: 315), Xiva, Llíria i altres (les peces de les 

quals posseeixen un estil similar quan pertanyen a un mateix jaciment, pero són ben diferents 

quan provenen de jaciments distints, tot i ser coetánies) pot explicar-se per la proliferació 

d’olleries -cadascuna amb el seu propi repertori formal, trasmés fidelment de generació en 

generació- que hi havia al territori valenciá durant els darrers segles de l’época islámica. 

També la toponimia d’alguns pobles -com ara Alfara de la Baronía (al Camp de Morvedre), 

Alfara del Patriarca i Alfafar (a l’Horta) i Alfafara (a la Muntanya d’Alcoi)- ens mostra que

77Aquesta ciutat, Borriana i Sagunt eren les principáis ciutats del territori valenciá al nord de la Ciutat de 
Valéncia durant l’época musulmana. A més, Onda degué ser un focus artístic bastant actiu durant aquest 
període, segons que es dedueix de les peces que s’hi han trobat i que s’exposen al Museu de Cerámica local; 
Ivés Montmessin (1980: 246) en parla en aquests termes: “son musée comporte des exemplaires de 
céramiques musulmanes á décor estampé, ainsi que des stucs uniques pour la zone levantine, ce qui améne á 
penser á une certaine forme de luxe urbain”. Aquesta és la primera mostra clara (de qué tenim constancia) 
d’una dilatada tradició cerámica ondenca, que a partir del segle XVIII quallaria en una industria cada volta 
més sólida i puixant, fins ais nostres dies.

78Aquesta terrisseria estava especialitzada -com hem dit— en la producció de tot tipus de cerámica comuna, 
com ara olles, gerres, gerretes, cánters, ampolles, cantimplores i setrills -entre les formes tancades- i 
llibrells, cassoles, ataifors, escudelles, copetes, morters i tasses -entre les obertes (1980: 259). Peí que fa ais 
tipus de decoració, Montmessin (1980: 271) en distingeix dos: la pintada (engalbada o no) i la impresa o 
produida per deformació de la pasta (incisa, pentinada, polida, digitada, etc.).

301



hi podría hagut centres de producció cerámica durant Fetapa islámica, ja que tots aquests 

topónims provenen de Fárab “al-fahhár”, que significa “la terrisseria”79.

79Alfafar vol dir “la terrisseria” i Alfafara i Alfara “la terrisseria tal o tal” (Coromines, 1994: 122, HPV, 1: 
367). A més, per al cas d’Alfafar cal dir que s’han trobat restes de cerámica musulmana al centre de la 
localitat, la qual cosa reforja la tesi que s’hi produí cerámica durant aquella época (GCV, 3: 333).
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2.2.5. Primera época foral. L’apogeu de la pisa mudejar

Almenys des del segle XII, les relacions polítiques i económiques entre Xarq al- 

Andalus i la Corona d’Aragó eren molt intenses, la qual cosa havia de facilitar l’ocupació del 

regne musulmá de Valéncia. El 1225 el rei Jaume I féu un primer intent de conquesta que 

resultá fallit80. Set anys després s’iniciá per fi la croada, que consta de tres fases: una 

primera en qué es conquerí Borriana (1233) i totes les terres ubicades al nord d’aquesta 

ciutat81, una segona en qué fou presa la Ciutat de Valéncia (1238) i tot el territori comprés 

engá del Xúquer82 i una darrera en qué el límit meridional del Regne croat de Valéncia assolí 

la línia Biar-Busot (1245)83. Tanmateix, les fronteres del nou regne no quedaren 

definitivament establides fins mig segle més tard, després que hi foren incorporades la Valí

80E1 rei posá setge al castell de Peníscola amb l’ajut deis nobles aragonesos, peró aquests, en acabar el seu 
període de servid obligatori, abandonaren 1’empresa i se’n tomaren cap a casa. El monarca es veié dones 
forgat a ajomar momentániament el seu projecte, humiliat i conscient de la necessitat d’una major preséncia 
catalana en la conquesta de les terres valencianes (HdPV: 72-73).

81Aquesta primera fase comengá el 1232 amb l’impensat éxit de Balase d’Alagó en conquerir Ares i 
Morella, fet que propidá l’aplec que l’any següent se celebrá a Alcanyis entre el rei Jaume I i el propi Balase 
d’Alagó, Hug de Follalquer i altres nobles, on es perfilá el pía definitiu per a l’ocupació de Valéncia per part 
deis catalano-aragonesos. L’estiu d’aquell mateix 1233 va caure Borriana -prindpal plaga deis musulmans 
al nord de la Ciutat de Valéncia-, i immediatament corregueren la mateixa sort tots els castells situats entre 
aquesta vila i la frontera catalano-aragonesa: Peníscola, Polpis, Xivert, Cervera, les Coves de Vinromá, 
l ’Alcalatén, Vilafamés, Borriol i Castelló (Sánchez Adell, dins AADD, 1985a: 308).

82La segona fase s’iniciá el 1237, després de la reunió de les corts del 1236 a Montsó i de la concessió de la 
butla papal per a reprendre la croada; aquesta fase tingué per objecte la conquesta del territori comprés entre 
la Plana de Borriana i el riu Xúquer, i dones, de la Ciutat de Valéncia. El Puig (Enesa per ais árabs), posició 
clau per al domini d’aquesta, caigué durant l’estiu del 1237 en mans cristianes, i el 22 de setembre de l’any 
següent es rendía la mateixa Ciutat de Valéncia i amb ella tot el territori fins al Xúquer (Furió, 1995: 27- 
29); el nou d'octubre del 1238 Jaume I entrava solemnement a la ciutat i consagrava la mesquita major com 
a catedral, raó per la qual aquesta data simbólica ha esdevingut el día nacional de tots els valencians.

83L’expansió cristiana cap al sud es reprengué immediatament després de la rendició de la Ciutat de 
Valéncia: a la darreria del mateix 1238 o potser a la primeria de l’any següent caigué Cullera i poc després 
ho féu també Bairén (prop de Gandía); Alzira fou presa el 1242, i el 1244 capitulaven Xátiva i Dénia; el 
1245 la croada catalano-aragonesa assolí la línia Biar-Xixona-Busot i allí es deturá, ja que en el Tractat 
d’Almirra (o del Camp de Mirra, signat el 1244) les corones castellana i aragonesa acordaren -tot seguint el 
que s’establia ais tractats anteriors de Tudillén (1151) i Cazóla (1179)- que la dita línia marcara el límit 
entre els territoris pertanyents a una i altra (Furió, 1995: 29-30).
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d’Aiora (1281) i la procuració general d’Oriola (1308), territoris pertanyents fins llavors al 

regne castellá de Murcia84.

Després de la conquesta els cristians nouvinguts85 establiren al territori valenciá una 

estructura social i política nova, mentre que la majoria deis habitants del país - 9 0  és, els 

musulmans- restaven en una situació peculiar, exclosos d’aquesta societat deis cristians peró 

al mateix temps inserits en ella. Tot i que es permeté ais moros de seguir practicant la seua 

religió i conservar les seues liéis (al costat deis Furs), aixó no es devia a un esperit de 

toleráncia tal com hui l’entendríem, sinó a la voluntat deis conqueridors de mantindre les 

comunitats islámiques separades de les cristianes, per tal que les primeres no pogueren 

estendre en les segones la religió de l’Alcorá. D’altra banda, els musulmans havien perdut la 

seua classe dirigent -que havia emigrat a altres territoris encara islámics- i els cristians 

imposaren a les comunitats musulmanes noves institucions, noves funcions administratives i 

noves estructures socials i económiques per tal d’encabir-les en la propia societat feudal.

84Malgrat que el Tractat d’Almirra pretenia de posar fi a la disputa entre les corones de Castella i Aragó peí 
domini deis territoris vinculáis al Regne de Murcia, els successors de Jaume I no es resignarien que els seus 
estats acabaren en la frontera estipulada peí dit tractat, i així Pere el Gran annexá al Regne de Valéncia la 
Valí d’Aiora (que havia estat poblada per castellans) i Jaume n  aprofitá la guerra civil castellana per a 
ocupar el regne de Murcia (entre els anys 1296 i 1301). Aquest regne, que havia estat poblat majoritáriament 
per catalans i aragonesos (després que el 1266 Jaume I hi acudí a sufocar una revolta deis musulmans) fou 
finalment repartit (per la Senténcia de Torre lias del 1304, rectificada un any després a Elx) entre les corones 
aragonesa i castellana. El 1308 es féu efectiva l’annexió formal d’aquests nous territoris (que comprenien 
des d’Elda i Alacant fins a Oriola, que n’era la capital) al Regne de Valéncia, del qual passaren a constituir 
la “govemació dellá lo riu deXixona” (HdPV: 88; Furió, 1995: 30-31).

85Segons els darrers estudis realitzats per l’historiador Enric Guinot (i presentáis en el marc deis Premis 
Octubre de l’any 1995) els nous pobladors (que no repobladors, ja que el país estava poblat i ben poblat de 
musulmans) provenien majoritáriament de Catalunya, on s’estava produint llavors una explosió 
demográfica. Cap al 1350 els cristians encara suposaven una minoria respecte ais islámics, els quals 
constituien aproximadament el 55% de la població (i es concentraven a les zones muntanyenques de 
Finterior: l’Alt Paláncia, la Serranía, la Valí d’Aiora, les Valls de la Marina, etc.). Els cristians, que 
totalitzaven un 44% de la població del país, incloien quasi un 80% de catalans (el 70% deis quals venia de la 
Catalunya occidental i per aixó fou la seua la varietat dialectal que s’imposá al regne de Valéncia), instaHats 
per totes les viles del terg septentrional, la plana costanera litoral (de Benicássim fins a Xátiva i Dénia), la 
Marina i les Muntanyes i la conca del Vinalopó-Segura; un 11% d’aragonesos, que només eren 
predominants a set o vuit viles de la Serranía i de l’Alt Paláncia i que a les zones del litoral -on eren una 
minoria majoritária- foren rápidament assimilats pels catalans peí que fa a la llengua; un 9% entre 
navarresos, occitans (residents sobretot al Cap i Casal) i castellans (básicament a Aiora i uns pocs a l’extrem 
sud del país). Hi havia, a més, un 1% de jueus -catalans quasi tots-, ubicats a la Ciutat de Valéncia i a les 
principáis viles.
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Així va sorgir una cultura mudejar que suposá la continuació de la tradició árab, peró 

desvirtuada per la penetració d’elements imposats pels cristians.

Fou dins d’aquest context que es produí la pervivéncia de la tecnologia, la 

decorado, el repertori i les formes própies de la cerámica musulmana, camp en qué els 

sarrains estaven molt més avangats que no pas els nous pobladors (HdPV: 77-79). Com 

assenyala Jaume Coll, entre els segles X i XIII ais pai'sos cristians de la Península la cerámica 

era una indústria modesta dedicada a la fabricació “de productes d’ús restringit i de poca 

qualitat” (Coll, 1988-89: 145), mentre que hom hi feia servir estris de fusta tant per ais usos 

quotidians com per ais luxosos.

La cerámica produída al Regne de Valéncia durant els primers segles posteriors a la 

conquesta és anomenada “mudéjar” amb tota propietat, ja que, segons la documentació 

medieval, la gran majoria deis ceramistes continuaven sent musulmans. Aixó s’explica peí fet 

que l’ofici d’artesá terrisser requería un aprenentatge complex i minuciós, raó per la qual 

solia transmetre’s de pares a filis; si, a més d’aixó, tenim en compte que la tradició cerámica 

deis musulmans valencians era molt més rica que no la deis nous pobladors catalans i 

aragonesos, i que els islámics constituíen dins la societat del nou regne una comunitat 

marginada i separada de la cristiana, no ens ha de sorprendre que l’artesania cerámica 

continuara sent al Regne de Valéncia, ja ben entrat el segle XV, ofici gairebé exclusiu deis 

mudéjars (H CV,2: 108; Sánchez P., 1995: 45; López E., 1984: 37-38). Posteriorment, 

sobretot des del segle XVI, Faccentuació de la intransigéncia religiosa cristiana (que forgá la 

conversió deis terrissers mudéjars en moriscs ) i la transmissió deis secrets de la fabricació 

cerámica ais cristians (en principi calia deixar fer ais mudéjars, ja que només ells conebden 

les técniques de producció) condicioná que al principi del segle XVII (moment de l’expulsió 

deis moriscs) la majoria deis terrissers foren ja cristians.

Al Regiment de la Cosa Publica de Francesc Ebrimenis86, hom fa una referencia 

explícita a la notable qualitat i varietat de la cerámica comuna de Paterna i Cárcer i,

86Hom sempre havia cregut que aquest frare d’origen gironí va dedicar l’any 1384 ais jurats de la Ciutat de 
Valéncia l’endrega (proleg) i el comiat (epíleg) del Regiment de la Cosa Pública, tanmateix Curt Wittlin 
(1993: 448) apunta la possibilitat que aquesta endrega i aquest comiat foren redactats per un altra persona 
més d’un segle després, en el moment de la impressió de l’any 1499. López E. (1996: 31) considera 
auténtiques la primera i la darrera part de l’endrega dedicada per Ebdmenis ais jurats, peró coincideix amb
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sobretot, exal9a la bellesa que caracteritza la cerámica daurada de Manises i l’apreciació que 

aquesta ha aconseguit de suscitar arreu del món (del món per ell conegut: és a dir, la conca 

mediterránia i Europa):

La vint e setena es que agi.s fen algunes coses artificiáis, les quals donen gran fama a la 
térra, car son coses fort polides e belles, e qui no.s troben comunament en altre loch, axi com 
dit es comunament la obra comuna de térra, que.s fe a Paterna e a Cargre, axi com jarres, 
cantes, olles, terrados, scudelles, cresols, librells, rajóles, teules e semblants coses mohes. 
Mas sobretot es la bellessa de la obra de Manizes, daurada e maestrivolment pintada, que ja 
tot lo mon ha enamorat, en tant que lo Papa e los cardenals e los princeps del mon per special 
gracia la requeren e stan maravellats que de térra se puxa fer obra axi excellent e noble.

Eiximenis, 1499 (edició del 1991: 16-17)

Dins la cerámica mudéjar valenciana, el gruix de la producció cerámica el 

conformava l’anomenada obra aspra (o comuna, com en diu Eiximenis), és a dir, la 

cerámica no esmaltada, que era emprada per la major part de la població. Els principáis 

centres de producció d’obra aspra al nostre país eren Paterna i Manises, que es proveien de 

les argües de diferents tipus del veí Pía de Quart (López E., 1984: 45, 60, 84). Segons Soler 

(vegeu HCV, 2 : 172-187), entre les formes més repetides dins la producció d’obra aspra 

trobem atuells destináis a la cocció i emmagatzemament d’aliments i aigua, com ara les 

cassoles i les olles, les cánteres i els cánters, les gerres, els llibrells o els morters; també n’hi 

ha peces destinades a l’aixovar doméstic (cresols, canelobres, joguets, tests87, etc.), a la

Wittlin en qué algunes de les afirmacions de la part coneguda com les specials belleses de la Ciutat de 
Valencia no són d’Eiximenis, sinó d’un autor de la darreria del segle XV (próxim al 1499), ja que, per 
exemple, en la vint-i-setena d’aquestes specials belleses hom fa referéncia al fet que lo papa e los cardenals 
e los princeps del mon per special gracia la requeren, i entre el 1492 i el 1503 la Cátedra de Sant Pere fou 
ocupada peí valenciá Alexandre VI, papa que els anys 1492 i 1493 havia fet diversos encárrecs de taulells 
manisers. Aquest fet reforja la teoría de Wittlin i López E. sobre la possible redacció de tota o de part de 
YEndrega per un autor apócrif de la darreria del XV. Cal dir que, si bé és veritat que l’any 1383 la pisa de 
Manises ja tenia un cert reconeixement internacional (abans d’aquesta data, personatges il-lustres com el 
cardenal Aubert Audoin, el rei valenciá Pere el Cerimoniós o el Duc de Beny ja n’havien fet alguns 
encárrecs), aquest no era comparable amb el que havia arríbat a assolir durant l ’edició del Regiment de la 
Cosa Publica el 1499, la qual cosa també ens fa pensar a nosaltres que aquesta vintesetena special bellesa 
devia refereir-se a la producció cerámica durant la darrera década del XV, i no durant la penúltima del XIV.

87Que generalment eren anomenats alfabeguers a causa de la gran difúsió que va assolir l’alfábega a la 
Valéncia medieval. Segons Soler (HCV, 2: 182), els pobles mediterranis, com el nostre, sempre han atríbult 
a aquesta planta una série de virtuts guarídores i hi han associat un complex simbolisme.

306



construcció d’habitatges (rajóles, lloses, plaques per al sostre i teules corbes -també 

anomenades árábs-)  i ais usos agrícoles o industriáis (cadufs de sénia, motles per a sucre, 

atifells de terrisser, etc.). Algunes d’aquestes formes cerámiques própies de peces d’obra 

aspra, com ara les canterelles, apareixen decorades amb línies de manganés tra9ades amb un 

pinzell sobre el fang cru; d’altres, com ara les olles i les cassoles, podien estar envemissades 

(amb un vidriat incolor). En altres casos, peces própies del repertori de l’obra aspra, com 

ara llibrells, cresols o canelobres, també podien ser-ho del de Y obra fina, en estar cobertes 

amb un vidriat i a més decorades amb óxids colorants.

L’obra fina (o vaixella esmaltada), junt amb els taulells (o cerámica plana vidriada), 

tot i ser produccions minoritáries al nostre país en comparado amb l’obra aspra, van ser les 

que van adquirir una major fama i prestigi a escala intemadonal durant la darreria de l’Edat 

Mitjana. La producció valenciano-mudejar d’obra fina i de taulells va assolir durant aquest 

període una gran qualitat técnica i estética i, en conseqüéncia, va ser reconeguda i demanada 

per les classes altes del món mediterrani i de tot Europa88. La clau de l’éxit de la nostra 

producció cerámica tardomedieval va residir en el fet que estava esmaltada amb una coberta 

estannífera, blanca i lluenta; és tractava, per tant, de pisa*9, una tipus de cerámica que els 

terrissers de la dinastía abbássida de Bagdad van inventar durant el segle IX en voler emular 

la blanca, translúcida i refinada porcellana Tang, importada de la Xina (HCV, 2 : 12-15). Des 

de la cort califal de Bagdad la técnica de fabricació de la pisa s’havia estés per altres indrets 

de l’imperi islámic, com ara el nord d’África, des d’on, al seu tom, havia passat a l’Europa 

llavors islámica (al-Ándalus i Sicilia), i des d’ací a tots els regnes cristians de la Mediterránia 

nord-occidental, on durant el segle XIII, segons Luzzi i Romagnuoli (vegeu Soler et al., 

1992: 202), era una producció habitual (en concret la pisa que s’hi produ'ia era bicolor, 

verda i negrenca, sobre blanc estannífer, és ciar90).

88Sábem que la cerámica de Manises va arribar a llocs tan llunyans com Anglaterra, Flandes, Dinamarca, el 
Mar Negre (Ucraina), Constantinoble, el Próxim Orient o Egipte {HCV, 2: 122).

89Producte cerámic que en neerlandés rep el nom de delftsblauw, en anglés de delftware o faience, en 
francés també el de faience i en alemany igualment el de Fayence; l’italiá s’hi refereix amb el nom de 
maiolica, mentre que el castellá i el portugués fan servir les formes loza i louga, respectivament (vegeu 
glossari).

90Aquesta mena de pisa bicolor, característica de Paterna, l’analitzarem en detall en el punt 225.1.
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Segons Manuel González i Martí {CLE, 1: 27), l’estany amb el qual es realitzaven les 

cobertes blanques i lluentes própies de la pisa valenciano-mudejar es féu vindre des 

d’Anglaterra des que s’obrí, ais pocs anys de la conquesta cristiana de Valéncia, una ruta 

comercial entre aquella illa i Venécia per a Pintercanvi d’estany per plom, metall aquest 

darrer que també era necessari per a l’elaboració de les cobertes estanníferes i del qual es 

proveía la Sereníssima en importar-lo des d’Alemanya. El fet que aquesta ruta marítima 

entre Anglaterra i Venécia passara peí nostre territori facilitava ais terrissers valencians 

l’obtenció de l’estany anglés i de plom alemany i permeté, dones, la generalització deis 

esmalts estannífers en la producció valenciano-mudéjar {HCV, 2: 80). González i Martí 

descriu les característiques de la dita ruta:

Tanto el plomo como el estaño se adquirían ordinariamente del extranjero, efectuándose el 
transporte por naves venecianas, que desde su país llevaban el plomo a diversas naciones, 
incluso al puerto valenciano, pues en algunos contratos se estipula que el plomo sea de 
Veneciá, pagándose más que cualquier otro. Las naves, después de recorrer el Mediterráneo 
y cruzar el Estrecho de Gibraltar, remontaban el Oceáno Atlántico, llegando hasta Inglaterra, 
término de su viaje. Allí cargaban el estaño y, deshaciendo el recorrido marítimo, iban 
repartiendo entre sus clientes este segundo mineral, hasta regresar a Venecia.

González i Martí, CLE, 1: 27

És possible que l’estany amb qué els terrissers valencians decoraven la pisa no només 

es fera vindre des d’Anglaterra, sinó també des de Flandes, ja que en els seus manuscrits 

sobre la fabricació cerámica redactats a mitjan segle XVI, Cipriano Picolpasso (1879: 22) 

cita una dita propia deis terrissers itálics en qué hom fa aMusió a l’ús per part d’aquests 

d’estany flamenc i no pas anglés. La cita (o proverbio, com en diu Picolpasso) diu així: 

Piombo tedesco [Plom alemany], síagno ficmdresco [estany flamenc]. En tot cas, fos anglés 

o flamenc l’estany que feren servir els nostres terrissers, el que és ciar és que la pisa 

valenciano-mudéjar va donar a Valéncia un prestigi internacional de qué mai no ha tomat a 

gaudir la nostra cerámica (almenys fins a l’actualitat, en qué els taulells de la Plana están sent 

cada vegada més reconeguts a escala internacional per la seua alta qualitat).
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Inicialment, la pisa va sorgir a Valéncia com a resposta a la demanda de cerámica de 

luxe que es va crear al nostre regne poc després de la conquesta cristiana. A partir deis 

estudis arqueológics realitzats fins suara es pot dir que la primera de les pises que va cobrir 

aquesta demanda de cerámica de luxe, aproximadament entre el darrer quart del segle XIII 

(poques décades després de la conquesta) i fins a mitjan segle XIV, va ser Fanomenada 

verda i morada, en la qual estaven especialitzats els terrissers de Paterna; posteriorment, 

arran de la introducció durant el primer terg del segle XIV de la pisa de color blau i, 

sobretot, de la daurada o de refiex metáHic, el centre de fabricació més destacat de les quals 

fou Manises, la producció verda i morada fou progressivament sustituida per aqüestes dues. 

Peí que fa ais taulells de pisa, que majoritáriament estaven elaborats a Manises i decorats en 

blau sobre blanc, van viure el seu moment álgid durant els segles XIV i, sobretot, el XV; al 

costat d’aquests, cal destacar per la seua originalitat unes plaques de cerámica fetes per al 

sostre, anomenades socarráis, que estaven decorades peró no vidriades i que eren propis de 

Paterna. A Fanálisi de Fobra verda i morada, de la blava i de la de refiex daurat i al deis 

taulells i socarrats dedicarem els próxims punts (225.1 i 225.2) del nostre treball.
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225.1. L ’obra verda i morada, la blava i la de refiex daurat

La majoria deis estudiosos consideren que la cerámica verda i morada91 fou el primer 

tipus de pisa que els terrissers valenciano-mudéjars van elaborar al nostre país, la qual cosa 

es contradiu amb el que refereix la documentació medieval estudiada fins ara, en la qual no 

aparece cap cita al-lusiva a la producció d’obra fina a Valéncia fins al 1325, data d’un 

contráete de venda de cerámica daurada - i no pas verda i morada- a un mercader de 

Narbona (Llenguadoc)92. Malgrat tot, sembla que la primera pisa que es va fabricar al nostre 

país va ser la verda i morada i que la seua introducció remunta a unes poques décades 

anteriors a la data d’aquell contráete93; les excavacions arqueológiques realitzades fins suara 

recolzen aquesta darrera hipótesi, ja que la major part de la cerámica verda i morada apareix 

en estrats inferiors al d’altres tipus d’obra fina, i quan no és així sol trobar-se en un nivell 

coincident amb séries primerenques de peces blaves o daurades (en qué els motius i els 

perfils de tots tres tipus de pisa presenten clares ressemblances). A més, quan les peces de 

cerámica verda i morada apareixen en estrats inferiors ais deis altres dos tipus (cas que, tal 

com acabem d’assenyalar, és el més habitual) la seua factura sol ser bastant refinada, ja que 

correspon al període d’auge d’aquest estil, anomenat període elássie per Pascual i Martí 

(1986: 137-138) i datable aproximadament des de la darreria del XIII fins a mitjan segle 

XTV. En canvi, quan es troben en un mateix estrat peces de tots tres estils la cerámica verda 

i morada presenta un aspecte molt menys acurat, ja que correspon al període de declivi o 

esquemátic, seguint també el qualificatiu emprat per J. Pascual i J. Martí (1986: 137-138), 

que comprendria des de la segona meitat fins a la darreria del segle XTV. Segons diversos

91Alguns autors es refereixen també a la cerámica que nosaltres anomenem verda i morada amb els noms de 
verda i negra (Coll, Martí i Pascual, 1988: 99), verda i manganés (Pascual i Martí, 1986: 138; Martínez C., 
1991: 130) o bicolor (verda i negrenca) (Llubiá, 1967: 160-161; Gomis, 1990: 62). Aquesta pluralitat 
terminológica respon al fet que l’óxid de manganés aplicat sobre les peces cerámiques produeix una gamma 
de tonalitats que va des del marró fose al negre, passant peí morat. En qualsevol cas, la denominació més 
emprada per a aquest estil és la que fem servir nosaltres, i que apareix també a González i Martí (CLE, 1: 
103), López E. (1984: 85), Soler (HCV, 2: 74) i Sánchez P. (1995: 48).

92La qual cosa fa suposar a López E. (1984: 37) que la primera obra fina que es va produir al Regne de 
Valéncia fou la daurada, o si més no, que aquesta és coetánia de la blava i la verda i morada, i que tots tres 
estils de decorado cerámica degueren introduir-se al nostre país durant el segle XIV des de Granada o 
Múrcia.

93En un moment indeterminat de la segona meitat del segle XIII, segons Pascual i Martí (1986: 137).
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autors, com ara María Paz Soler {HCV, 2: 100) i Alexandre Cirici (1977: 90), aquest 

període esquemátic o de declivi és conseqüéncia de la introducció al nostre país deis estils 

blau i, sobretot, daurat, que provoquen el progressiu deteriorament i abandó de la cerámica 

bicolor verda i morada.

Tant Tobra fina verda i morada com la blava i la daurada es fabricaven a partir d’un 

procediment similar al del taulell de pisa, el qual expliquem detalladament en el punt dedicat 

a la cerámica plana {225.2. Els taulells i els socarráis). L’única diferencia notable entre la 

producció deis taulells i la d’obra fina radicava en la fase de conformado de les peces: els 

primers s’afaÍ9onaven dins motles de fusta i la segona a partir d’un tom de terrisser. 

Préviament al tomejat de les peces d’obra calia preparar bé l’argila: barrejar-la i triturar-la 

amb altres materials, garbellar la mésela per llevar-ne cossos estranys i fer-la ben homogénia, 

pastar-la amb aigua, deixar-la reposar durant setmanes en una bassa (on el fang s’enduria i 

assolia un estat óptim de plasticitat), deixar-la eixugar sobre unes parets d’algeps que 

n’absorbien part de la humitat i, finalment, colpejar-la per eliminar-ne les bambolles d’aire 

(aquest procés de preparado de les argiles també el comentem amb més detall al susdit punt 

225.2). Una volta el fang ja estava a punt per a ser treballat, el terrisser n’agarrava una una 

porció o pella9 de morfología aproximadament cilindrica, i la coMocava exactament al 

centre del planellet, el disc de fusta que coronava el tom; mentre l’oficial descansava el peu 

esquerre sobre Vestrep (tauleta rectangular adossada a la paret i obliqua a aquesta), amb el 

dret feia rodar una plataforma circular -la falda- que, a través d’un eix vertical -Yarbre-, 

connectava amb el planellet i el feia girar {CLE, 1 : 2 0 ). Amb el térros d’argila situat al bell 

mig del planellet el terrisser accionava el mecanisme del tom amb els peus, mentre que amb 

les mans, que havien d’estar mullades, comengava a buidar el cilindre de fang per dins. Amb 

el poizes pressionava i eixamplava l’interior de la pella fins a la base alhora que confería a la 

paret la grossária apropiada per a la seua posterior elevació (en formes tancades) o expansió 

(en formes obertes). Després, amb la má esquerra dins el buit i la dreta per fora el terrisser

94La quantitat d’argila que calia agafar es calculava per estimació. Posteriorment, quan comencen a produir- 
se produccions seriades cada térros o pella d’argila que es vol trebaliar es pesa préviament (Rada, 1990: 
126).
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aixecava o eixamplava les parets a la seua voluntat, grácies a la pressió que hi exercien els 

dits enfrontáis (Hamilton, 1985a: 84-88). Una volta els objectes ja s’havien modelat es 

deixaven airejar durant unes hores i posteriorment es traslladaven novament al tom, ara cap 

per avall, on es corregien les imperfeccions, s’esculpien els repeus i s’hi adherien les parts 

accessóries (com ara les anses i els bees, elaborats préviament a banda) amb una pasta molt 

fluida anomenada llamosa. Després es deixaven eixugar en una ñau fosca i d’allí passaven al 

fom per a rebre la primera cocció, la del cru o bescuit, que es realitzava tal i com expliquem 

al punt 225.2. Una volta bescuitades al fom, i ara ens referim exclusivament a les peces 

d’obra fina verda i morada, hom les cobria per l’endret -e l revers no s’esmaltava- amb un 

esmalt blanc estannífer, sobre el qual es tragaven a continuació les línies deis dibuixos amb 

óxid de manganés i es farcien les figures amb verd de coure. Tot seguit el bescuit amb 

Pvidriat cm a sobre se sotmetia a una segona cocció, la del fi, després de la qual el procés 

d’elaboració de la pega es podia donar per acabat.

Un procés de decorado similar al de la pisa verda i morada patemera ja s’havia fet 

servir durant el segle XI a molts indrets de la Valéncia musulmana: ens referim a la técnica 

anomenada Madmat al-Zahrá\ que ja hem estudiat en el punt anterior (2.2.4), dedicat a la 

cerámica islámica; a la primeria del segle XH, tanmateix, arran de les invasions nord- 

africanes es reduí (o potser desaparegué completament) la producció al nostre país d’aquest 

tipus de cerámica verda i morada musulmana, i fins gairebé dos segles més tard no se’n 

reprengué la fabricació d’una manera massiva, ara elaborada per mudéjars, és a dir, per 

musulmans sota dominado cristiana. De tota manera, sembla que la recuperado de la 

producció de cerámica verda i morada a partir de la darreria del XIII no respon tant a una 

continultat o revitalització d’una antiga tradició local d’época musulmana com a l’adopció 

en terres valencianes d’un nou tipus de fabricació cerámica que, segons Luzzi i Romagnuoli 

(vegeu Soler et al., 1992: 202), era comuna en aquells moments arreu de la Mediterránia 

Occidental95. En efecte, entre la técnica musulmana Madmat al-Zahrá' i la cristiana de la

95Segons María Paz Soler (1992: 12-14), la técnica de decoració verda i morada amb fons blanc estannífer 
es va fer servir durant el període tardomedieval al nord d’Africa, Sicilia, la Península Itálica (on destaquen 
els centres d’Orvieto i Viteibo), Provenga (especialment a Avinyó), Llenguadoc (Narbona), la Corona 
d’Aragó (Manresa, Barcelona, Paterna, Manises, Terol, Calataiud, etc.) i el Regne de Granada.
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pisa verda i morada existeixen algunes diferencies de pes que ens fan pensar que la segona 

no deriva directament de la primera: les peces musulmanes feien servir habitualment un 

vidriat alcalí aconseguit mitjan9ant la cremació de barrella, el qual era més prim i menys 

lluent i opac que no pas 1’estannífer, que era el propi de les peces valenciano-mudéjars; les 

formes Madmat al-Zahra’ tampoc són les mateixes que les de la pisa verda i morada, ni el 

repertori decoratiu, ni tan sois I’argila utilitzada, que en el primer cas sembla menys calcaría, 

pitjor decantada i cuita a temperatura inferior que no pas en el de la pisa mudejar, en qué la 

pasta ofereix una major uniformitat i Pesmalt estannífer, després de cuit, presenta una 

perfecta junció amb aquesta, fet que no s’esdevé en les peces musulmanes, on la coberta 

alcalina es pot fer saltar facilment. Peró sens dubte la raó principal que separa tots dos tipus 

de fabricació és la discontinuitat que trobem en la seua producció: les peces Madlnat 

al-Zahra’ coneixen el seu moment álgid de fabricació a Valéncia durant el segle XI i la pisa 

mudéjar verda i morada al llarg de la segona meitat del XIII i la primera del XTV; aquest fet 

impossibilita que puga haver-hi una derivació directa de la segona respecte de la primera; 

com a molt, segons María Paz Soler, podría haver-hi una inspiració. Tanmateix, aquesta 

mateixa autora {HCV, 2: 76) defensa que el fet més probable és que la pisa valenciano- 

mudéjar verda i morada estiga emparentada indirectament amb la del tipus MadTnat 

al-Zahra’, ja que aquests darrer tipus de cerámica verda i morada, si bé va desaparéixer o 

esdevingué residual al nostre país, en altres indrets de la Mediterránia Occidental, com ara 

Sicilia, no es perdé, sino que es consolida i s’escampá de sud a nord per la Península Itálica, 

des d’on passá a Occitánia (concretament a la Provena i el Llenguadoc), i, durant la segona 

meitat del XIII, irrompé, de manera gairebé coetánia, en distints centres de la Corona 

d’Aragó, com ara Manresa, Terol o Paterna.

Dins deis territoris de la Corona d’Aragó on es va produir cerámica verda i morada 

cal distingir entre la catalana (fabricada principalment a Manresa i Barcelona), que 

s’assemblava notablement a les produccions occitana i itálica, i la de Paterna i la de Terol, 

que es distingien de les tres anteriora en el fet que el seu repertori temátic abundava més en 

motius islámics, cosa ben natural tenint en compte que en aquests dos centres -a  diferéncia 

del que s’esdevenia a Catalunya, Occitánia i la Península Itálica- la terrisseria era un ofíci
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propi de mudéjars. A pesar que les produccions verda i morada de Paterna i de Terol 

posseeixen molts trets comuns, entre ambdues existeixen algunes diferencies que les fan 

facilment apreciables: l’argila de Terol és més rogenca que no la utilitzada pels patemers 

(que és groguenca); per aquesta raó, la capa d’esmalt blanc pot ser més fina a Paterna. 

Aquest mateix esmalt posseeix més blancor a Terol perqué hi és més ríe en óxid d’estany, 

mentre que el verd terolenc té un to maragda a causa de la major puresa de l’óxid de coure 

que s’hi feia servir. Les línies deis dibuixos de les peces terolenques, en manganés de 

tonalitat negrenca, són més fortes i enérgiques, menys refínades, que les de Paterna (Pinedo i 

Vizcaíno, 1979: 26-27).

La similitud entre les peces patemeres i terolenques, sobretot peí que fa al repertori 

decoratiu mudéjar, va dividir ais autors que afirmaven que les segones derivaven de les 

primeres i ais qui pensaven a la inversa. Almagro i Llubiá figuren en aquest darrer grup, on 

es defenia la idea que les peces de Paterna eren una derivació de les de Terol, peí fet que la 

ciutat aragonesa fos conquerida (el 1171) més de mig segle abans que no la valenciana i que, 

a mesura que avan^ava la croada cristiana cap al sud, les noves formes i técniques 

cerámiques anarien imposant-se ais nous territoris conquerits96. Per tal de refo^ar el 

postulat que la cerámica verda i morada penetrá des del nord (Terol) cap al sud (Paterna), 

seguint la ruta de la conquesta cristiana, i no a l’inrevés, Llubiá i Almagro neguen 

l’existéncia a Paterna de qualsevol producció cerámica abans de la conquesta cristiana97.

96L1uís M. Llubiá defensa la tesi que acabem d’exposar amb aqüestes paraules:

Se desconoce la época en que debió inicarse la citada decoración bicolor en Valencia, pero debería 
de ser a finales del siglo Xin o principios del XIV y, como presenta decoración mudéjar, procedería 
del interior, o sea de Aragón (Teruel), siguiendo casi la misma ruta de la reconquista cristiana...

Llubiá (1967: 161)

97Almagro i Llubiá (1962: 26-27) rebutgen la possibilitat d’una tradició cerámica a Paterna abans de 
Tambada deis cristians tot basant-se en el fet que en el repartiment de les cases i béns de la vila ais 
nouvinguts després de la conquesta hom no fa cap referéncia a Texisténcia de foms cerámics; d’aquesta 
manera, en no haver-hi cap tradició cerámica, descarten la possibilitat que foren els llauradors mudéjars de 
Paterna que portaren la cerámica verda i morada a Terol, i en conseqüéncia, el flux degué ser, en bona 
lógica, el contrari (sempre segons les tesis d’aquests dos autors):

.. .la loza esmaltada, decorada con verde y morado de Teruel, que tanto prestigio ha tenido siempre 
entre los ceramólogos españoles y extranjeros, ha sido considerada por casi totdos ellos [...] como 
propia de los siglos XV y XVI [...] y siempre se admitió que la cerámica turolense representaba una 
immediata derivación de la cerámica verde y morada de Paterna. Para afirmar dicha cronología se 
aducían argumentos débiles. Unos argüían que si fuera de los siglos XIII y XIV en ella se copiarían
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D’altres autors, entre els quals el medievalista López Elum, defenen una tradició terrissaire a 

Paterna anterior a la conquesta (López E., 1984: 77; Pinedo i Vizcaíno, 1979: 26; Ferrandis 

i López, 1993: 90-91)98, i rebutgen la possibilitat que el punt de partida de la cerámica verda 

i morada d’aquesta vila valenciana fos Terol (López E., 1984: 76)". En tot cas, no s’han 

trobat proves evidents fins ara que demostren que l’una siga anterior a l’altra; el que sí que 

és més ciar és que tant la pisa verda i morada valenciana com l’aragonesa no pareix que 

comencen a fabricar-se abans de la segona meitat del Xffl. Respecte a l’existéncia d’una 

tradició cerámica o no anterior a la conquesta cristiana a Paterna, fins hui no s’hi han trobat 

restes de foms cerámics d’época islámica, peró en canvi sí que hi han aparegut nombrases 

peces d’obra aspra100, sobretot gerres de gran capacitat101, que semblen anteriors a la 

producció de pisa verda i morada; María Paz Soler {HCV, 2: 78) sospita que poc després de 

la conquesta cristiana es degué crear a Paterna una incipient indústria cerámica en mans de 

mudéjars, els quals podien procedir de la propia Ciutat de Valencia, on sí que está provada

los temas que aparecen en la decoración del artesonado de la catedral de Teruel. Otros juicios 
semejantes crearon la opinión, generalizada hasta hoy [1962], según la cual sólo la expansión de la 
loza de Paterna, remontando el Túria o Guadalaviar desde Valencia a Teruel, habría originado la 
producción turolense. Nosostros creemos ya haber probado cuán diversa es la realidad, y además 
nos parece más lógico valorar el hecho cierto de que en el Llibre del Repartiment consta cómo en 
1237 las alquerías de Paterna y Manises, que anteriormente no fueron centros alfareros, fueron 
entregadas al noble aragonés D. Artal de Luna sin alusión a la existencia de industrias alfareras 
allí” .

Almagro i Llubiá, 1962: 27

I per tant, no resultava lógic que “...una vez reconquistada Valencia y repartidas sus tierras entre 
los conquistadores, fueran los labradores de las alquerías de Paterna y Manises los que subieran a aleccionar 
a los alfareros de Teruel” (Almagro i Llubiá, 1962: 26).

98L’historiador Pedro López Elum considera que el fet que en el Llibre del Repartiment deis béns de la vila 
de Paterna no es fa$a cap referéncia a foms cerámics no vol dir que no n’hi hagueren, com argumenten 
Almagro i Llubiá (vegeu nota anterior, en l’esmentat repartiment només se cita la persona que rep la 
donació i el bé concret que és lliurat, sense especificar l ’activitat que s’hi exerceix, per tant, no resulta gens 
estrany que al susdit llibre no es faga cap referéncia a una possible activitat cerámica a Paterna.

"López Elum rebutja la tesi que la trajectória de la influéncia de la cerámica verda i morada tinga un sentit 
nord-sud (de Terol a Paterna), com defensen Almagro i Llubiá, peró no aborda en profunditat els motius pels 
quals descarta aquesta hipótesi, ni tampoc entra a argumentar que l ’influx fóra a la inversa.

100Les quals no estaven esmaltades; en tot cas algunes podien dur un vemís plumbífer transparent al seu 
interior {HCV, 2: 78).

101Gerres designades en la documentació medieval amb el nom d'alcolles i alfábies (vegeu glossari).
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l’existéncia d’activitat cerámica abans de la conquesta, o potser d’Aragó102. Vingueren d’un 

lloc o d’un altre, en un moment indeterminat de la segona meitat del segle XIII aquests 

terrissers patemers, sense abandonar l’anterior producció d’obra aspra, comencaren a 

fabricar un nou tipus de cerámica, ara d’obra fina, que satisfeia unes necessitats de luxe que 

abans d’aquest moment no s’havien plantejat a Valéncia; per tal de cobrir aquesta demanda 

de qualitat els terrissers patemers van acudir a un tipus de cerámica, la pisa verda i morada, 

que llavors s’estava elaborant arreu de la Península Itálica, Sicilia i altres indrets de la 

Mediterránia Occidental amb els quals el nostre país mantenía contactes comerciáis.

La cerámica verda i morada de Paterna, que va ser la primera que es va produir a 

Valéncia amb carácter industrial103, va ser sol-licitada en grans quantitats per les classes 

benestants no només del nostre regne, sinó també de Catalunya, Aragó, Mallorca, 

Llenguadoc, Provena i de les repúbliques itáliques (Sánchez P., 1995: 53). En aquest estil, 

les formes obertes més comunes són aquelles que tenen a veure amb la presentado 

d’aliments -com ara les escudelles, els plats plans (talladors) i els plats cóncaus (tábacs)-, 

encara que també es fabriquen llibrells. Entre les formes tancades cal destacar novament les 

relacionades amb el servid de taula -com ara les copes, pitxers, setrills i salers-, les que 

s’empren per a la conservado deis aliments -gerres, gerretes (orses) i pots (terrassos)- o les 

que presenten altres funcions, com ara els cresols i els tests (alfabeguers) (recordem que tant 

els cresols, com els tests i els llibrells abans esmentats poden apareixen també dins el 

repertori formal de l’obra aspra).

102Respecte a la possibilitat que els mudéjars provingueren de la Ciutat de Valéncia cal dir que després de 
l’ocupació cristiana del Cap i Casal el 1238 els terrissers musulmans degueren veure perfilar el seu treball, 
ja que les terrisseries eren considerades activitats insanes pels funis que generaven i perilloses pels incendis 
que podien provocar, de manera que degueren trobar a Paterna un lloc idoni per ubicar-se (HCV, 2: 78). 
Quant a la procedéncia aragonesa deis terrissers mudéjars de Paterna, López Elum (1984: 81) contempla 
aquesta possibilitat, ja que aquests pogueren ser cridats per Don Artal de Luna, senyor aragonés a qui li 
havia estat adjudicada la vila de Paterna, i també la de Manises.

103Cal entendre la paraula “industrial” dins el context medieval en qué ens situem; és el fet que la producció 
de cerámica verda i morada provinguera d’un nombre considerable de terrisseries patemeres (i no d’una o 
dues), que aquesta producció fóra massiva i que a més fóra objecte d’un notable cornea internacional que 
ens permet de qualificar com industrial la fabricació d’aquest tipus de cerámica, fet sense precedents en la 
história de la cerámica al territori valenciá (HCV, 2: 98).
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La decorado d’aquestes peces de cerámica verda i morada -molt expressiva i amb 

un bell joc de tonalitats- era Pelement que confería major valor a l’obra fina de Paterna104; 

és característica d’aquesta la barreja de motius decoratius gótics, propis de la cultura 

cristiana occidental, i de temes musulmans, propis de la societat mudéjar de qué formaven 

part gairebé tots els terrissers del Regne de Valéncia en aquests temps. Peí que fa a les 

representacions, cal dir que les antropomorfes eren habitualment femenines: dones de 

l’aristocrácia que González i Martí {CLE, 1: 161) veu com a símbol de la luxúria, mentre 

que Alexandre Cirici i Pellicer (Cirici i Manent, 1977: 99) considera com a plasmació de 

l’esperit ocios i lúdic característic, en aquell temps, de les classes altes que consumien 

aqüestes peces; també es representaven figures masculines, com ara fiares i monjos, peró 

sobretot guerrers, tot reflectint l’esperit cavalleresc d’aquell període. Peí que fa a les 

decoracions zoomorfes, les figures més habitualment representades són aus105, pencos, 

cervos, grius106, conills, cavalls i lleons. Quant ais motius vegetáis, que podien decorar les 

peces enterament o només parcialment (fent de complement a d’altres representacions), 

destaquen sobretot les pinyes, les fulles en forma de cor, les palmes i l’arbre de la vida. 

Finalment, apareixen també altres temes de carácter arquitectónic -sobretot torrasses amb 

merlets-, epigráfics -amb carácters árabs-, heráldics -especialment les quatre barres, símbol 

deis reis de Valéncia-, fetitxistes -una parella d’ulls, que protegía del mal d’ull, o la má de 

Fátima (khams), que també fimcionava com a amulet- i geométrics -com ara les bandes en 

ziga-zaga d’alguns pitxers (vegeu HCV, 2: 86-98).

Passem ara a referir-nos a la pisa blava i a la de refiex daurat, la técnica de fabricació 

de les quals sembla que fou portada a Valéncia durant el primer ter9 del segle XIV, 

probablement per terrissers musulmans procedents de Málaga, que degueren vindre a 

Manises atrets per les facilitats que els oferien els Boíl, que a la darreria del XIII havien

104Soler (HCV, 2: 87) afirma que el tomejat de les peces, tot i que no era dolent, de vegades podía semblar 
bastant groller en comparar-lo a la decoració, molt primmirada i de gran refinament.

10SEspecialment els paons, Pacolorit plomall del qual ha estat reproduít des deis primers moments de la 
civilització humana, amb significats ben distints segons quina civilització. Per a la cultura medieval 
cristiana representava la immortalitat de ránima i a voltes la vanitat i la buidor de 1’esperit.

106Animal mitológic amb cap i ales d’ocell rapag, eos de lleó i cua de serp.
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esdevingut senyors d’aquesta localitat hortenca. Com que l’expansió comercial en els 

circuits internacionals de la cerámica blava i, sobretot, de la daurada al llarg del segle XIV 

coincidí en el temps amb el declivi de la cerámica verda i morada patemera, Manises acabá 

esdevenint el principal focus de producció d’obra fina a Valéncia. De tota manera les 

cerámiques blava i daurada no poden atribuir-se exclusivament a Manises, com tampoc la 

verda i morada és propia únicament de Paterna en terres valencianes: a les excavacions 

realitzades a Manises hi han aparegut restes de cerámica verda i morada i a les de Paterna 

n’han aparegut de blava; a més, si hem de creure la documentació medieval, a Paterna hi 

hagué també producció de refiex daurat (López E., 1984: 85).

La producció d’obra blava fou la més prolífica deis tres tipus que se’n fabricaren a 

Valéncia durant l’Edat Mitjana, malgrat que la fabricació coetánia del refiex daurat, molt 

més espectacular i luxosa, la relegá a un segon terme. D’altra banda, la cerámica blava 

també es beneficiá de l’éxit de la daurada, ja que va aprofitar l’intens comer? de qué era 

objecte aquesta per tal d’introduir-se en els circuits internacionals; sense arribar a mercats 

tan llunyans com els assolits peí refiex daurat, la vaixella blava es va exportar a Catalunya, 

Mallorca, el Llenguadoc i els paísos itálics (Sánchez P., 1995: 56).

Abans de la introducció a Manises de la cerámica blava sobre fons blanc durant el 

primer ter? del segle XTV aquesta técnica decorativa no s’havia emprat mai en terres 

valencianes, ni tan sois durant la dominado musulmana, a pesar que la cultura islámica la 

coneixia i feia servir des del segle IX107. Fou ja en época foral, durant el segle XIV, i 

probablement procedent de Pencara musulmana Málaga108, que s’iniciá a Valéncia la

107L’ús del cobalt en l’elaboració de vidriats cerámics és antiquíssim: segons Coll (1996: 2), cap a mitjan 
segon miHenni abans de Crist el cobalt ja s’emprava a Egipte per a obtindre els colors blau, morat i més 
tardanament el negre; després de ser abandonat cap a la darreria del mateix miHenni, durant el període 
Ptolomaic (cap al segle III aC) el cobalt es tomá a fer servir com a vidriat cerámic per a aconseguir colors 
grisos foses i negres. Tanmateix, la primera associació del blau de cobalt amb l’esmalt blanc estannífer la 
trobem en les produccions destinades a la cort abbássida de Bagdad durant el segle IX, entre les quals es 
compten algunes peces esmaltados en blanc i decorades amb blau de cobalt (Philon, 1980: 2; Coll, 1996: 2).

108La técnica del blau de cobalt es va estendre des deis centres de producció de Mesopotámia i Pérsia cap al 
món mediterrani a partir de l’últim quart del segle XII i fins a mitjan segle XIII: així arribá a les actuals 
Tunísia i Algéria, a Sicilia i, finalment, a Málaga. Al Regne de Granada hi va fer cap durant la primera 
meitat del segle XIII, coincidint amb la invasió mongola de Pérsia, que segons Coll (1996: 2) degué 
provocar una dispersió deis terrissers iranians de Káshán i Rey, que potser arribaren fins a llocs tan remots
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producció de cerámica blava (en un principi combinada amb refiex daurat), la qual ha 

perdurat ininterrompudament al nostre país fins a Factualitat, fins i tot en els moments en 

qué estava de moda la policromia {HCV, 2: 98, 105).

El procés de fabricació de Fobra blava és análeg al de la pisa verda i morada i 

Fexpliquem ámpliament en el próxim punt, dedicat ais taulells (225.2), ja que -com ja hem 

dit- la cerámica plana i la de forma es realitzaven mitjangant un procediment idéntic, llevat 

de la conformado, que en el primer cas es duia a terme a través d’un motle i en el segon 

d’un tom (el procés de tomejat l’hem comentat ja al principi d’aquest punt). Per a decorar la 

pisa blava, una volta la pe9a estava tomejada i bescuitada es recobria d’una capa d’esmalt 

estannífer (normalment més gruixuda que la de la pisa verda i morada), la qual 

s’omamentava tot seguit amb figures de color blau, en les quals, a diferéncia de la pisa verda 

i morada, no es marcava el contom. El blau s’obtenia a partir de l’óxid de cobalt, anomenat 

safre en la documentado medieval valenciana, per primera vegada l’any 1333109; les 

principáis qualitats del safre, descrites per González i Martí {CLE, 1: 24), eren la forta 

intensitat del seu color, la seua rápida dissolució en aigua que possibilitava l’aconseguiment 

de gradacions cromátiques molt suaus, i les seues bones condicions de cocció, que 

permetien que el pigment blau es fixara perfectament a l’esmalt, d’una banda, i al bescuit, de 

l’altra. A pesar de les similituds en el procés de fabricació entre la pisa blava i la verda i 

morada, en comparar-les s’aprecia com la primera presenta un vidriat de major qualitat, ja 

que conté major proporció d’estany; a més, aquest s’aplica tant per l’endret com peí revers 

de les peces, tot i que per darrere no assoleix la mateixa puresa. També trobem certes

com Málaga, on van introduir la técnica del blau de cobalt combinada amb refiex daurat. Rey, al costat de 
Teherán, fou el primer nucli que cap a la darreria del segle XII utilitzá la técnica del blau en combinació 
amb el refiex daurat; tot i que la cerámica blava ja era coneguda a Rey abans d’aquesta época, el refiex 
daurat l’hi van portar terrisers egipcis que es veieren foryats a abandonar el seu país després de l’incendi de 
Fustat el 1169. Aixó explicaría, si acceptávem la tesi de Coll, que el blau arribara a Málaga associat al refiex 
metáHic. Cap a la primeria del segle XIV, poques décades després de la introducció d’aquestes técniques a 
Málaga, ja eren conegudes també al Regne de Valéncia, on donaren lloc a una producció que aconseguí fama 
internacional durant la tardor medieval i la primeria de l ’Edat Moderna {HCV, 2: 12).

109Segons González i Martí (CLE, 1: 24) el mot “safre” degué passar a la Itália Renaixentista ja que en el 
tractat de Picolpasso (1879) de mitjan segle XVI s’esmenta el mot zaffara, per referir-se al blau de cobalt, en 
descriure els óxids colorants naturals (no artificiáis) de la industria cerámica de Castel Durante. Diu la cita: 
“...Eccovi tutti i colorí composti che si fanno en quest’arte; i naturali che si adoperano [utilitzen] é la 
Zaffara [safre] da noi detto azzurro [dita per nosaltres azurro], ed il manganeso”.
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diferencies entre les formes de l’obra blava i les de la verda i morada, ja que les de la primera 

en general són més refinades, meny bastes; amb tot i aixó, en totes dues produccions 

s’adverteix el carácter de fabricació “industrial”110.

El repertori formal de la pisa blava difereix ben poc respecte del de la cerámica verda 

i morada: entre les formes obertes destaquen novament les escudelles, els talladors, els 

tábacs i els llibrells, i entre les tancades els pitxers, les orses, els terrassos, les copes i els 

cresols. Respecte a la decorado, destaquen de la serie primerenca de Paterna el disseny de 

palmes -propi també de la cerámica verda i morada d’aquesta localitat- i el de vegetado 

geometritzant, en qué es combinen fulles i palmes amb traeos geométrics. Els ataurics111 són 

exclusius de la série blava manisera, on també destaquen els temes zoomorfs, vegetáis, 

heráldics i epigráfics {HCV, 2: 116-121).

La cerámica de refiex daurat és, entre els distints tipus d’obra fina valenciana 

medieval, la més coneguda i la millor estudiada tant a dins com a fora del nostre país; la seua 

fama depassá ámpliament les ffonteres del nostre regne i la seua producció es vengué arreu 

de tot el món conegut, arribant a indrets tan llunyans i dispars com Dinamarca al nord, Siria 

a llevant i Egipte al sud. La cerámica manisera de refiex metál-lic, “daurada e maestrivolment 

pintada” com assenyala Francesc Eiximenis (1499, ed. facs. del 1991: 16-17), fou sens dubte 

la més célebre i afamada de quantes es van fabricar a Europa a la darreria de l’Edat Mitjana, 

raó per la qual fou sol-licitada per les classes dirigents civils i eclesiástiques deis segles XIV i 

XV: “en tant que lo Papa e los cardenals e los princeps del mon per special gracia la 

requeren e stan maravellats que de térra se puxa fer obra axi excellent e noble” (1499, ed. 

facs. del 1991: 17). El refiex de Manises va arribar a llocs tan llunyans entre si com Bristol i 

Londres (Anglaterra), Bruges (Flandes), Venécia i Ferrara (a la Península Itálica), 

Dinamarca, la zona de Crimea al Mar Negre (Ucraina), Constantinoble, Egipte i fins i tot el

110Segons Soler {HCV, 2: 109), el carácter de producció industrial de la vaixella blava, com el de la verda i 
morada, s’adverteix en la “premura con que vislumbramos se han hecho, en el poco reñnamento de las 
pastas, o en los dibujos poco meticulosos, de trazos firmes pero de ejecución somera”.

m El mot atauric procedeix de l’árab at-tawriq, que vol dir “omamentació foliácia”. Aquests motius, molt 
emprats tant en la cerámica blava com en la daurada, van ser importats directament pels terrissers sarrains 
de Málaga {CLE, 1: 218-219).
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Próxim Orient, i també sabem que Eiximenis no era l’únic que destacava “la bellessa de la 

obra de Manizes, daurada e maestrivolment pintada”; Manuel González i Martí {CLE, 1:31) 

destaca alguna de les moltes proves del prestigi que la pisa valenciana assolí durant el segle 

XV arreu d’Europa, com ara el decret corroborat peí Senat de Venécia el 1437 on prohibía 

la importado de productes cerámics, llevat deis corzuoli e labori de majolica (recordem que 

majólica era el nom amb qué els italians designaven la pisa que importaven de Valéncia, cfr. 

glossari); aquest mateix decret de prohibido es va ratificar el 1455, i novament i predicíi 

corzuoli eí lavorieri da maiorica e da Valenza en van quedar exclosos. Van de Put (1905: 

6 ) cita en la seua clássica obra sobre la cerámica medieval hispano-morisca que el 1476 els 

lavori di maiorica es van excloure de sengles imposts que afectaven tots els productes 

cerámics que importaven Siena i Pisa. De nou González i Martí {CLE, 1: 30) esmenta una 

senténcia donada el 1441 a Bruges en qué s’especifica quines mercaderies podien ser 

venudes a bord de les naus en tota Pextensió del canal d’aquesta ciutat flamenca sense 

detriment del privilegi local, i entre aqüestes mercaderies apareix la vaisselle de ierre appelé 

en flamenc valenschwercy. El protocol del notari Mazzei signat a Ferrara el 1442 és una 

altra font d’informació que parla de la gran quantitat de pisa manisera que les naus 

mallorquines exportaven ais dominis papals de la Romanya. El món de les arts també ens 

proporciona testimonis ben il-lustres de la fama que arribá a assolir el refiex daurat valenciá 

arreu d’Europa. Un d’aquests és el célebre Tríptic Portinari, obra pictórica realitzada cap al 

1475 peí pintor flamenc Hug van der Goes, de Pescóla de Gant, que es conserva a la Galería 

deis Uffizi de Florénciá. Aquesta pintura, que els historiadors de l’art consideren com un 

preludi del Renaixement peí seu realisme i per la seua minuciosa caracterització de les 

realitats individuáis, presenta en la taula central l’escena de l’adoració deis pastors, i en 

primer terme hi destaca un elegant pot de cerámica manisera de refiex daurat combinat amb 

blau, que contribueix poderosament al realisme de l’obra (Martín G., 1986, 1: 651-652). Un 

altre testimoni d’excepció més tardá li’l devem al propi William Shakespeare, que en la seua 

obra histórica Ricard //, escrita cap al 1595, esmenta la cerámica de refiex daurat -a  pesar 

que aquesta ja es trobava en franca decadéncia- en la següent imatge: “The purest treasure 

mortal times afford/ Is spotless reputation. That away/ Men are but gilded loam or painted
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clay” (Shakespeare, William: Richard 77, I I, lín. 177-179). Que es pot traduir com “El 

tresor més pur que ens ofereix la vida terrenal és una reputado immaculada; sense aixó, els 

hómens no són més que argila daurada (reflex daurat) o simplement pintada112.

L’origen de la cerámica de reflex daurat es remunta al segle EX, quan va comen9ar a 

produir-se’n a la cort califal de Bagdad, des d’on s’estengué arreu de Timperi islámic113; 

arribá ais territoris hispánics durant el segle XIII, en concret al Regne Nassarita de Granada 

-darrer reducte de la dominado sarraina a la Península-, on destaca sobretot la producció de 

Málaga114. A mitjan del segle XIV la producció de Ilustre a la ciutat andalusa estava en pie 

auge, pero en perdre els nassarites el port d’Algesires (conquerit pels castellans el 1344), 

l’exportació de la cerámica de reflex daurat comen^á a plantejar dificultats, ja que ara havia

112Veiem que en aquests versos el célebre dramaturg anglés compara l’obra fina manisera (car no altra cosa 
pot ser aquest gilded loam o “argila daurada”) amb aquelles persones que, sense haver perdut el seu alt 
estatus social, han estat desposseides de l’honor: tant Tuna com les al tres posseeixen un exterior esplendorós 
i un interior poc noble.

113La técnica del reflex daurat fou inventada durant la darreria del segle VIII pels egipcis, els quals 
1’aplicaren només sobre vidre; el seu ús cerámic fou desenvolupat a la zona de Bagdad o potser a Bássora o 
Kufah durant el segle IX i bona part del X, i posteriorment a la cort fatimita d’Egipte. Els primers exemples 
de cerámica de Ilustre o de reflex daurat procedeixen de la ciutat de Sámarrá, on s’establiren els califes 
abbássides entre el 838 i el 883, i de Fustüt (El Caire), tot i que les peces de reflex daurat s’exportaven arreu 
de rimperi i arribaren des de Madlnat al-Zahra’ i Kairouan fins a Samarcanda (al Turquestan) i 
Brahmanabad (a Tactual Paquistan) (Caiger-Smith, 1985: 23; Cooper, 1993: 69). Després de Tincendi de 
Fustat, esdevingut el 1169, molts terrissers egipcis emigraren cap a Test i amb ells s’emportaren la técnica 
del reflex daurat, que introduiren, entre altres llocs, a Raqqa (a Tactual Siria), a Küshan i a Rey (totes dues a 
Tactual Irán).

114Com ja hem comentat en notes anteriors, segons Coll (1996: 2) fou a la ciutat iraniana de Rey que, 
després que els terrissers fatimites hi portaren la técnica del Ilustre, es fabricá cap a la darreria del segle XII 
per primera vegada cerámica de reflex daurat en combinació amb el blau de cobalt (aquesta darrera técnica 
ja s’hi produia abans de Tambada deis egipcis). Aixó ajuda a explicar la tesi del mateix Coll, que defensa, 
amb Martínez C. (1983: 50) i Frothingham (1951: 23-24), que en consumar-se la invasió mongola de Pérsia 
el 1220 els terrissers d’aquest país es dcgueren veure obligats a dispersar-se i potser arribaren fins a Málaga, 
on el reflex metáMic (associat amb el blau de cobalt) arribá molt poques décades després. Caiger-Smith 
(1985: 85) tanmateix, considera que la coincidéncia entre les dates de la invasió de Pérsia i Tambada del 
reflex a Málaga no és sinó una casualitat, ja que no troba similituds entre els dissenys de Küshan i els de 
Málaga, i en canvi sí que en veu entre les produccions fatimites i les nassarites. Aquest autor defensa la 
possibilitat que la dispersió deis terrissers fatimites després de Tincendi de Fustat no es limitara a les regions 
de Mesopotámia i de Pérsia, sinó que arribara també a llocs tan llimyans com ara Málaga. Aquesta segona 
tesi topa amb dues objeccions: la primera, que no es constata Texisténcia de producció cerámica de reflex al 
regne granad! fins a mitjan segle XIII, un segle després de Tincendi de Fustát; la segona, que tampoc no está 
documentat que a Fustüt es fabricara reflex en combinació amb el blau de cobalt abans de Tincendi, i en 
canvi sabem que la primera producció de Ilustre malaguenya contenia també decoració en blau de cobalt. En 
favor de la tesi de Caiger-Smith cal dir que és cert que algunes formes i motius decoratius de la producció de 
Málaga s’assemblen molt més ais de la cerámica fatimita que no ais perses.
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de realitzar-se des d’Almería, ciutat bastant més allunyada del centre de producció 

malagueny. Durant la primera meitat del segle XIV els Boíl havien anat al Regne de 

Granada115, i segurament degueren portar a Valéncia alguns terrissers malaguenys després 

d’oferir-los una série d’avantatges116; fou llavors, durant la primera meitat del segle XIV, 

que com erá la producció de reflex daurat a la vila de la qual eren senyors els Boíl, Manises. 

Des d’aleshores Manises i Málaga es repartiren els éxits comerciáis de la cerámica de reflex, 

tot i que cada vegada més la primera aná imposant-se a la segona fins que fínalment la 

conquesta de Granada pels cristians el 1492 va suposar la fi de les exportacions de reflex 

metál*lic malaguenyes (Sánchez P., 1995: 56).

Alan Caiger-Smith (1985: 26) explica que inicialment el reflex daurat s’obtenia a 

partir d’una mésela de coure i d’argent, a la qual s’afegien també porcions de sofre i d’ocre, 

amb el pas del temps, segons Gomis (1990: 78-79), al sulfiir de plata i al de coure 

s’agregaven nous elements com ara óxid de ferro roig (mangra) i, fins i tot, sulfur de 

mercuri. Tant en la primera com en la segona combinació els metalls integrants s’havien de 

barrejar i moldre fins convertir-los en partícules ben fines, les quals se submergien després 

un moment en vinagre o en un altre ácid corrosiu perqué la major part deis seus components 

metál-lics es dissolgueren i així se n’obtinguera un pigment fluid facilment aplicable sobre la 

superficie de les peces amb una ploma o un pinzell. Aquesta aplicació es realitzava després 

de la segona cocció, durant la qual les peces havien estat vidriades amb una capa blanca i 

estannífera, i de vegades també amb motius en blau de cobalt. El procés de cuita del Ilustre, 

que suposava dones la tercera cocció i que es realitzava a una temperatura (cap ais 600°C)

115Pere Boíl fou el primer deis senyors de Manises que visitá Granada, entre la darreria del 1309 i el 
comengament del 1310; hi aná com a ambaixador de Jaume II, per tal de suavitzar la tensió que existía 
llavors entre la Corona d’Aragó i el Regne de Granada. Cap al 1335 el fill de Pere Boíl, Ramón Boíl, que 
actuava com a comerciant entre Valéncia i Granada, també visitá aquest darrer regne. Per tant, pare i fill 
mantingueren contactes amb el regne nassarita durant la primera meitat del XIV, període que coincideix 
amb la introducció del reflex a Manises (López E., 1984: 56).

116Sembla indubtable l’origen malagueny deis primers terrissers que fabricaren reflex a Manises, no només 
perqué durant el segle XIV i els primers anys de la centuria següent s’hi va produir una cerámica molt 
similar a la granadina, sinó també perqué la mateixa documentació medieval valenciana delata la 
procedéncia, ja que es refereix al reflex daurat com “obra de Málaga” (aquest topónim apareix escrit en 
diferents versions com araMaliqua, Malika, Malegua, Malicha, etc.) (HCV, 2: 127-128).
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inferior a les anteriors, es realitzava en uns foms construits ex professo117 i constava de dues 

operacions: en la primera, la part metál-lica fluida del pigment s’oxidava i en la segona, a una 

temperatura més alta, el sofre reduía els óxids i els transformava (grácies a una atmosfera 

reductora, sense entrada d’aire) en metalls gairebé purs. Així dones, si la reducció coincidia 

correctament amb el reblaniment del vidriat, una pel-lícula de metall de gran puresa es fixava 

sobre la superficie de la pe?a esmaltada. A no ser que la temperatura de cocció haguera estat 

massa alta, l’ocre que havia arrossegat i diluít els pigments podría ser eliminat quan les peces 

s’extreien del fom, de manera que es descobria la fina peMícula metál-lica. Un excessiu calor

0 un temps de cocció massa llarg podia ennegrir massa les peces i fer que perderen la 

lluentor característica del reflex; a causa d’aixó, aconseguir bons Ilustres requería una 

habilitat extraordinaria per part deis terrissers, la qual cosa justificava Falt preu d’aquest 

tipus de cerámica. El color resultant després del procés de cocció variava en funció de 

diversos factors, els principáis deis quals eren la composició de Fesmalt, la temperatura de 

cocció i la proporció de cadascun deis dos components principáis: un excés de plata confería 

a la pe9a una tonalitat més groguenca i pál-lida, mentre que el coure produia un matís més 

rogenc i fose, semblant al del xocolate (Watson, 1985: 31).

Les formes cerámiques més habituáis decorades amb reflex a Valéncia són 

prácticament les mateixes que les de les cerámiques blava i bicolor (verda i morada): plats, 

escudelles, copes, pitxers, terrassos, cresols, canelobres, etc., i tambe gerros per a contindre 

flors. Quant ais temes de decoració, podem distingir-hi dues etapes: la que va del segle XTV 

fins a aproximadament el 1425 i la que s’estén entre aquesta darrera data i el segle XVI. Els 

motius característics de la primera etapa eren inspirats en l’Islam, com ara els ataurics, la

117E1 fet que el reflex metáMic s’haguera de coure a una temperatura inferior ais 650°C condicioná aviat la 
utilització de petits foms de planta quadrada (amb una capacitat d’aproximadament un metre cúbic), els 
quals, a l’igual deis foms árabs, es dividien en dos seccions: el laboratori i la llar. El pis del primer 
presentava un forat central de majors dimensions i quatre de més menuts en cada extrem del quadre, mentre 
que el sostre només comptava amb un únic tir central (alule). L’enfomat comengava amb la coMocació en 
sentit radial (des de cada extrem fins al centre) d’unes rajóles massisses sobre les quals se situaven uns 
taulells bescuitats aproximadament circulars, anomenats rodé lis, damunt els quals s’apilaven - s ’acarre- 
llaven-  les peces de reflex separades entre si per peces menudes -trípodes- de fang cuit (vegeu punt 225.1). 
La cocció, que s’iniciava després d’omplir tot el laboratori i de tapiar la porta d’accés, durava unes deu hores
1 en acabar es deixava refredar el fom durant un dia per a procedir tot seguit a enderrocar-ne l’entrada i 
traure’n les peces.
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pinya, els lliris, la khamsa (o má de Fátima), la sabqa (o xárcia de pescador), Pestrela (o 

salomó) i altres motius geométrics i/o epigráfics, com ara Paláfia, paraula árab que vol dir 

“salut” o “felicitat” i que es repeteix en bandes rectes o corbes per tal de conferir una 

apareja geométrica a la decoració de la pe?a. Amb tot i aixó, en aquest primer període no 

apareixen únicament motius d’inspiració musulmana, ja que a voltes aquests es combinen 

amb d’altres de procedencia occidental, especialment escuts heráldics i figures humanes 

vestides a la moda de Pépoca (HCV, 2: 141-146). Tant Pestil anomenat de Málaga118, que és 

el primer que es produeix al Regne de Valéncia, com el designat amb el nom de Pula119, que 

el segueix cronológicament, presenten motius clarament influits peí repertori decoratiu 

musulmá. El primer, a més a més, té un aire nassarita inconfusible, i en algún cas arriba a 

evocar el reflex fatimita.

A partir del segon quart del segle XV comencen a predominar en la decoració de la 

cerámica valenciana de reflex els temes cristians en detriment deis musulmans, encara que 

Paire general del disseny, la disposició deis elements, recorden encara Pestética islámica. 

Entre els motius propis deis tres darrers quarts del segle XV cal destacar els heráldics, els 

epigráfics (amb inscripcions llatines i en ocasions encara árabs), els geométrics, els de figures

118L’estil de Málaga, que s’inicia durant la primer meitat del segle XIV i no va més enllá de la meitat del 
segle, s’anomena així perqué presenta tal similitud amb la producció de reflex d’aquella ciutat andalusa que 
durant un temps hom arribá a pensar que es tractava de peces importades des d’allí, encara que hui día Soler 
no dubta a atríbuir-les a Paterna, Manises o a algún altre poblé proper on es van instaHar els primers 
terrissers malaguenys. Aquest estil compta amb una série de particularitats técniques que el caracteritzen: un 
blau cobalt pál-lid, un reflex daurat també bastant esmorteit i un esmalt blanc de fons esquarterat, tret que 
també és habitual en la producció de reflex malaguenya (HCV, 2: 155).

119E1 grup de Pula, que es prolonga entre el segon quart del segle XTV i la primeria de la següent centuria 
(Soler et al., 1996: 25), rep aquesta designació peí fet que l’any 1897 es trobá dins l’església d’una localitat 
sarda que du aquest nom (ubicada a 20 km al sud de Cáller) un auténtic “tresor” -segons Caiger-Smith 
(1985: 116-117)- compost per peces de reflex metál-lic amb unes característiques semblants. No ens ha 
d’estranyar que es trabaren peces valencianes de reflex a Sardenya, ja que Pilla fou conquerida pels nostres 
reís el 1323 i el 1334 s’hi instal-lá una branca de la familia Boíl. Les peces de la série de Pula són pintades 
amb un enginyós disseny estructural en blau i dins de cada divisió s’afegeixen suggerents dissenys de Ilustre 
amb motius vegetáis, geométrics i formes caligráfiques, temes d’inspiració islámica ben evident. També han 
aparegut peces d’aquest estil a la Ciutat de Valéncia i a Paterna. No hi ha unanimitat sobre el lloc de 
producció d’aqüestes: uns autors les atribueixen a Manises, d’altres a Paterna i d’altres, fins i tot, a Málaga. 
Soler (HCV, 2: 157) defensa que són de factura valenciana i no andalusa, i Caiger-Smith (1985: 117) aposta 
per un origen concretament paterner, ja que en les excavacions realitzades en aquesta ciutat de l’Horta s’han 
trobat dos plats molt similars ais del tresor de Pula.
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humanes120 i animals i sobretot els vegetáis, com ara els ataurics, les roses, les palmes, les 

margarides (també anomenades mitges taronges) i les fulles de julivert, d’hedra, de card i de 

falaguera. Durant el període que transcorre aproximadament entre el 1440 i el 1480 els 

terrissers mudéjars manisers elaboren un reflex daurat autócton -genuinament valenciá- de 

major qualitat que el produít durant el període anterior, en qué les técniques deis terrissers 

valencians no es diferenciaven encara gaire de les que havien estat portades a aqüestes terres 

pels malaguenys. En comparar totes dues produccions s’aprecia com en la valenciana 

autóctona hi ha una tendéncia a enfosquir tant el blau com el daurat, mentre que el fons 

blanc estannífer apareix més uniforme, grácies que els terrissers manisers van aconseguir una 

perfecta junció entre Fesmalt estannífer i la pasta. Aquesta etapa fou també la de major 

originalitat dins la historia del nostre reflex: és estrany trobar el mateix disseny en dos plats 

d’aquest temps, ja que els terrissers manisers, tot i que habitualment recomen ais mateixos 

elements, sempre ho feien en combinacions distintes (Caiger-Smith, 1985: 114-115; HCV, 2: 

146-154).

Durant Túltim quart del segle XV, Féxit que havia assolit la cerámica valenciana de 

reflex daurat en els mercats intemacionals va resultar en un increment de la demanda i, per 

tant, de la producció, pero també en una pérdua d’excel-léncia estética. Els artesans 

valencians, per tal de satisfer aquesta nova demanda, hagueren d’emplegar operaris cada 

volta més nombrosos i menys qualificats, i es veieren també for^ats a simplificar i 

estandarditzar els dissenys de les seues peces; aquests dissenys esdevingueren, en 

conseqüéncia, repetitius i vulgars, mancats de la inventiva i de l’equilibri que havien 

caracteritzat l’etapa precedent. Aquesta decadéncia estética s’accentuá a partir de la segona 

meitat del segle XVI, moment en qué la desaparició gairebé total del blau en la decoració del

120Entre les representacions amb figures humanes Soler (HCV, 2: 152) destaca un plat, trobat a un convent 
de monges de Vila-real i conservat al Museu de Louvre de París, en qué apareix en primer terme una dama 
que tot just acaba de disparar una fletxa amb l’arc que porta a la má i en segon terme un jove malferit per la 
sageta que li ha travessat el coll. L’escena representa l’esperit de Y amor cortés trobadoresc, segons el qual la 
dona fa patir el seu amant. Els vestits són els propis de les classes altes de l’época; per aquest detall, i per 
d’altres, com ara el fons decorat amb flors de punts, Soler sospita que el plat o tábac es degué fer entre el 
1440 i el 1450.
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Ilustre metál-lic contribuí a augmentar la monotonía deis dissenys (Caiger-Smith, 1985: 121; 

Sánchez P., 1995: 64).

Tot aixó influí en el fet que el reflex daurat deixara de ser la cerámica preferida per 

les classes més altes, que al segle XVI es deixaren conquerir per la moda de la cerámica 

policroma italiana decorada amb dissenys renaixentistes; tot i que a Valéncia no es va 

deturar la producció de Ilustre, els compradors de la nostra cerámica pertangueren a un 

estrat social inferior a partir d’aquesta centúria. Diversos motius, que més avant estudiarem, 

van contribuir a aquesta decadencia, que no afectá només el reflex, sinó tota la cerámica 

valenciana.
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225.2. Els taulells i els socorráis

La cerámica plana representá una porció molt significativa de les abundoses 

exportacions de pisa valenciana que es realitzaren durant Fépoca foral, en especial al llarg 

del segle XV. Durant les décades immediatament posteriors a la conquesta cristiana el 

métode de producció de taulells més habitual a Valéncia era Pheretat de l’época musulmana: 

l’alicatat d’alitzars121; tanmateix, amb la introducció de les técniques cerámiques del blau de 

cobalt i el reflex metál-lic a partir del segle XTV, aquesta técnica musulmana es veié relegada 

a un segon pía davant l’auge que llavors experimentá la fabricació de taulells de formes 

regulars (quadrades, hexagonals o rectangulars) i de majors dimensions, que resultaven molt 

menys onerosos de fabricar i de col-locar que no els alicatats.

Per tal d’evitar la monotonia propia de les formes regulars els taulells valenciano- 

mudéjars, a diferencia deis alitzars, no eren pas monocroms, sinó que es decoraven damunt 

del fons blanc de Fesmalt estannífer amb uns dissenys similars ais de l’obra fina, pero amb 

una paleta cromática més pobra, que habitualment es redui'a només al color blau. La mateixa 

finalitat de trencar la monotonia deis taulells s’aconseguia també a través de la manera de 

col-locar-los sobre el térra: si eren quadrats se solien disposar en falsa regla, de manera que 

semblaven romboidals; quan eren alfardons - 9 0  és, taulells hexagonals irregulars amb dos 

costats més llargs (paral-lels entre si) i quatre costats més curts-, quatre d’aquests es 

combinaven amb una lloseta quadrada central, els costats de la qual tenien la mateixa mida 

que els dos costats llargs deis alfardons; finalment, si eren rectangulars quatre d’aquestes 

rodejaven un taulell qüadrat central (anomenat alambrilla o tacó) d’una grandária que es 

corresponia justament a la meitat de la de les peces rectangulars que Penvoltaven. A partir 

del segle XVI aparegueren, a més, taulells amb forma d’hexágon regular, que es combinaven 

entre si o bé altemant amb llosetes únicament bescuitades, les quals havien de ser també 

hexagonals (HCV, 2 : 195, 234). Tots aquests tipus de combinacions es realitzaven sobre el

121Per bé que no s’emprava gaire, ja que hom solia preferir Huir les parets amb algeps i pavimentar els sdls 
amb morter, amb tot, s’han trobat alguns alitzars ais carrers de la Concórdia, l’Almodí i Santa Teresa, tots 
tres a la Ciutat de Valéncia, al Castell d’Artana i al solar on hi hagué l’Alcásser de Paterna (HCV, 2: 194).
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térra, ja que la cerámica plana mudéjar -al contrari que els alicatats- gairebé sempre 

s’emprava per a pavimentar sois.

El procediment medieval per a Felaboració deis taulells manisers era molt similar al 

que s’usava per a les peces d’obra fina, amb la diferencia que aqüestes es conformaven en un 

tom de terrisser (tal i com hem explicat al punt 225.1) i aquells a partir d’un motle. El 

procés de producció de la pisa valenciana -tant la plana com la de forma- descrit per 

Manuel González i Martí (vegeu CLE, 1 : 19-22) s’iniciava amb el proveiment de les argiles, 

que s’extreien del Pía de Quart i Aldaia i que es barrejaven amb creta de Paterna en una 

proporció de nou parts del primer mineral per una del segon. Una volta feta la mésela, els 

terrossos es trituraven i ja descomposts es garbellaven a través d’un sedás espés perqué la 

pols tamisada passás dins un depósit a Paire lliure, anomenat colador o “balsot” segons 

González i Martí (CLE, 1: 19)122, on s’abocava una determinada quantitat d’aigua que, 

mesclada amb l’argila, formava un fang líquid que alguns peons menejaven durant almenys 

una hora amb els peus i les carnes per tal que la barreja fos completa. El colador comunicava 

amb una altre depósit, la bassa de sedimentació, a la qual es traslladava l’argila líquida; 

després d’un temps de repós l’aigua de la mésela s’acumulava en les capes altes de la bassa i 

aixó en facilitava la decantado. Al cap de tres o quatre mesos a les basses de sedimentació 

només havia de restar una capa de fang en estat putrefacte i plástic i d’un gruix entre deu i 

quinze centímetres; el procés es completava amb la secció d’aquesta capa en trossos (pelles) 

de quaranta a cinquanta centímetres d’ample, que s’adherien per pressió a una paret d’algeps 

-Yestany- on romanieh durant un dia. Aquest procés d’apegat permetia que les pelles 

d’argila perderen part de l’aigua que contenien, grácies a la propietat del guix d’absorbir- 

la123. Posteriorment els trossos de fang es tallaven més menuts i es colpejaven fortament

122E1 mot “colador” prové de colar, acció que consisteix a barrejar l’argila amb l’aigua per tal fer una bona 
homogeneítzació d’aquesta mésela. Des de l’época medieval i fins a la seua desaparició durant Factual 
centuria era üreqüent el sistema de “colar a cama”, amb les carnes i amb el peus, com explicarem tot seguit 
(Ferris i Catalá, 1987: 29). D’altra banda, el mot “balsot”, que está clarament castellanitzat a partir de 
“balsa” (no sabem si per un error de transcripció deis escrivans o del propi González i Martí o perqué 
realment els terrissers anomenaven aixi a aquest depósit), no és replegat peí diccionari de vocables i 
locucions cerámiques maniseres de Ferris i Catalá (1987), que si que recullen en canvi “basseta de xorro” 
per referir-se a un depósit a l’aire lliure on es colava a cama.

123“// gesso [l’algeps] ha virtú di costringere e ristagnare il sudoré", així ho comentava en els seus 
manuscrits sobre la tecnologia cerámica de mitjan segle XVI el mestre itálic Cipriano Piccolpasso (1879:
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sobre una taula -morber- amb unes pales -amaduradores- per augmentar la seua plasticitat; 

després se’ls passava per damunt Vestiradora -cilindre de fusta manejat amb les mans- que 

eliminava Taire comprimit que restava dins el fang, ja que la dilatació d’aquest aire després 

de la cuita podría clevillar la pe?a. Finalment, Targila ja estava a punt per ser tomejada o 

motlejada.

Ja hem dit que els taulells es feien a partir de motles de fusta o graelles, anomenats 

així perqué els motles presentaven un manee o graella que facilitava la manipulado del 

suport. La graella s’omplia rasa d’argila molla, que posteriorment es desmotlava en saesejar 

lleugerament el manee. Els suports, encara crus i molls, es portaven a una era o sequer a 

Taire lliure, on es disposaven inclináis els uns sobre els altres perqué s’eixugaren i adquiriren 

certa consisténcia; a diferéncia de les peces de forma, els suports del fiitur taulell patien una 

nova operació per a la total eliminado de Taire: col-locats damunt el morber (taula 

resistent), uns operaris especialitzats -els estampadors- els colpejaven novament amb una 

amaduradora per tal d’assegurar-se que no hi quedara gens d’aire comprimit. Sobre els 

suports deformats peí colp es disposava una plantilla de fusta o de metall de perfil idéntic al 

que havia de tindre el fiitur taulell i amb un objecte tallant se seccionava el fang sobrant de 

les vores; aquest tallant s’incidia cap a dins obliquament per tal de conferir un bisell a la 

pe9a, el qual havia de facilitar posteriorment la fixació d’aquesta sobre el sol o paret.

Els suports amb les vores ja regularitzades eren traslladats a una ñau fosca on es 

deixaven durant uns dies perqué perderen part de la seua humitat; Tobra també s’assecava 

en aqüestes naus ombnvoles després de la seua conformado. Pero les peces no perdien 

completament Taigua i, dones, el seu estat plástic fins que no concloia la següent operació, 

que no era una altra que la de la primera cocció o cuita del cru. Normalment en una mateixa 

cuita s’enfomaven tant peces crues (que rebien la primera cocció) com cuites (que en rebien

15). En l’actualitat l ’apgeps o escaiola se segueix fent servir en la cerámica de forma manisera com a agent 
absorbent de Taigua continguda en Targila, ja que és molt freqüent que Tobra es conforme a partir d’uns 
motles d’algeps, que s’omplin d’argila líquida i en els quals, després d’un temps de repós i de la posterior 
decantació de Taigua, resta una fina capa d’argila adherida a les parets d’escaiola, que s’encarreguen 
d’absorbir-ne l’aigua restant.
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la segona) amb una original disposició a la qual ens referirem en parlar de la segona cocció, 

la del fi124.

Una volta cuites i tretes del fom, segons González i Martí (CLE, 1: 22), les rajóles es 

duien al tocador, on un operari les colpejava amb un códol una a una i comprovava, en 

fundó del so que emetien, si durant la cocció s’havien fet malbé (fins fa poques décades 

aquesta operació encara seguía realitzant-se a les fabriques taulelleres de la Plana). Les que 

estaven en bon estat passaven a la següent fase, la de Pesmaltat i decoració; les peces 

defectuoses també aprofitaven per a altres menesters, com veurem més avant en explicar el 

procés de cocció. Segons Gomis (1990: 74), l’aparició de les cobertes estanníferes va alterar 

l’orde d’aplicació de la decoració i Pesmaltat: quan encara no es conebrien els vidriats de 

plom i estany els suports es pintaven primer amb els óxids colorants per a posteriorment 

aplicar el vemís plumbífer, el qual després de cuit, com era transparent i incolor, permetia 

veure la decoració de sota. Amb la generalització de Popac i blanquinós vidriat estannífer a 

les nostres terres durant el segles Xin i XIV calgué variar aquest orde seqüencial i realitzar 

primer el procés d’esmaltat i posteriorment el de decoració.

L’esmalt estannífer es componía d’una barreja de plom, estany, arena i sal, en una 

proporció, segons González i Martí (CLE, 1: 26), de seixanta parts del primer, deu d’arena o 

sílice i una i mitja 9  dues d’estany, sense especificar la part corresponent de sal (la proporció 

de la qual en la mésela del vidriat devia ser bastant minsa, similar o inferior a la de 

Pestany)125. El plom i Pestany es barrejaven en un fom de reverber anomenat ármele fins a 

assolir la completa oxidado i perfecta homogeneítzació de la mésela, que s’anomenava 

calcina (a Onda) o atzercó116 (a Manises). Aquesta es barrejava amb arena portada del

124L’enfomament es realitzava exclusivament amb peces crues només en el cas que el fom árab fos nou o 
hagués patit l’efecte de pluges intenses i es vera, dones, danyat per la humitat (CLE, 1: 22).

125 A la darreria del, segle passat les proporcions de plom, estany, arena i sal que s’utilitzaven per a elaborar 
l’esmalt estannífer deis taulellets manisers eren, segons Valls (1894b: 142-143), d’unes 32 lliures del primer 
metall, entre 45 i 54 d’arena, de 6 a 9 lliures d’estany i 3 o 4 de sal.

126E1 mot atzercó, d’origen árab, és éscrit “acercó” per Manuel González i Martí (CLE, 1: 25) i per V. Ferris 
i J. M. Catalá (1987: 21) i “asercó” per Rafael Valls (1892b: 142). Tanmateix, Francesc Eiximenis (1499: 
11), al segle XIV, parlava de l’“adcerquo”, i altres documents del segle XV, tant a Valéncia com a 
Catalunya, es refereixen a r “adzercho” (vegeu mot atzarcó al DCVB, 2: 137). Les grafies medievals 
“adeerquo” i “adzercho” poden transcriure’s modemament com “atzercó”, que a Manises (que és l’únic lloc 
del país on es conserva aquest mot) es pronuncia “assercó”, peí fet de trobar-se en zona de parla apitxada (a

331



Camp de Llíria i amb sal comuna o marina, i es col-locava al dau, bassa de pedra habilitada 

sobre el sagén (part posterior de la llar del fom árab) per a procedir a la seua fusió, que s’hi 

realitzava al mateix temps que la cuita de peces cmes i fines tenia lloc a la combra de cocció 

o laboratori. Una volta cuita, la barreja vitrificada formava un eos compacte o frita que 

calia molare i refinar; una volta ja polvoritzada, la frita es barrejava amb aigua i s’abocava a 

un cossi de certa fondária, on aquest material es remenava fins a obtindre’n una perfecta 

homogeneització i formar una dissolució aquosa -anomenada modemament barbotina- que 

fóra apta per a ser aplicada sobre el bescuit. La técnica d’aplicació de l’esmalt més antiga 

que es coneix a Valéncia, segons Gomis (1990: 213), consistia a recolzar l’endret (la futura 

cara llisa) del bescuit sobre la superficie de la barbotina continguda en el cossi. Una volta ja 

esmaltada, la pega es decorava, normalment a má algada, amb els óxids colorants 

corresponents.

Ja hem comentat que el color més utilitzat en la cerámica plana mudéjar era el blau 

de cobalt o safre, que alguna vegada apareixia en combinació amb reflex daurat o, fins i tot, 

amb morat de manganés. Els taulells esmaltats amb verd i morat són molt més estranys; si 

més no, a penes ens n’ha quedat constáncia material. L’aplicació deis óxids colorants sobre 

les rajóles se solia realitzar -com hem dit- a má algada, pero a partir del segle XVI, per tal 

d’agilitar i perfeccionar l’execució de la pega, comengá a fer-se servir un altre métode: 

l’estergit, en qué ¡es col-locava sobre el taulell un paper que portava marcades amb forats 

molt fins, fets amb una agulla, les línies del dibuix, i tot seguit s’hi passava un drap 

impregnat de pols de carbó que marcava la línia de forats per facilitar així el disseny de la 

pega amb els óxids colorants desitjats. Posteriorment, sobretot durant el segle XVTII, 

s’utilitzá també a Valéncia el métode conegut com la trepa, procedent de Catalunya, que 

consistia a retallar el dibuix sobre un paper resistent o cartolina, el qual era posat damunt del 

taulell de manera que el ceramista només havia d’repassar-lo amb el pinzell sucat en els 

óxids colorants per tal que el disseny quedara transferit a la superficie de la pega (Gomis, 

1990: 109). Una volta la pega estava ja decorada passava a la que era probablement

la resta del país es pronunciaría “asercó”, amb “s” sonora). El DCVB transcriu les grafies medievals 
“adeerquo” i “adzercho” per “atzarcó”, sense que sapiem el motiu exacte del canvi de la “e” per la “a”, com 
no siga per tal d’acostar-se més a l’etimologia árab de la paraula (az-zarqm).
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1’operació més crucial de tot el procés de producció: la segona cocció, la del vidriat, també 

anomenada cuita del fi.

La cocció de les peces es realitzava en els anomenats fom s árabs, composts de dos 

grans compartiments circulars: un de superior, o laboratori, on es coia tant el cru com el fi, i 

una altre d’inferior, la llar, que al seu tom es dividía en una part anterior, que era la llar 

própiament dita o caldera, on es produia la combustió, i una part posterior més elevada que 

la primera, el sagén, sobre la qual es fonien els vidriats dins d’una bassa d’uns 2 0  cm de 

fondária que s’hi construía, anomenada dau. Els foms árabs, segons González i Martí {CLE, 

1: 19), podien tindre una alcária des de dos a cinc metres127 i la major part de la llar es 

trobava encastada per sota del térra (només una quarta part d’aquesta restava per damunt 

del nivell del sol, per la qual s’introdui'a llenya a la caldera a través de la boca d’alimentació); 

el laboratori comptava amb una paret circular de rajóles reffactáries -la camisa-, un ampie 

mur posterior de més d’un metre de gruix que el protegía de la intemperie -la carxata-, una 

porta d’accés estreta i alta -el port -  i un sostre en forma de mitja taronja -Valcova- que 

estava foradat per distints fuñierais concéntrics, el central i més gran deis quals rebia el nom 

d’alule; el laboratori rebia la calor, el foc i les flames, segons els casos, provinents de la llar 

a través d’uns forats disposats també concéntricament sobre el pis del laboratori o garbell.

Manuel González i Martí {CLE, 1: 28) afirma que per a la cocció de les peces en 

época medieval el terrisser només feia servir elements obtinguts amb el fang elaborat per les 

seues mans: taulells clevillats, peces esquerdades d’obra, ferrets i morrells (aquests dos 

darrers elements esmeritats eren els únics que s’elaboraven expressament per a la cuita). Els 

ferrets servien, durant l’enfomament, com a separadors de peces esmaltades de morfología 

bastant oberta (com ara els plats o els taulells) que havien de rebre la segona cocció; 

consistien en una mena de trespeus fomat per tres tiretes de fang cuit unides equidistantment 

per una de les seues vores i amb els tres altres extrems formant un angle de 90°C i una forma 

cónica invertida, acabada en punta, per tal que el contacte amb les peces vidriades fos el 

mínim possible. Les tres puntetes del ferret es recolzaven sobre la cara esmaltada deis

127Com més ens acostem al segle XX se solien construir de majors dimensions, a causa de l’augment 
progressiu de la demanda de cerámica.
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taulells o plats, mentre que la part més ampia o base del ferret, on connectaven les tres 

tiretes, feia de suport per al revers de les peces. Cal dir que, a pesar de la cura amb qué es 

col-locaven, els ferrets normalment deixaven petites marquetes en la cara esmaltada del plat 

o taulell després de la cocció. D’altra banda, els morrells, també anomenats llongots, eren 

uns cilindres de fang cuit128 la fiinció deis quals, com veurem al próxim parágraf, era evitar 

que, en l’enfomament, el pes de les piles {carrells) més altes gravitara sobre les inferiors. Els 

carrells eren les piles formades per peces de cerámica (col-locades les unes damunt les altres 

en un nombre indeterminat, sempre en fiinció de la mida deis objectes) que es disposaven 

dins del laboratori durant renfomament. Si les peces presentaven una morfologia oberta i 

plana (com ara els taulells, plats o safates) els carrells podien arribar a sumar fins a una 

vintena d’unitats o més, separades per ferrets si estaven esmaltades; ara bé, si les peces eren 

altes i tancades (com ara les tasses, pitxers, cánters, etc.) els carrells es componien de 

poques unitats, ja que una excessiva superposició d’aquests objectes, més alts que no 

ampies, restaría estabilitat a Papilament. Les peces tancades i esmaltades no eren separades 

per ferrets, sinó que la boca de la primera feia de base per al cul de la següent, la boca de la 

qual suportava la següent pe9a i així successivament fins a formar un carrell de tasses, gots, 

etc.; si l’objecte era excepcionament gran hom el disposava individualment. Abans de 

coMocar els carrells de peces dins la cambra de cocció del fom árab caJia fer una série 

d’operacions que tot seguit descrivim.

L’enfomament s’iniciava en distribuir sobre el pis del laboratori uns suports 

composts cadascun dé tres tests (trossos trencats de bescuits defectuosos i, dones, 

inservibles per a esmaltar); els tres trossos es disposaven de menor a major per a formar 

cada suport, és a dir, que si el primer test mesurava fins a deu centímetres de costat, el segon 

de deu a quinze i el tercer de quinze a vint era el primer i més xicotet el que feia de base i el 

més gran el que es disposava a la part de dalt. Aquests suports tan característics 

(ferrcmcons?129) se situaven a cinc centímetres de la camisa o paret del laboratori i entre

128Cilindres que, segons González i Martí (CLE, 1: 28), amidaven fins a vuit centímetres de diámetre i uns 
quaranta de llarg i, segons Soler (HCV, 2: 251), 4 o 5 de diámetres per uns 50 de longitud.

129Gomis (1990: 77) ens remet a un inventari del deu d’abril del 1288, protocol de Guillem Esteve, a 
1’Arxiu Eclesiástic de Morella, segons el qual els jurats d’aquesta vila suscrivien la venda d’uns foms
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cadascun d’ells es deixava una separado d’un decímetre, fins que arribaven a fer una 

drcumferéncia o rodada completa tot al voltant de la circular cambra de cocció, procurant 

de no obstruir cap forat del garbell; el port era rúnica zona del laboratori en qué inidalment 

no es col-locaven els suports, ja que calia deixar-lo lliure per tal que els oficiáis encarregats 

d’omplir el fom (enfomadors) pogueren accedir-hi. Havent conclús la primera 

drcumferéncia de suports se’n formava una segona, concéntrica i a vint centímetres de la 

primera i després una tercera a la mateixa distáncia de la segona i així fins a arribar al centre 

del fom; el nombre de rodades depenia de la mida del fom, encara que normalment se’n 

formaven quatre i el pilar central. Entre un suport i el del costat de cada rodada es col-locava 

una rajóla (també inservible per a esmaltar) retallada en forma trapezoidal anomenada 

alcaida, la qual obstruía l’ascensió directa de les flames que passaven pels tirs del garbells i 

les desviava cap la camisa, per on circulava el foc durant tot el procés de cocció fins que 

ebden pels fumerals de l’alcova. Tot el replanell format pels suports de tres rajóles i les 

alcaides trapezoídals rebia el nom d’emplanillada. Cadascuna de les alcaides de 

Femplanillada feia de base per a un carrell de peces (esmaltades o no) i per damunt d’aquests 

es recolzaven els morrells, no en sentit circular sinó radial, amb un deis extrems recolzat 

sobre un carrell de la primera circumferéncia i l’altre sobre un altre de la següent; enmig del 

morrell es col-locava una nova alcaida, que feia de base per a un nou carrell de peces, sobre 

el qual es col-locaven nous morrells i noves alcaides i així successivament fins al capdamunt 

del fom. Aquests complicats replanells formats pels morrells i les alcaides, els quals 

separaven els distints carrells i evitaven que els de més amunt recolzaren tot el seu pes sobre 

els de més avall, també rebien el nom d’emplanillada (Ferris i Catalá, 1987: 46). La cambra 

de cocció es carregava fins a l’alcova a partir d’una successió d’emplanillades i carrells i una 

volta reblida fins a dalt (la cambra de cocció podia fer fins a dos metres i mig o més

propietat de Pere Jullach a l’oller Guillem Ripoll per a les seues fábriques de cánters, escudelles, canons, 
teules, etc.; l’inventari, estudiat per Ángel Sánchez Gozalbo (1927: 300), parla de “ferrancons de enfomar 
scudelles”, que segons Gomis i Martí eren aquests característics pilars utilitzats en renfomament de les 
peces. González i Martí {CLE, 1: 28) també sospita que aquests característics suports formats per la 
superposició de tres rajóles de distinta grandária pogueren anomenar-se així en época medieval, peró com 
que el mot ferrancó no ha perviscut al llarg deis segles en la parla deis terrissers cerámics valencians 
nosaltres preferim no fer-lo servir en aquest text fins que nous documents puguen donar pistes sobre si 
efectivament aquests suports composts de tres rajóles eren o no els ferrancons.
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(Tacaría) Penfomador procedía a carregar Pestret corredor d’accés i, posteriorment, a tapiar 

el port amb rajóles, moment a partir Poficial encarregat de la cuita (coedor) podia iniciar el 

procés de cocció. Cal dir que la primera rodada o drcumferéncia de la cambra de cocció, la 

més próxima a la camisa, es carregava sembre amb peces crues (que no requerien ferrets), 

tot formant una barrera circular que impedia el contacte del foc i les flames, que circulaven 

per la camisa, amb les rodades interiors carregades amb fi, material molt més sensible a la 

calor que no el cru; les peces ubicades a la part més alta i próxima a Palcova de les rodades i 

el pilar centráis, directament exposades al foc provinent de la camisa, s’omplien també de 

peces crues per protegir les peces fines coHocades a sota.

La inversemblant distribució de les peces enfomades, que fa Pefecte que devia tan 

inestable com un castell de cartes, era obra d’ofícials enfomadors molt especialitzats, 

capa?os d’aprofitar al máxim les dimensions del laboratori a través d’una sorprenent 

superposició d’emplanillades i carrells que alhora desviaven les flames cap al petit buit de la 

camisa, per on s’elevava el foc, i de l’alcova, per on continuava la seua trajectória i des d’on 

descendía el calor (que no les flames) i es repartía per la resta del laboratori. Aquesta 

col-locació tan intrincada com enginyosa descrita per González i Martí (CLE, 1: 28-29) tenia 

com a darrera finalitat que les espumes i les cendres que sempre acompanyaven el foc en la 

seua ascensió afectaren només les piles de bescuit situades junt a la camisa i l’alcova i 

evitava que les piles de fi deis rotgles interiors, més sensibles a les flames que no les del cru, 

no en patiren els efectes (el contacte directe de la flama amb l’esmalt l’hauria fumat i 

ennegrit, i en conseqüencia, inutilitzat). En la cuita que tenia lloc al laboratori es coien un 

nombre similar de peces crues i fines, de manera que en la següent cocció les que havien 

estat bescuitades passaven a ser les vitrificades i així successivament. Si bé només la primera 

de les quatre rodades era de cru, el nombre de peces d’aquesta drcumferéncia (la de major 

perímetre), unit al de les situades prop de l’alcova (també crues), era similar al nombre de 

peces de fi carregades en les rodades centráis i en el pilar d’enmig. Mentre al laboratori tenia 

lloc la cuita del cru i del fi, a la llar (concretament al sagén) es produia la fusió deis vidriats 

que, després de refinats i barrejats amb aigua, s’anaven a utilitzar per a esmaltar les peces 

que s’estaven bescuitant al laboratori. Per a efectuar la fusió del vidriat es construía sobre el
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sagén una bassa de pedra d’uns 2 0  cm de fondária i d’un diámetre variable (en fiinció de la 

quantitat de vidriat que es volgués fondre) anomenada dau.

La durada de la cocció en un fom árab, que variava en fiinció de la mida d’aquest i 

de la quantitat de peces enfomades, normalment osciHava entre les trenta i les quaranta 

hores. Per saber si les peces estaven a punt hom co-locava algunes peces de mostra amb 

pinzellades d’esmalt i d’óxids colorants a la part més alta de la pila central del laboratori, 

coincident amb l’alule (fumeral central de l’alcova); per tal d’examinar-les s’introduia per 

aquest un fil d’aram amb l’extrem doblegat, es treia la peca de mostra i, en fimció del seu 

estat de cocció, es decidia si havia de continuar l’alimentació de la caldera o bé si se n’havia 

de tapiar la boca i donar per conclusa la cuita. Una volta rematada la cocció s’havia de 

deixar refredar el fom durant almenys dos dies per a procedir a l’enderroc del port, que es 

feia d’una manera lenta i progressiva: primer la filera més alta de rajóles, després d’uns 

minuts la següent i així fins a la de més avall. Calia prendre aquesta precaució per evitar que 

la pisa, que encara estava molt calenta, poguera danyar-se peí contacte amb l’aire fred que 

entrava per la porta d’accés.

En traure les peces de fom es comprovava el seu estat final: aquelles que s’havien fet 

malbé es llangaven al fem o s’aprofitaven per a fer emplanillades en coccions fiitures, i en 

aquelles que s’havien cuit sense cap contratemps, si eren bescuitades passaven ais tallers 

d’esmaltat i decoració, i si ja estaven esmaltades i decorades hom podia donar per acabat el 

procés de producció, com no fos que s’hi haguera d’aplicar un nova decoració amb reflex 

daurat i, consegüentment, d’efectuar una tercera i darrera cuita; aquesta operació -  

l’afegiment de Ilustre a les peces ja esmaltades i la nova cocció (processos que hem explicat 

al punt 225. / ) -  representa un ciar precedent de les actuals decoracions al tercer foc , de qué 

parlarem al capítol quart d’aquest treball, dedicat a les indústries auxiliars del taulell de la 

Plana en l’actualitat (Gomis, 1990: 77).

A més de taulells llisos els terrissers valenciano-mudéjars produiren -per bé que en 

molt escassa quantitat- taulells en relleu, pareguts ais fabricats pels terrissers mudéjars de 

Toledo i Sevilla amb les técniques anomenades de corda seca, primer, i á'aresta, després. 

Cal que expliquem breument en qué consisteixen aquests dos métodes de decoració
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cerámica en relleu propis del Renaixement castellá i andalús, ja que durant els segles XIX i

XX la seua fabricado es va reprendre en diferents establiments taulellers andalusos i també

valencians. Durant la darreria del segle XV i al llarg de la centúria següent els terrissers

toledans i sevillans feren servir la corda seca, técnica de decoració cerámica que a la

Valéncia musulmana del segle XII s’utilitzá sobre objectes de forma130, amb la finalitat

d’aconseguir uns arrimadors de taulellets d’aparenga semblant ais alicatats d’alitzars

mitjan9ant un procés més simple i económic que l’utilitzat habitualment en l’elaboració

d’aquests131. La técnica de la corda seca consistia a tragar el dibuix desitjat damunt del

taulell bescuitat a partir d’unes línies formades per óxid de manganés barrejat amb un greix

(normalment oli de llinosa) que el feia fluid. D’aquesta manera, les línies -o  cordes- de

manganés amb greix delimitaven unes zones que després s’havien de farcir amb els colors

prevists per a cadascuna, els quals no es barrejaven grácies al fet que aqüestes cordes de

manganés feien de separadores. Havent rebut una segona cocció, el greix de les cordes de

manganés, ara seques, s’evaporava i aqüestes restaven com una mena de canalets o soles de

color negre en contrarelleu entre els esmalts de distintes tonalitats, que per tant apareixien

amb un lleuger real? per damunt del bescuit. Per a imitar alicatats els terrissers renaixentistes

toledans i sevillans, en comptes de recorrer a una composició a partir d’alitzars (que per la

seua irregularitat requerien una elaboració molt complexa), el que feien era aplicar sobre 
•>

taulells regulars (de fabricado molt més senzilla), mitjangant la técnica de la corda seca, uns 

dissenys que imitaven els tradicionals alicatats d’alitzars; a partir d’aquests taulells regulars 

elaboraven un arrimadór sencer que presentava una aparenga molt similar a la d’un alicatats 

d’alitzars: la imitado de les línies que descrivien els diferents talls deis alitzars, pero, 

s’obtenien a partir de les cordes seques de manganés que, com hem dit, apareixien en 

contrarelleu. A Valéncia la utilització de la técnica de la corda seca no arribá mai a ser-hi 

habitual durant l’epoca renaixentista, ja que l’alicatat tampoc no hi havia conegut una difiisió

130Durant moltes décades els investigadors van creure que la técnica de la corda seca (cuerda seca, en 
castellá) era una innovació deis musulmans andalusins de Madlnat al-Zahra’ (Philon, 1980: 38); en 
l ’actualitat se sap que a Mesopotámia ja es feia servir abans que s’introduira a la ciutat palatina cordovesa 
{HCV, 2: 64).

131Vegeu “alicatat” i “alitzar” al glossari.
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tan ámplia com a Toledo i a Sevilla (Gomis, 1990: 98-99). A partir del segle XVI una nova 

técnica de decoració cerámica en relleu, anomenada d’aresta o conca, aná imposant-se cada 

vegada més a Toledo i Sevilla, en detriment de la corda seca. Aquest nou métode consistia a 

utilitzar unes estampes o segells en qué les línies del dibuix estaven en contrarelleu, de forma 

que, en pressionar amb elles sobre el suport encara cru del taulellet s’hi reproduia en relleu 

les línies o arestes que defínien el dibuix i que delimitaven les diferents zones a esmaltar; 

havent bescuitat la pega es procedia a farcir amb esmalts les distintes zones defmides per les 

arestes, cadascuna de les quals amb un sol color, que no podia barrejar-se amb els colors 

contigus peí fet que les arestes feien de separadores i n’impedien la mésela (Gomis, 1990: 

99)132. Amb el métode d’aresta, com hem vist, s’obtenia l’efecte contrari a l’assolit amb la 

corda seca: en el primer les línies o arestes separadores deis esmalts apareixen en relleu, 

mentre que en el darrer, les cordes seques que delimiten els dibuixos resten en contrarelleu.

Segons Soler (HCV, 2: 197) durant la primera meitat del XV, és a dir, molt abans 

que es difonguera la técnica d’aresta a Toledo i Sevilla, els terrissers mudéjars de Manises 

elaboraren algunes peces que oferien un lleuger realg, raó per la qual només es podien 

utilitzar en el recobriment de parets, és a dir, com a revestiments. Segons la mateixa autora, 

el disseny d’aquest tipus de taulellet quadrat consistia en una cinta massissada en blau i 

entrecreuada amb una altra composta de fíníssimes espiráis, totes dues en relleu, i a 

cadascun deis quatre angles de la rajoleta, unes mitges corones pintades. Aqüestes peces 

maniseres així decorades han aparegut a l’Església de Sant Feliu de Xátiva, al Monestir de 

les Santes Creus (a l’Alt Camp, Catalunya), al campanar de la Catedral de Toledo i a una 

casa de la població de Guadalupe (procedents probablement del famós monestir d’aquesta 

població extremenya).

Aquests que acabem d’esmentar i molts altres insignes edifícis foren decorats amb 

taulellets llisos o en relleu fabricats a Manises; passem ara a enumerar, per ordre cronológic,

132Precisament amb taulellets elaborats a Sevilla mitjanQant aquesta técnica es va decorar a la primeria del 
segle XVI la Capella de Santa Anna de la Cartoixa de Porta Coeli, al terme de Serra (el Camp de Túria) 
(HCV, 3: 100). Com veurem més avant (al punt 2.2.6.), a causa de la influéncia exercida per la terrisseria 
sevillana i toledana sobre la valenciana, al nostre país també es van elaborar taulellets mitjangant la técnica 
d’aresta, per exemple els que decoren els frisos del claustre i del sobreclaustre del CoHegi del Patriarca.
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algún d’aquests il-lustres bastiments ornamentats amb taulells manisers. El 1358 i el 1362, el 

cardenal Aubert Audoin, nebot del papa Innocenci VI, encarregá a uns terrissers manisers 

una série de taulells vidriats i decorats amb colors (probablement en blau sobre blanc i en 

verd i morat sobre blanc) per al seu palau d’Avinyó, ciutat on residí la cort papal entre el 

1305 i el 1377. Poc després, el 1367 i el 1370, Pere el Cerimoniós encomaná una série de 

taulells al Batle General de Valéncia per al Castell de Tortosa i per al Palau Reial de 

Barcelona. El 1382 un mestre tauleller valencia es trobava a Poitiers per decorar el Palau del 

Duc de Berry. El 1400 Caries III de Navarra paga a uns mudéjars valencians l’import d’unes 

rajóles vidriades utilitzades per al Castell d’Olite. El 1400 era el rei Martí I’Huma que 

demanava taulells del Regne de Valéncia per a pavimentar una estanca de la seua casa a 

Valldaura, i el 1402 en volia també per a la Capella Reial annexa a la Catedral de Barcelona. 

L’any 1412 des del Grau de Valéncia s’expediren uns taulells encarregats per 1’antipapa 

Pedro de Luna (Benet XIII) cap a un parador desconegut, encara que per la data en qué té 

lloc la comanda potser devien anar destinats al Castell de Peníscola, on l’antipapa aragonés 

s’havia refiigiat després de ser deposat peí Concili de Pisa l’any 1409. De tots aquests 

taulells, res o gairebé res se’n sap hui dia, llevat deis de la Capella Reial de la Seu 

barcelonina, que podrien ser els alitzars blancs, verds i blaus en forma d’estreles i creus que 

es conserven al Museu Catedralici i al Museu de Cerámica de Barcelona.

Cap al 1420 se suposa que es realitzá, també amb alitzars, la decoració de la part 

interior de la cúpula del Convent de la Concepció Franciscana de Toledo i cap al 1429 la del 

campanar de la Seu d’aquesta mateixa ciutat castellana, aquesta darrera —com ja hem 

comentat abans— amb uns taulellets en lleuger real?. Cal destacar la primera d’aquestes 

dues obres per la seua singular omamentació acoseguida a través d’una original combinació 

d’alitzars133 i rajóles vistes. La bellesa i l’elegáncia d’aquesta cúpula toledana, juntament 

amb el seu carácter excepcional dins la taulelleria manisera (tant peí lloc - l ’interior d’una 

cúpula- on es va aplicar, com per la utilització conjunta deis elements que la integraven) hi

133Les formes deis alitzars emprats en aquesta cúpula toledana són molt diverses: estreles, creus, 
quadriláters irregulars, quadrats, etc. Quant al color, alguns deis alitzars segueixen la tradició musulmana i 
són, dones, monocroms, mentre que d’altres responen a l’estética mudejar valenciana i porten decoració en 
blau sobre blanc i fins i tot, en algún cas, en daurat sobre blanc.
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confereixen un interés ben particular. La influencia islámica és evident no només en la 

utilització d’alitzars sinó també en els motius emprats: geométrics, vegetáis i caligrafíes 

(Font i Gumá, 1905: 20-24; HCV, 2 : 200-202). Aquesta influencia deis motius musulmans 

fou bastant habitual fins al segon quart del segle XV, moment en qué, a l’igual que 

s’esdevingué amb la cerámica de forma blava i daurada, els motius gótics anaren substituint 

els islámics.

Ja cap a mitjan segle XV Alfons el Magnánim -que regná a Valéncia entre el 1416 i 

el 1458- i la seua esposa María de Castella feren una série d’encárrecs ais terrissers de 

Manises, com era ja habitual entre els sobirans de la Casa Reial d’Aragó, que sempre fou un 

deis principáis clients de la taulelleria valenciana. Aquest monarca Trastámara, que conquerí 

el Regne de Nápols i hi passá llargues estades, realitzá dues comandes de taulells a Manises 

(els anys de 1446 i 1456) per al Castel Nuovo d’aquesta ciutat italiana. Abans degué 

encomanar-hi també rajóles vidriades per al Palau Reial de la Ciutat de Valéncia, peró la 

seua rápida marxa a Nápols determiná que fóra la seua esposa l’encarregada de continuar les 

obres del Palau, i així el 1445 la reina realitzá un encárrec per a pavimentar aquest edifici 

ubicat ais actuals Jardins del Real o Vivers. Alfons el Magnánim encarregá també, per a la 

seua capella del Monestir de Poblet, un paviment consistent en una composició de taulells 

quadrats amb l’escut d’Aragó (simplificat, ja que només s’hi representaven dues barres) 

voltats d’alfardons amb la llegenda hora pro nobis (sic).

També per a la decoració del claustre de Poblet s’utilitzaren alitzars fabricats a 

Valéncia, i a no molts quilómetres d’aquest monestir es va decorar amb taulells maniseres -  

semblants ais utilitzats en el bastiment del Castel Nuovo de Nápols- alguna de les estances 

del de Santes Creus; ja ens hem referit també a les peces maniseres en suau relleu d’aquest 

darrer monestir, datábles de la primera meitat del XV. Algunes cartoixes valencianes foren 

bons clients de la cerámica manisera, com ara la de Valí de Crist (a Altura, l’Alt Paláncia), la 

de Porta Coeli (a Serra, el Camp de Túria) i la de Santa María de Benifassá (a la Tinenta, 

Baix Maestrat); cal afegir a aquesta Mista la catalana de Montalegre. I no ho foren menys 

convents com ara el de la Trinitat, el del Carme o el de Sant Domingo (tots tres a la Ciutat
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de Valéncia), el de Santa María de la Valldigna (a Simat, comarca de la Safor), el catalá de 

Santa María de Puelles o el Monestir de Guadalupe, a Extremadura.

Continuant amb la Uarga llista de reis i infants relacionáis amb la Casa d’Aragó que 

encomanaren taulells valencians podem dir que, si com hem dit Caries III de Navarra es féu 

portar cap al 1400 rajoletes de Manises per a solar el Castell d’Olite, la seua filia Blanca, que 

es casá el 1459 amb Joan II el Cagador (el qual va regnar a Valéncia entre el 1459 i el 1479) 

degué continuar l’obra durant les décades centráis del segle, ja que algunes sales d’aquest 

castell navarrés mostren la llegenda “fer be”, molt propia de mitjan segle XV, que també 

apareix en la sala de clausura del Convent de la Concepció Franciscana de Toledo. Beatriu 

d’Aragó, filia del rei Ferran de Nápols (fill natural al seu tom d’Alfons el Magnánim) i 

casada el 1475 amb el rei d’Hongria portá alguns taulells valencians al Palau Reial de Buda. 

L’any 1493 Ferran el Católic va pagar uns sous per uns taulells per al Palau Reial de 

Valéncia.

També el valenciá Roderic de Boija, coronat pontífex el 1492 amb el nom 

d’Alexandre VI, maná que es portaren a Roma taulells manisers per a la decoració de 

diversos edificis papals. El mateix any de la seua coronado, el segon papa Boija 

mamprengué la construcció, al Vaticá, de les estances que havien de portar el nom del seu 

llinatge, les quals féu pintar a Pinturicchio i pavimentar amb rajóles vidriades blanques i 

blaves de Manises (enretirades ja fa molts anys com a conseqüéncia del desgast que patiren 

al llarg deis segles). Només un any després d’iniciar aquesta obra, Alexandre VI encarregá 

més taulells valencians'per a solar algunes sales del Castell Sant’Angelo; un any més tard, el 

1494, Joan de Boija, fill del Papa i Duc de Gandia, a qui el Pontífex havia encarregat que li 

enviara aquests taulells, li explicá que, a causa de la celeritat amb qué volia rebre’ls, els 

hagueren de fer a la mateixa ciutat de Gandia; afegia a més el comentari que la qualitat 

d’aquests depassava fins i tot la deis manisers. El mateix Joan de Boija degué fer servir 

taulells ben similars, si no idéntics, per a solar les estances del seu Palau Ducal de Gandia, ja 

que han aparegut peces repetides en aquest edifici i en el castell romá134.

134Les exportacions valencianes de taulell de color blanc i blau cap a Itália, tant les que encomaná el papa 
Alexandre VI per a Roma, com les anteriors realitzades per Alfons el Magnánim per a Nápols i altres que 
se’n feren per part de personatges de menor relleu, van introduir un nou disseny de taulell a la Península
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Podem classificar els nombrosos motius que apareixen en la decoració deis taulells 

valencians medievals en els següents grups: heráldics, gremials, vegetáis, geométrics, 

epigráfics i figuratius. Els taulells heráldics són encárrecs de reis, nobles i altes dignitats 

civils i eclesiástiques que pretenen de donar el máxim de distinció al seu llinatge135. També 

es fabricaren molts taulells amb les seues ensenyes própies deis gremis, institucions de gran 

pes en la Valéncia foral, sobretot a partir del segle XIV. Aquests paviments cerámics, 

juntament amb les que es fabricaven en série, anaven destinats a les capelles i a les seus 

socials d’aquestes institucions gremials; entre els gremis valencians que encarregaren taulells 

de Manises María Paz Soler destaca els següents: paraires, teixidors (de llana, de lli o de 

seda), sastres, barreters, blanquers, assaonadors, guanters, sabaters, corders o cordelers, 

corretgers, ferrers, manyans, fusters i calafaters (vegeu HCV, 2: 218-255).

Entre els temes vegetáis, almenys fins al primer quart del segle XV, cal destacar la 

pinya, derivada de Phom o arbre de la vida, de clara inspirado persa (Gomis, 1990: 69)136;

Itálica, raó per la qual huí dia els italians (o, si més no, els sicilians) encara designen els taulellets d’aquests 
colors (blanc i blau) amb el nom de mattonelle valenzane o valenziane. L’escriptor Sicilia Leonardo Sciascia, 
un deis principáis autors dins la literatura italiana del segle XX, fa esment en una de les seues obres -II 
giomo de lia civetta- de les esmentades mattonelle valenziane (rajóle tes valencianes):

La serata era gélida, nell’ufficio del capitano una stufetta elettrica dava una cosi tenue ala di calore 
da far sentiré piú gélido lo spazio della grande stanza, quasi vuota di mobili e pavimentata di quelle 
antiche mattonelle valenziane che per ü colore dello smalto (e per il fredo che c’era) parevano di 
ghiaccio.

Leonardo Sciascia (1993: 27), II giomo della civetta, Perusa, ed. Adelphi, pp. 199.

L’editor de l’obra explica en una nota a peu de página el que són les rajoletes valencianes: 
“Valenziane: mattonella fabbricate in Spagna, a Valencia, di colore bianco e azzurro”, és a dir, taulells de 
color blanc i blau, el mateix color de les exportades des de Manises i Gandia a Roma durant la darreria del 
segle XV.

135Especialment afeccionat a l’heráldica fou Alfons el Magnánim, que encarregá, entre molts altres 
emblemes, l ’escut de la Casa Reial d’Aragó (amb dues barres i la corona reial), un altre (en dues versions) 
amb les armes d’Aragó i de Sicilia, un altre amb les d’Aragó i Nápols, una cadira en flames que 
representava el tron de Nápols, etc. (HCV, 2: 207-208) També hi tingué molta afició Alexandre VI, que 
encomaná l’escut pontifici i l’escut deis Boija (amb un bou i tres franges horitzontals, coronat per la tiara 
pontificia) (2: 210). Soler destaca alguns altres nobles i personatges insignes que gravaren el seu escut 
d’armes en taulells, com ara la familia d’En Balase d’ Alagó, En Bemat d’Almúnia, els Castellvi, els Catalá 
de Valeriola, el poeta Jaume Roig, Lluís de Santángel o la própia familia Boíl de Manises, l’escut d’armes 
de la qual es representa en un taulell dividit en quatre quadrants: dalt a la dreta i baix a 1’esquerra es 
representa un bou, i ais dos quadres restants apareix el castells deis Azagra (2: 226-227).

136En les representacions de taulells amb la pinya persa o hom sovint s’hi pretén de simbolitzar el paradís 
terrenal, per mitjá de quatre pinyes els trones de les quals apunten cap al centre i unes línies que hi 
conflueixen i que representen els quatre rius de naixen del cor de l ’edén (HCV, 2: 203).

343



després, a l’igual que s’esdevé amb la decoració de la cerámica de forma, els motius (sense 

abandonar del tot els temes d’arrel árab) tendeixen a fer-se més occidentals, més gótics: ara 

s’empren també tulles de julivert, de card, d’hedra o de falaguera, rosetes gótiques, 

margarides (o mitges taronges), lliris, etc. (Gomis, 1990: 69; HCV, 2: 234).

Els motius geométrics d’influéncia musulmana deriven sobretot de les composicions 

d’alitzars, pero també de la decoració de fons de moltes peces cerámiques d’arrel árab, d’on 

es prenen motius com ara el paó o la pinya (hom) que es completen amb formes abstractes 

per tal d’evitar els buits (horror vacui). Entre els motius d’arrel cristiana destaca l’anomenat 

mocadoret (mitadat durant l’edat mitjana, mitja vela a Catalunya), disseny ben simple que 

consisteix a dividir en diagonal un taulell quadrat per pintar de blanc un deis dos triangles 

isósceles resultants, mentre que l’altre s’acoloreix amb blau (que era el color preferit per a 

aquest ús durant l’época gótica) o amb verd (que ha estat el més utilitzat en mocadorets des 

del Renaixement fins hui). Els taulellets anomenats de la redona es basen en el mateix 

disseny del mpcadoret, pero presenten un cercle contrastat enmig, de color blau sobre el 

triangle blanc i de color blanc sobre el blau (aquest disseny no sol aparéixer sobre verd). 

Aquest darrer disseny és propi del segle XVI, i amb taulells que el portaven es van decorar 

llavors una sala de la Casa de la Ciutat i un safareig de la Llotja, on ja no es conserven, i 

també una estanca del Palau de l’Arquebisbe al Villar (ais Serrans) i una altra del Castell- 

palau d’Alaquás (l’Horta), on s’han mantingut fins hui (HCV, 2: 211, 233).

Quant ais temes epigráfics, durant l’época de forta influéncia islámica destaquen les 

inscripcions en carácte'rs arábics, moltes de les quals de tema funerari, que foren pintades 

sobre els taulells que tapaven les tombes deis mahometans més rics. A partir del segle XV 

són especialment notables algunes llegendes cristianes de tipus pietós o filosófic, entre les 

quals la més abundant és Ave María, sobre un taulell quadrat acompanyat de vegades 

d’alfardons decorats amb formes vegetáis i la llegenda Gratia Plena, que continua la 

salutació angélica, o bé, més rarament, de les mateixes peces i la petició Ora pro Nobis. ‘Ter 

be” també apareix en multitud de sois, no només al domini lingüístic catalano-valenciá, sinó 

també a Toledo o a Navarra. A banda, Soler cita alguns lemes menys repertits, també en
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valenciá, com ara el “ben servir”, “tot nostre”, “tot vostre”, “bona via”, “superbia de vos”, 

etc. {HCV, 2 : 228-230)

En el capítol de les representacions figuratives, i en concret les de tema antropomorf, 

les més repetides són 1’anomenada má de Fátima, durant l’etapa de regust islámic, i a partir 

del moment en qué passen a predominar els temes occidentals, les dones abillades a la moda 

de Pépoca, les xiques morisques abillades amb toques i pantalons bombatxos, i sobretot les 

distines versions d’un cavaller amb case i escut brandant una espasa i amenagant una terrible 

bestia alada137. A mitjan camí entre les figures humanes i les animals es troben els dissenys 

de sirenes o animals fantástics amb cap de dona que decoraren el Palau deis Boíl a Manises; 

també d’aquest palau provenen moltes altres peces amb representacions humanes deis tipus 

que hem explicat adés, o bé amb motius animals com ara ocells, aus camallargues, pelicans 

amb les seues cries, tortugues, erigons, galls, cervos, bous (l’animal emblemátic deis Boíl), 

cavalls, lleons, etc. Cal no oblidar, finalment, les representacions de paons durant la primera 

etapa (segle XIV), de neta influencia islámica {HCV, 2: 205-206; Gomis, 1990: 68-69).

La producció valenciana de cerámica arquitectónica en época medieval no es limitá 

ais paviments esmaltats -que es fabricaren gairebé exclusivament a Manises- sinó que es va 

distingir també pels anomenats socarrats, procedents en la seua majoria de les terrisseries de 

Paterna. Els socarrats eren peces no esmaltades que s’empraven per a cobrir les entrebigues
' í

del sostre i els voladissos, per tal com suposaven una solució molt apta i menys gravosa que 

el casetonat de fusta; normalment eren rectangulars, més grans i molt més gruixuts i toses 

que els paviments esmaltats. Es tractava de plaques de fang conformades en motles sobre les 

quals es pintaven els motius decoratius per a sotmetre-les després a una única cocció. El 

fons era blanquinós i els dissenys es feien amb tragos gruixuts i combinant el roig (de 

perióxid de ferro) amb el negre (d’óxid de manganés), color aquest darrer que solia

137Segons González i Martí (CLE, 2: 556-557), aqüestes representacions al-ludeixen a la llegenda 
valenciana de El Dragó del Mercat, horrible animal que vivia al llit antic del Túria (el brag que partía de les 
proximitats de les Torres de Serrans, passava per la Plaga del Mercat i es tomava a reunir amb el brag 
principal del riu a la zona de la Glorieta) i terroritzava els habitants del Cap i Casal, fins que un cavaller 
(pertanyent, peí que es pot desprendre del disseny de l’escut en algunes versions, a la casa deis Centelles, 
senyors de Nules i d’Oliva) aconseguí de matar-lo mitjangant el següent estratagema: col-locá un espill al 
capdamunt del seu case i la bestia s’espantá de veure-s’hi reflectida, moment que el cavaller aprofitá per a 
clavar-li l’espasa.
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predominar; la capa blanca del fons estava formada per óxid cálcic, que segons Soler podia 

procedir de calg que s’oxidava en coure*s la pega, tot i que tradicionalment se suposava que 

aquesta capa era una engalba feta amb argila blanca o caolí deis Serrans. També diu Soler 

{HCV, 2 : 237-238) que la decoració en negre i roig deis auténtics socarrats s’aplicava sobre 

la pega crua i després es coia, peró hi ha alguns socarrats antics que presenten omamentació 

en fred, amb les consegüents pérdua de consistencia i degradado de la pintura.

Sobre els socarrats hom solia plasmar dos tipus principáis de decoració: la 

geométrica, consistent en xárcies de rombs o quadrícules que cobreixen tota la superficie, i 

la que compta a un motiu decoratiu principal que abraga bona part de la superficie i que es 

presenta acompanyat per motius secundaris que hi fan de fons. Dins d’aquest segon tipus 

d’omamentació són les figures humanes les millor aconseguides, pero també es representen 

animals (ocells, bous, peixos, lleons, etc.) o decoració vegetal (Gomis, 1990: 64). La 

fabricado de socarrats a Valéncia tingué una vida relativament curta, ja que la seua 

utilització comengá a la darreria del XTV i no aná més enllá de la segona meitat del XVI, 

moment en qué s’adverteix ja una clara decadéncia que no afecta només la producció de 

plaques per al sostre, sinó també els taulells i tota la cerámica valenciana en general.
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2.2.6. Segona época foral. La influencia de Talayera i Sevilla

Després de l’auge viscut al llarg de la quinzena centúria, el segle XIV suposá el 

comengament d’un llarg període de crisi que la cerámica valenciana no fou capag de 

remuntar fins ben entrat el segle XVII. Entre les moltes causes que contribuiren al declivi de 

la nostra producció cal esmentar la ja comentada decadéncia estética que es visqué a partir 

del darrer quart del segle XV, pero sobretot la incapacitat per a incorporar la nova estética 

renaixentista, que comengá a escampar-se per la Península a la darreria del segle XV. Els 

terrissers valencians es resistiren a abandonar els seus motius gótico-mudéjars, que a més, a 

partir del segle XVI, esdevingueren monótons, repetitius i mancats de la frescor per la qual 

s’havien distingit durant la centúria anterior; mentrestant a Italia sorgia una nova majólica 

policroma i decorada amb temes renaixentistes que prompte havia de conquerir els mercats 

elitistes que abans preferien les peces valencianes. La nostra cerámica havia quedat 

definitivament démodée, i quan el nou estil s’introduí a la Península Ibérica no foren pas els 

nostres ceramistes els qui l’adoptaren, sinó els sevillans (a la primeria del XVI) i els 

castellans de Talavera (durant la segona meitat del mateix segle), amb la qual cosa 

l’artesania terrissera valenciana va perdre l’hegemonia dins de la Península (HCV, 2 : 158- 

159; Gomis, 1990: 100-103).

Les causes, d’aquesta incapacitat per a adaptar-se ais nous temps cal cercar-les en el 

context social en qué es produí aquest fenomen. La darreria del segle XV i, sobretot, la 

primeria del XVI assényalen Pinici d’una llarga i profunda decadéncia de la societat 

valenciana, ja que les classes burgeses de la Ciutat de Valencia, que al llarg de la quinzena 

centúria havien possibilitat 1’esplendor del Cap i Casal, es veieren greument peijudicades per 

la política seguida per la Corona i per l’aristocrácia local (que tendiren a expoliar-les 

económicament per diversos mitjans), peí descobriment i la conquesta d’América (que 

desviaren el comerg mundial, centrat fins aleshores en la Mediterránia, cap a l’Atlántic, de 

manera que el port de Valéncia deixá de ser el més important de la Península en benefici del 

de Sevilla), peí tancament intel-lectual a la resta d’Europa, per la Guerra de les Germanies i 

la repressió que se’n derivá, per la introducció de la Inquisició, etc. També Pexpulsió deis
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moriscs Pany 1609 contribuí a empobrir encara més la malmesa burgesia valenciana, ja que 

Paristocracia rendista va presentar-se que com Festament social més peijudicat per 

Fexpulsió, i d’aquesta manera va aconseguir enormes compensacions a costa deis interessos 

de la burgesia (es va condonar la major part deis compromisos económics que raristocrácia 

havia contret amb aquesta) (PVGH: 103); a més a més aquest expulsió afecta especialment 

I’artesanía cerámica, per tal com bona part de les terrisseries continuaven llavors en mans de 

moriscs. Durant la primera meitat del segle XVII el declivi de la societat valenciana tocá 

fons, i aixó es va manifestar també en la profunda decadéncia de Fartesania cerámica, que 

travessá un període de molt escassa producció, especialment peí que fa a la peces de forma.

Durant els segles XVI i XVII Talavera, Sevilla i Catalunya produiren riques vaixelles 

policromes o decorades en blau sobre fons blanc, les quals, en canvi, a penes es fabricaren 

coetániament a Valencia138. Al nostre país sembla que tota la creativitat anava dirigida a la 

producció de reflex metál-lic (Sánchez P., 1995: 147). En efecte, els obradors de Manises no 

deixaren de fabricar peces de reflex daurat durant els segles XVI i XVII, i fins i tot el 

prestigi d’aquesta no desaparegué per complet139, potser perqué fet i fet no es fabricava res 

de millor enlloc de la Península140. Les característiques técniques del Ilustre d’aquest període

138Prácticament les úniques peces de forma que, a banda de les de reflex daurat, van seguir fabricant-se al 
País Valenciá durant; el XVI i el XVII foren les de color blau sobre blanc estannífer, peró en una quantitat 
molt reduida i d’una qualitat técnica i estética notablement inferiors a les riques vaixelles fabricades a 
Manises durant el XV. Segons Soler (HCV, 3: 56-57), al País Valenciá només s’han trobat vestigis materials 
d’aquesta decadent pisa blava a Elx i a Cárcer, i consisteixen en uns atuells -plats, pots, gerretes, escudelles, 
etc.- de fabricació tosca i de decoració senzilla.

139Durant la primeria del segle XVII el cronista Gaspar Escolano (1610-1611, 1: 370) apunta que 
“señaladamente la obra de Mañizas [vol dir Manises] se hace con tanta hermosura y lindeza que en recambio 
de lo que Italia nos imbia de Piza [90 és, Pisa], le imbiamos nosotros en baxeles cargados la de Mañizas”. 
Quan Felip ni d’Espanya visitá la Generalitat el 1632 fou obsequiat amb cinquanta plats de reflex; a més, 
aquesta institució feia servir vaixella de Ilustre per ais banquets. També al llarg del segle XVII es realitzá 
amb reflex un bell alfabeguer per a Don Joan d’Austria, una série de magnífics plats amb l’escut cardenalici 
que es conserven al francés Musée de Cluny i unes escudelles per al patriarca Joan de Ribera. A pesar que 
aqüestes peces eren inferiors en reflnament a les del segle XV, demostren que el reflex encara conservava 
una certa clientela entre els potentats {HCV, 3: 45).

140És veritat que durant els segles XVI i XVII, per influéncia italiana o neerlandesa, a Talavera, Sevilla i 
Catalunya es van fabricar -com ja hem assenyalat abans- vaixelles decorades en blau o policromes (amb els 
colors blau, groe, ocre, taronja, verd, etc.) (vegeu Sánchez P., 1995: 107-116, 122-126, 133-140), peró en 
cap d’aquests centres productors van arribar a fabricar reflex daurat, una cerámica que continuava sent 
exclusivament original de Manises, i que seguía comptant amb un bon grapat d’adeptes -especialment entre 
les més altes autoritats reíais i eclesiástiques de la Península, com ja hem apuntat en la nota anterior.
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es concreten en la major impuresa del fons estanífer de les peces141, en la tonalitat d’aram 

(gairebé com de xocolate) que adquiría el daurat a causa de l’augment de la proporció del 

coure respecte a la plata i en la pal-lidesa del blau -les poques vegades que apareix associat 

al reflex durant aquesta época. Les formes del reflex més habituáis d’aquest període eren els 

plats i les escudelles, de diferents dimensions, encara que també es fabriquen pitxers, 

gerretes i alfabeguers, i com a novetat apareixen melers, salers, refrescadora o piles d’aigua 

beneita. Peí que fa a les decoracions, almenys fins ben entrat el segle XVII no són sinó una 

evolució de l’estil gótico-mudéjar del segle XV, en qué es pot observar una accentuació de 

Thorror vacui; destaquen els motius vegetáis geometritzats que envaeixen tota la superficie 

de les peces, de manera que a penes en deixen veure el fons blanc. Juan Bautista Perales ens 

fa una descripció deis principáis motius emprats per a decorar les vaixelles de reflex maniser 

del XVI i del XVII, i en comparar-les amb les del segle XV, destaca la pérdua d’originalitat i 

bon gust de les peces renaixentistes respecte a les gótiques:

...los reflejos metálicos se hacen más vivos, los dibujos pierden el carácter de originalidad 

amanerándose, y los animales se convierten en figuras vestidas al gusto de la época; van 

apareciendo insensiblemente los adornos compuestos de claveles ó grandes hojas, y  se pierde 

por completo el gusto á medida que nos acercamos al XVII, en cuya época recibe el golpe de 

gracia la industria alfarera con la expulsión de los moriscos.

" Perales, 1889, 3: 945

Segons aquest mateix autor, deis 43 terrissers que el 1569 treballaven en l’elaboració 

de reflex a Manises, 28 eren moriscs. L’expulsió d’aquests, per tant, hi degué delmar 

notablement la producció de reflex durant el XVÜ, la qual cosa, unida al canvi de gust de les 

classes benestants, que preferien d’altres materials (cerámics o no), afoná la industria del 

reflex, especialment a partir de la centúria següent:

141Aquest estany poc pur conferia a les peces un to eremos o beix, més que no blanc. La causa d’aquesta 
depauperado de la tonalitat blanca era la parsimónia amb qué es gastava l’estany, deguda a les dificultats 
d’aprovisionament d’aquest metall causades per les guerres amb Anglaterra, país d’on procedía (HCV, 3: 
46).
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La expulsión por un lado y el vuelo que tomaron los objetos de orfebrería entre las casas 
medianamente acomodadas, mataron la belleza y el adelanto que pudieran tener los 
industriales valencianos merced al apoyo prestado por las casas opulentas y nobles, también 
contribuyó mucho la introducción del gusto francés con la venida de Felipe V quien practicó 
tal revolución en nuestras costumbres como en nuestros trajes, y que introdujo la vagilla 
francesa de Sevres, quedando la de reflejos metálicos relegada a la clase pobre o 
determinadas producciones.

Perales, 1889,3: 945

No fou fins al segon quart del segle XVIII que, grácies a la fundació de la Reial 

Fábrica de l’Alcora, Valéncia recupera l’hegemoma a escala peninsular en la producció de 

vaixelles de pisa142, hegemonía que li havia estat arrabassada per Talavera, Sevilla i 

Catalunya. Al llarg del segle XVIII la influéncia de la producció alcorina s’estengué per 

Manises, Onda i Ribesalbes, poblacions que durant el segle XIX fabricaren una vaixella 

vidriada molt vistosa, pero també molt popular, molt menys refinada que la de la Reial 

Fábrica; de tot aixó, pero, en parlarem més avant (al punt 227.3.).

Tomant al Renaixement, i ara referint-nos a la cerámica plana valenciana, cal dir que 

aquesta no conegué una decadéncia comparable a la de la vaixella fina durant aquest 

període. Així ho assenyala Juan Bautista Perales en la seua “Historia de Valencia”, en 

referir-se a la industria taulellera regnícola del segle XVI i XVII:

Si es cierto que desapareció la cerámica de reflejos metálicos, en cámbio continuó con gran 
desarrollo la producción de los azulejos, cuyas fábricas se establecieron en Valencia des del 
siglo XVI, sirviendo los pedidos que se hacían para la ciudad, su reino y fuera de él. Según 
algunos acuerdos de multas impuestas por el Mustafá, vemos figurar algunos maestros de 
rajoleta durante el siglo XVII.

Perales, 1880, 3: 945

142Aquesta vaixella esmaltada i policroma de 1*Acora presentava una clara influéncia francesa -la mateixa 
que havia contribuí? a afonar el reflex maniser.
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Tal i com ens avanga Perales, després d’abandonar Manises -el gran centre 

productor durant l’época medieval143- , la indústria taulellera valenciana passá a establir-se 

principalment al Cap i Casal. Amb tot i aixó, durant els primers anys del XVII els terrissers 

forans que vingueren a petició del Patriarca Joan de Ribera sembla que no s’establiren a la 

capital, sinó a Buijassot, com veurem més avant. Degué ser al llarg d’aquesta centúria que la 

taulelleria es desenrotllá ais ravals de la Ciutat de Valéncia, i durant el segle XVIII que s’hi 

consolida plenament144. Si des del segle XVI les fabriques taulelleres valencianes canviaren 

la seua ubicació física, a partir de la mateixa centúria les peces que n’eixien també es 

destinaren principalment a una nova funció: el revestiment d’arrimadors (part inferior, 

aproximadament la meitat, de les parets), a diferéncia de l’época medieval, en qué es feien 

servir sobretot al recobriment de sois145.

Encara que la producció taulellera valenciana deis segles XVI i del XVII no fou tan 

ámplia i original com la del XIV i XV, els arrimadors d’alguns edificis insignes -notablement 

el Col-legi del Patriarca i algunes estances del Palau de la Generalitat- es van decorar amb 

taulellets fabricats a Valencia, encara que la majoria deis ceramistes responsables de la seua 

elaboració eren al-lóctons. En efecte, durant el segle XVI i en part del XVII els mestres 

terrissers que treballaven al nostre país sovint procedien de Talavera, de Toledo o de Sevilla,

143Durant la primera meitat del XVI encara es van fer alguns importants encárrecs de taulells a Manises, 
com ara un del 1539 en qué s’hi encomanaren 8.600 taulells per a pavimentar el saló daurat del Palau de la 
Generalitat. Aquests taulells es van col-locar el 1548, peró després d’aquesta data, els jurats decidiren 
revestir els frisos de la Capella i del Saló de Corts del mateix palau amb taulellets d’estil sevillá, ja no 
fabricats a Manises, sinó probablement a la Ciutat de Valéncia {HCV, 3: 23-24).

144Segons Valls David (1894a: 133) la profusió de convents que es doná a la Ciutat de Valéncia des de 
mitjan segle XVI fins a mitjan segle XVII fou la causa principal que motivá l’aparició durant el mateix 
període d’algunes fabriques de taulellets (revestiments), la producció de les quals devia anar destinada a 
xapar els frisos deis claustres i les capelles d’aquests convents, esgjésies o coMegis (com ara el del 
Patriarca).

145Aquesta nova especialització va perdurar a les nostres fábriques taulelleres durant tot el període 
renaixentista, barroc i neoclássic, i només a la darreria del XIX -amb l’aparició de la fábrica de mosaics de 
Nolla (a Meliana)- pot parlar-se també d’una certa especialització en el camp deis paviments cerámics, peró 
encara no comparable a la deis revestiments, la producció deis quals seguía sent molt major. Després del 
tancament de Nolla, a principis del segle actual, la superioritat en la producció de revestiments dins la 
indústria taulelleria valenciana és novament enorme. No será fins a la década deis setanta i, sobretot, deis 
vuitanta que les nostres fábriques taulelleres comentaran a fabricar massivament paviments, la producció 
deis quals en l’actualitat (1996) ja és més gran que la del revestiment a les modemes empreses de la Plana 
(aproximadament n’hi ha un 57% de producció de paviments per un 43% de resvtiments). Aquest fet que no 
succeia a Valéncia des de l’Edat Mitjana.
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i fabricaven les rajóles i rajoletes vidriades a Pestil d’aquelles contrades, el qual, al seu tom, 

acusava la influéncia de les modes italianes o flamenques (Sánchez P., 1995: 149-150).

Durant la primera meitat del segle XV els terrissers italians comen?aren a fabricar, a 

imitació de la producció valenciana que els arribava al seu país, una vaixella esmaltada de 

pisa (anomenada majólica peí propis italians) tant en blau, com en verd i morat (intentaren 

fer-ne també de reflex daurat peró foren incapaíos d’aconseguir-ho). A partir de la segona 

meitat del XV, quan Part renaixentista ja era estés arreu del centre i el nord de la Península 

Itálica, la decorado de la majólica com erá a separar-s’hi de la gótico-mudéjar valenciana 

per adaptar-se a aquest nou estil autócton (Cooper, 1993: 93-94). A la darreria del segle XV 

ja s’havia imposat Pestil renaixentista ais molts centres de producció cerámics italians146; en 

aquest ambient s’havia format Francesco Niculoso, més conegut com Pisano, que 

posteriorment es va establir a Sevilla, on va crear una escola que s’encarregaria de propagar 

aquest estil arreu de la Península Ibérica.

L’arribada del Renaixement a Italia incidí favorablement en el desenvolupament de la 

ciéncia en general, i en concret de la mineralogía i la química, disciplines que hi van propiciar 

Paparició de noves formules i composicions cerámiques, de noves pastes i vidriáis que 

incrementaren la paleta cromática existent i suposaren l’inici d’una producció policroma que 

venia a substituir les decoracions bicromes que havien imperat durant la darreria de l’Edat 

Mitjana. Concretament a Valéncia, on la cerámica policroma renaixentista italiana arriba de 

retruc a través de terrissers andalusos i castellans, ais colors característics d’época gótica -el 

blau de cobalt, el blanc d’estany, el verd de coure i el morat de manganés- s’afegiren a partir 

del segle XVI el groe d’antimoni (que junt amb el blau sobre fons blanc fou el protagonista 

de la nova cerámica) i també, en menor mesura, l’ocre, el taronja i els jaspiats {HCV, 3: 16). 

El Renaixement italiá també va contemplar Paparició deis primers manuscrits -redactats cap 

al 1548 per Cipriano Piccolpasso-sobre tecnologia cerámica amb una evident finalitat de 

desvelar i difondre els secrets de la fabricado d’aquest producte, i posar així fí al rígid

146Entre els quals cal que destaquem Deruta i Gubbio a la Úmbria, Urbino a les Marques, Siena i Caffagiola 
a la Toscana i Faenza a la Romanya. La cerámica d’aquesta darrera ciutat aconseguí un gran renom, raó per 
la qual que tant els francesos com els anglesos i els alemanys anomenen la pisa o majólica amb 1’apeHatiu 
de Faenza, adaptat a les respectives llengües (faience en francés i en anglés, Fayence en alemany).
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hermetisme que históricament havia caracteritzat el món de la producció cerámica, dins el 

qual els coneixements técnics es transmetien gairebé exclusivament de pares a filis (Gomis, 

1990: 106)147. L’estudi de noves formules i composicions i l’aparició deis primers 

manuscrits sobre tecnologia cerámica durant el segle XVI propiciaren la rápida expansió de 

la producció de majólica policroma des d’Itália cap a tot PEuropa Occidental (Fran9a, 

Paisos Baixos, Anglaterra, Castella, Catalunya, Valéncia, etc.).

El repertori iconográfic deis taulellets renaixentistes sofrí igualment una notable 

transformado respecte al deis gótico-mudéjars; la principal novetat tingué lloc també a Italia 

i consistí en el desenvolupament del génere anomenat istoriato, que consistía a utilitzar una 

certa quantitat de taulellets per a compondré arrimadors o plaques de diferents grandáries 

que representaven una historia, de manera que la decoració de cadascuna de les rajoletes no 

era sinó un fragment del disseny total (Sánchez P., 1995: 126). A través de.Pisano el génere 

istoriato arribá a Sevilla, on conegué una important expansió, i d’ací passá a la resta deis 

centres productors de la Península, entre els quals Valéncia. L’altra gran novetat de la 

decoració cerámica renaixentista arribá al nostre país no des d’Andalusia, sinó des de 

Talavera, ciutat que no acusava només la influéncia dTtália, sinó també la de Flandes; el 

1562 s’instal-lá en aquesta ciutat castellana, procedent d’Anvers, Jan Floris, que hi introduí 

un deis motius més característics del renaixement flamenc: les ferronerie, que són 

decoracions que, a imitado de les utilitzades en el treball del ferro i del cuiro, consisteixen 

en uns cartutxos i unes bandes que giren formant volutes (AADD, 1989a: 57). Més propis 

del barroc, i dones del segle XVII, són els anomenats roleus, fullatges enrotllats en forma 

aproximadament espiral (Martín G., 1986, 2: 648).

147Cipriano Piccolpasso Durantino rebé dures critiques per part deis qui s’oposaven a difondre les receptes 
emprades en la producció cerámica; Fautor itálic destacava al próleg deI trei libri dell'arte dei vasajo el fet 
que molts terrissers guardaven zelosament els secrets de la fabricado cerámica fins ais últims dies de la seua 
vida, moment en qué, finalment, els desvelaven ais filis majors perqué aquests pogueren continuar la tradició 
terrissera. La cita on Piccolpasso reflecteix aquest rígid hermetisme dins del món deis ceramistes és la 
següent:

“...molti [terrissers] sono che per fin’airultimo della lor vita li tengono celati [els tenen amagats, 
els secrets] ai propri figliuoli, e, conoscendi vicini al moriré, tra le altre facultá che lassano, 
chiamato a sé il maggiore e piü aweduto figliuolo che abbiano, a quello publicano questo secreto”.

Picolpasso, 1879: 1
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En la cerámica plana valenciana deis segles XVI i XVII les ferronerie, primer, i els 

roleus, després, són molt més freqüents que no les escenes historiades, les quals no 

comencen a proliferar al nostre país fins a la segona meitat del XVIII, amb més de dos segles 

de retard respecte a Sevilla. En Factualitat només conservem al nostre país una mostra de 

taulellets renaixentistes que recorda Festil de les composicions historiades, sense que les 

figures que presenta es puguen considerar ben bé com a tais (ja que s’hi representen 

principalment emblemes, més que no escenes de cap historia) excepte en uns petits 

medallons margináis; la dita mostra forma part deis arrimadors del Saló de Corts del Palau 

de la Generalitat {HCV, 3: 15-18; Sánchez P., 1995: 126, 150)148.

Al nostre territori proliferaren en canvi les decoracions geométriques, sovint en 

combinado amb motius floráis, que podem veure generosament repetides en un deis edificis 

més essencialment renaixentistes de tot el País Valenciá: el CoMegi del Corpus Christi de la 

Ciutat de Valéncia, més conegut actualment com del Patriarca; els milers i milers de rajoletes 

que revesteixen els arrimadors de la seua Església Major conformen un monóton disseny 

geométric a partir de tres motius diferents que es combinen entre si: la punta de diamant, la 

punta de clau i Fóval149, tots tres envoltats de ferronerie. Un altre tema geométrico-floral és

148Aquests fragments, concretament tres, de rarrimador del Saló de Corts del Palau de la Generalitat 
Valenciana són de dimensions idéntiques, i només es diferencien entre si pels temes de cadascun deis 
medallons centráis, on es representen alternativament els símbols deis tres bragos de qué constaven les Corts 
del Regne: al medalló d’enmig apareix, sobre un fons paisatgistic, la Mare de Déu amb un Jesuset, que era la 
insignia del brag eclesiástic; al de Pesquería es veu (també sobre un paisatge, peró molt menys detallat) Sant 
Jordi matant el drac, emblema de Festament nobiliari; al medalló de la dreta, finalment, hi ha l’escut de la 
Ciutat i Regne de Valéncia, en representació del brag reial. Tots tres emblemes s’inscriuen dins d’un ampie 
cércol (idéntic en els tres casos) farcit de motius decoratius: una carátula, pardals, fruits i ferronerie; aquest 
cércol és emmarcat, al seu tom, per un série de quadrats concéntrics, que incorporen encara més decoració, a 
base de roleus i algún fruit. A banda deis medallons principáis hi ha també, en el mateix animador del Saló 
de Corts, alguns rectangles que envolten petits medallons ovalats amb paisatges i escenes bíbliques; en el 
rectangle que fa de marc la decoració és semblant a la que presenten els cércols abans comentáis: carátules 
(que en aquest cas semblen caps d’indis emplomáis), fruits i ferronerie (HCV, 3: 22).

149E1 disseny anomenat punta de diamant consisteix en un quadrat dividit en quatre parts per les dues 
diagonals, de manera que cada part resultant té forma de triangle isósceles; a un costat d’una de les dues 
diagonals queden dos triangles en blanc, i a l’altre costat, dos de color blau fose (almenys aquest color és el 
més habitual a Valéncia en les composicions de taulellets de punta de diamant, ja que no només apareix ais 
arrimadors del CoMegi del Patriarca, sinó també a l’Institut Lluís Vives i a l’antiga Cartoixa d’Ara Christi, 
a Massamagrell). Per a donar impressió de relleu, un deis costats interiors d’un deis triangles blaus 
s’aclareix amb blanc, mentre que hom enfosqueix amb un poc de blau els dos costats exteriors deis dos 
triangles blancs i un deis costats interiors d’aquests (els costats interiors que són així transformáis són els 
que es troben sobre la diagonal que no determina la partió entre blau i blanc; a més, en cada cas s’opta per 
un costat distint d’aquesta diagonal, de manera que si l’aclariment en blanc va sobre el costat superior,

354



el que repeteix ais arrimadors del vestíbul del mateix CoMegi del Patriarca i de la Capella de 

Tobies i Sant Rafael de l’Església de Sant Nicolau de la Ciutat de Valéncia, en qué quatre 

taulellets formen un quadrat on s’inscriu un motiu central que és una mena de floró o 

estrela150; tant el motiu central com el quadrat són farcits de jaspiat. Sense deixar el CoMegi 

del Patriarca, ais frisos del seu claustre i sobreclaustre hi trobem uns taulellets que 

incorporen (en verd, groe i blau páMid) un disseny geométrico-floral amb reminiscéncies 

mudéjars, els quals taulellets resulten bastant origináis per la técnica amb qué van ser 

fabricats: la d’aresta, que com ja hem explicat en les pagines anteriors va ser molt utilitzada 

a Sevilla i Toledo durant els segles XVI i XVII151.

Un deis escassos motius realitzats per terrissers autóctons manisers que es feren 

servir a la Valéncia del XVI fou el mocadoret (en verd i blanc a partir del Renaixement), 

amb el qual, per donar un parell d’exemples, es va pavimentar el Saló Daurat del Palau de la 

Generalitat i es revestí Pavantcor del CoMegi del Corpus Christi (en aquest cas, en 

combinació amb un disseny floral). Peró els més insignes edificis valencians foren decorats 

amb taulells i taulellets realitzats a Pestil de Talavera, i en menor mesura ais de Sevilla i 

Toledo. Cap al 1504 la Capella de Santa Anna de la Cartoixa de Portacoeli, a Serra (el 

Camp de Túria), fou xapada amb peces portades expressament des de la capital andalusa. 

Pocs anys després, el 1511, el Comte del Real encarregá també a Sevilla un fris de taulells -  

la comanda del qual sembla que fou feta ni més ni menys que a PiMustre mestre Francesco 

Niculoso, el pisano-, per a la decoració del palau que coetániament li estaven construint al

Penfosquiment en blau anirá sobre el costat inferior). Les puntes de clau es basen en aquest mateix disseny 
peró hi incorporen un quadrat central amb una roseta, que actúa a manera de cap de clau; aquests caps de 
clau (el quadrat amb la roseta) afigen nous colors a la composició (verd i groe). El tercer disseny consisteix 
en un óval al qual es dóna impressió de relleu en enfosquir amb blau una de les seues vores i un poc del 
centre; aquests óvals poden aparéixer dibuixats en posició horitzontal o vertical.

1S0No és ben bé ni un floró ni una estrela, sinó una barreja de tots dos elements, ja que del vuit extrems amb 
qué compta aquest adom, quatre acáben en punta (com si fóra un estel) i quatre en un semicercle (com si 
fóra una flor).

15 Aqüestes rajoletes que decoren el claustre i el sobreclaustre del CoMegi del Patriarca es van fabricar a 
Valéncia, peró el seu executor segurament era forá, en concret de Sevilla. Soler considera que podria tractar- 
se d’un tal Gaspar Barberán, que s’establí a Buijassot a la primeria del XVII en ser cridat peí Patriarca de 
Valéncia (HCV, 3: 30-31).



carrer deis Trinitaris (a la Xerea, Ciutat Vella de Valéncia)152. Les obres del Palau de la 

Diputació del General, o de la Generalitat, a la Ciutat de Valéncia, comengaren el 1482 i van 

fínalitzar el 1585153; aquest il-lustre bastiment tenia diferents estances decorades amb taulells 

i taulellets, peró en Tactualitat només conserva els frisos del Saló de Corts, que es 

realitzaren a Valéncia per terrissers forans, dos de Talavera i un de Toledo154. D’altres 

edificis decorats també a Pestil talavera són Tactual Institut Lluís Vives de la Ciutat de 

Valéncia (antic CoMegi de Sant Pau deis Jesuites) i, probablement, el Palau del Marqués de 

Dénia, a la capital de la Marina Alta155.

Ja ens hem referit adés al CoMegi del Corpus Christi, la construcció del qual s’inicia 

el 1586 i es remata el 1609 i que conserva encara milers de taulellets que cobreixen el seus 

arrimadors156; amb tot i aixó, la diversitat deis dissenys d’aquests és ben escassa, com escau

152Aquest edifici fou enderrocat per construir sobre el seu solar el Seminari Metropolitá, peró una petita 
mostra d’aquests taulells sevilllans es van salvar i es conserven en l’actualitat al Museu de Cerámica 
González i Martí de la Ciutat de Valéncia (HCV, 3: 20)

153Per bé que l’edifici no es rematá definitivament fins al 1952, quan s’hi afegí una de les dues torres 
bessones deis costats (la que mira cap a la Plaga de Manises) (GCV, 3: 249).

154La decoració d’aquesta sala fou encomanada en principi al mestre sevillá Joan Elies i al terrisser valenciá 
Gregori Abrós, que conjuntament realitzaren els paviments i revestiments en un taller de la Ciutat de 
Valéncia; els jurats del Cap i Casal no en degueren quedar satisfets del treball (els taulells i taulellets d’Elies 
i Abrós no arribaren a coMocar-se mai al Saló de Corts) i rápidament feren vindre el mestre talaverá 
Ferrando de Santiago, que es construí el seu propi fom per a fabricar els taulells i taulellets encomanats. 
Després de fer alguns treballs Santiago marxá a Toledo i vingué en la seua substitució un altre mestre 
talaverá, Juan Villaba: és probable que Santiago i Villalba realitzaren quatre o cinc de les versions de 
rajoletes que encara es conserven ais arrimadors del Saló de Corts (entre les quals els rectangles en qué 
apareixen paisatges i escenes bíbliques), mentre que els medallons que representen els tres bragos de les 
Corts están signats per un tal Oliva, un mestre probablement toledá, si més no el nom de la ciutat del Tajo 
sempre apareix junt amb la seua signatura. Després de tots els avatars patits, sembla que finalment el 1575 
es contractá un mestre sevillá, Alonso Gallego, perqué pavimentara el sól (hui desaparegut) i revestirá els 
arrimadors del Saló de Corts, que, com hem dit, són l’única mostra de cerámica plana vidriada que es 
conserva hui dia dins el Palau de la Generalitat (HCV, 3: 22-25).

155En el primer edifici encara es conserva Tarrimador i el frontis d’una escala decorada amb taulellets de la 
darreria del XVI, amb el motiu ja comentat de la punta de clau, en qué quatre rajoletes així decorades 
s’engalzen entre si formant una creu grega amb quatre puntes. Aquest tema es combina amb quatre taulellets 
més, també idéntics, que combinats entre si representen un floró jaspiat enmig amb quatre flors de lis en 
cada angle. Al recinte fortificat de la Vil-la de Dénia s’han trobat uns taulellets (que probablement 
procedisquen del palau que el Marqués de Dénia hi posseia), importáis de Talavera i decorats amb puntes de 
clau en combinació amb óvals decorats amb ferronerie (aquests models també s’altemen, com ja hem vist, al 
fris de l’Església Major del CoMegi del Corpus Christi del Cap i Casal) (HCV, 3: 26-27).

156Segons Perales (1880, 3: 945), 146.000 taulellets de totes les classes, que van costar 3.639 lliures 
valencianes (44.585 quinzets).
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a l’austeritat que el Patriarca Joan de Ribera, fundador d’aquest CoMegi, hi volgué infondre. 

Són, dones, la senzillesa i la sobrietat les característiques principáis deis metres i metres de 

rajoletes que decoren l’Església Major, el claustre i sobreclaustre i el vestíbul del CoMegi del 

Patriarca. Soler considera probable que Fautor del model que més es repeteix (el disseny del 

qual ja ha estat abans objecte del nostre comentari: puntes de diamant, puntes de clau i 

óvals) siga el mestre talaverá Antonio Simón, del qual se sap que s’establí a Buijassot157, on 

degué fabricar els taulellets per al Patriarca. Aquest mateix terrisser talaverá el 1602 lliurá 

1.300 teules esmaltades, unes en blanc i les altres en blau, per a cobrir la part exterior de la 

cúpula de l’Església del Patriaca; segons Soler, aquest és el primer precedent documentat de 

la utilització de teules per a cobrir les cúpules, una práctica que es popularitzá 

extraordináriament al País Valenciá durant la darreria del XVII i tot el XVIII. Durant aquest 

període es cobriren moltíssimes cúpules amb teula blava, peró també algunes a bandes blaves 

i blanques, com la propia del Patriarca, i d’altres amb teules de reñex daurat, com ara la del 

Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Valéncia {HCV, 3: 29).

Tomant ais frisos interiors de FEsglésia del CoMegi del Corpus Christi, cal dir que la 

monotonia deis seus dissenys només es veu tímidament alterada per les sanefes que decoren 

la part de dalt i la part de baix deis arrimadors; concretament a la sanefa superior deis frisos 

apareix un disseny vegetal que emmarca un gerrot amb flors, el qual s’altema amb el copó 

beneit amb la sagrada forma al damunt (que és Femblema del CoMegi), envoltat per dues 

serps que sorgeixen camuflades entre els roleus que flanquegen l’hostiera. A pesar que hom 

pot advertir una policromia molt viva en els taulellets que decoren el CoMegi del Patriarca, 

la gamma cromática es redueix prácticament al groe i el blau sobre fons blanc.

Joan de Ribera fou també el responsable de la construcció, al Cap i Casal, del 

Convent de Santa Úrsula, al presbiteri de Fesglésia del qual s’hi construí un animador en 

qué es repeteixen altemativament dos dissenys: l’un amb Femblema del Patriarca (l’hostiera) 

dins d’un oval envoltat de roleus vegetáis, entre els quals es camuflen, en la part superior,

157A banda del talaverá Antonio Simón, ja hem comentat abans que un terrisser sevillá anomenat Gaspar 
Baiberán també es va instal-lar a Buijassot, i encara un altre, anomenat Lorenzo de Madrid, en aquest cas 
també talaverá, s’hi va establir {HCV, 3: 30-31). Aquesta vila acollia els terrissers forans que cridava Joan de 
Ribera peí fet que el 1600 li havia estat veñuda (GCV, 3: 300).
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dos ocells que piquen fruita d’una cistella, i en la inferior, un rostre antropomorf que bé 

podría ser un ángel; Paltre disseny és l’emblema de Sant Agustí, un cor travessat per dues 

sagetes, també encerclat per un oval a sobre del qual els roleus es transformen en una 

carátula flanquejada per dos pardals {HCV, 3: 32).

Durant les décades centráis i fináis del segle XVII s’observa com els terrissers 

valencians comencen a superar l’etapa de rigorosa austeritat i monotonía, de machaconería, 

en paraules de Soler {HCV, 3: 137) imposada peí Patriarca i arriben a crear una iconografía 

propia a partir deis roleus vegetáis barrocs que es converteixen en busts antropomorfas o en 

animals, tal i com s’esdevé ja tímidament a les sanefes que decoren la part de baix i de dalt 

del CoMegi del Patriarca o al presbiteri del Convent de Santa Úrsula. D’aquest període de 

recuperació de la cerámica plana valenciana que s’enceta a mitjan segle XVII en parlarem al 

punt 227.1, peí seu major entroncament amb les primeres décades de l’época postforal.
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2.2.7. Época postforal. El reviscolament terrissaire del segle XVIII

Des del punt de vista polític, la primeria del segle XVIII va suposar per ais 

valencians la pérdua deis Furs i, per tant, de les institucions que havien dotat el país de 

personalitat propia i de cohesió durant segles. Aquest fet, que equivalia a 1’abolido per la 

for?a -por justo derecho de conquista- del Regne de Valéncia i a l’annexió del territori 

valenciá a Castella, país del qual passá a conformar una provincia més, obrí les portes a un 

llarg procés de despersonalització i de submissió sucursalista del Poblé Valenciá que ni tan 

sois en els nostres dies, malgrat el recent aconseguiment (el 1982) d’un Estatut 

d’Autonomía, no ha acabat del tot; d’altra banda, tanmateix, aquell trasbals polític va 

descarregar la societat valenciana d’unes institucions que ja havien perdut el seu sentit al 

llarg de les dues centúries anteriors per l’acció combinada de la Monarquía i de l’aristocrácia 

castellanista, i amb aixó varen deslliurar al País Valenciá unes energies que durant prop de 

200 anys havien romás gairebé inactives. L’abolició deis aranzels interiors a les terres de la 

Monarquía, per exemple, facilita el resorgiment del comer? i de la venda de productes 

valencians dins d’aquest ámbit. Així, al capdavall el XVIII va ser a Valéncia un segle de 

notable creixement económic i, per tant, demográfic: entre la primeria i la darreria d’aquesta 

centúria, el nostre país va duplicar la seua població, i passá de 400.000 a 800.000 habitants. 

El creixement económic valenciá del segle XVIII es va fonamentar principalment en les 

transformacions agráries, peró fou complementat també per una forta expansió de les 

activitats industriáis, que s’havien estés arreu del país, des de Morella fins a Oriola. El téxtil 

era llavors, sens dubte, la principal branca manufacturera158, pero també n’hi havia d’altres, 

com ara el paper, el sabó, la molinería o la terrisseria (vegeu HdPV: 179-185). Dins 

d’aquesta darrera branca industrial, la Ciutat de Valéncia estava clarament especialitzada en 

la producció de taulellets, mentre que la Reial Fábrica de l’Alcora esdevingué la principal 

productora del país de pisa fina durant la primera meitat del XVIII i d’altres productes

158Dins del téxtil destacaven els subsectors de la llana (a Morella, Énguera i l’eix Alcoi-Ontinyent), de la 
seda (sobretot a la Ciutat de Valéncia i en menor mesura a Gandía i Oriola), del cánem (a CasteUó) i de 
l’espart (a Crevillent).
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cerámics de luxe durant la segona meitat, com ara la térra de pipa o la porcellana; fínalment, 

a partir de la darreria del XVIII, Manises (probablement per influéncia de l’Alcora) també 

s’especialitzá en la producció de vaixelles de pisa fina com les de la Reial Fábrica, per bé que 

les maniseres presentaven unes característiques técniques i estétiques inferiors a les 

alcorines.
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227.1. La cerámica plana al Cap i Casal

Ja hem comentat que des de la segona meitat del XVII la taulelleria valenciana havia 

comengat a abandonar els austers dissenys, sóbriament elegants, que s’havien imposat al 

Regne sota la influéncia del Patriarca Joan de Ribera. A partir, dones, de mitjan segle XVII 

els ceramistes valencians crearen els seus propis dissenys, més alegres i vistosos. La 

taulelleria valenciana deixá llavors de restringir-se exclusivament ais arrimadors de claustres, 

capelles i d’altres estances deis convents de la Ciutat de Valéncia -com s’havia esdevingut 

durant la segona meitat del XVI i la primera del XVII- i comengá a escampar-se a un gran 

nombre d’edificis tant religiosos com civils de tot el País Valenciá: fins i tot va arribar a llocs 

on el fred clima local els havia fet tradicionalment poc habituáis, com ara Sant Mateu, 

Vistabella del Maestrat o, fora deis límits del Regne, Rubielos de Mora (Gomis, 1990: 108; 

Sánchez P., 1995: 150).

Cal dir que durant els segles XVIII i la primera meitat del XIX gairebé tota la 

cerámica plana valenciana es produia en obradors ubicats ais ravals del Cap i Casal, que 

havien anat consolidant-se al llarg del segle XVII. La producció taulellera valentina només 

trobá un rival digne en la Reial Fábrica de l’Alcora, que també produí nombrosos frisos 

cerámics amb rajoletes, especialment durant la segona meitat del XVIII (aixó ho veurem en 

el següent punt). Del nombre de fabriques productores de taulellets a la Ciutat de Valéncia 

durant aquest periode (segle XVIII i primera meitat del XIX) se’n sap ben poc; únicament 

se’n tenen algunes noticies aillades: el 1737 Perales (1880, 3: 945) comenta que al llarg del 

segle XVÜ i primera meitat del XVIII la producció taulellera valentina “continuó 

progresando y por ello y con motivo de la ampliación del Real palacio de Madrid, se 

pidieron á Valencia muestras de azulejos en 1737, siendo encargados al maestro Manuel 

Alapont, cuya fábrica estaba situada en la calle del Paraís en esta ciudad”. L’any 1778 hi ha 

noticies documentáis que refereixen l’existéncia de tres fabriques taulelleres a la Ciutat -les 

de Casanova, Cola i el francés Disdier (HCV, 4: 96). Molt més explícit és el recompte 

realitzat per Madoz (1846-49, 15: 423)159 a mitjan segle XIX, segons el qual, a la Ciutat de

159Fora del Cap i Casal Madoz només esmenta 1’existencia d’una altra fábrica de taulellets, ubicada a 
Castelló (5: 119), i creada a més en data recent (el 1820). Aqüestes dades demostren 1’absoluta primada que, 
dins del nostre país, mantenía encara la Ciutat de Valéncia durant aquest periode (mitjan segle XIX) peí que
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Valéncia hi havia vuit fabriques de rajoletes vidriades “de infinidad de colores del mayor 

gusto”.

Ja durant les primeres décades del XVIII trobem un nou color, un verd ciar i apagat 

obtingut a partir d’una mésela d’antimoni i cobalt, que produi'a una tonalitat com de fulla 

morta, més esmorteida que no la del verd maragda: per aquesta raó, tots dos tipus de verd 

solien combinar-se en les mateixes composicions de taulells sense que pogueren confondre’s. 

En dos frisos composts de taulellets de la Ciutat de Valéncia, els del CoMegi de PArt Major 

de la Seda, que data del 1700, i el de PEsglésia de Sant Sebastiá, que és una mica posterior, 

trobem la policromía propia d’aquest període, que inclou el blanc, el blau, l’ocre, el verd 

maragda i el verd fulla. Els mateixos colors reaparecen en una altra obra carregada de 

simbolisme, especialment remarcable per la forma trapezoidal, les dimensions variables i la 

disposició en cercles concéntrics deis seus taulells, i també peí fet que es tracta d’un sol i no 

d’un animador. Ens referim a l’anomenat Paviment deis Quatre Elements del Palau Ducal 

de Gandia. Les figures representades es disposen també, com els propis taulells, en cercles 

concéntrics, a partir d’un sol irradiant situat en posició central; al voltant d’aquest el primer 

element, el foc, és simbolitzat per mitjá de brasers, pólvora, arcabussos i núvols amb raigs; 

després, encerclant l’anterior element, apareix Paire representat per palometes, lloros, ólibes 

i paons, entre d’altres aus; el cercle següent significa l’aigua, amb profusió de vaixells, 

peixos i crustacis, i a la faixa més exterior, la que al-ludeix a la térra, animals reais i 

mitológics es belluguen entre els arbres, al costat d’escenes de cacera. Finalment, els cantons 

de Pestañea -que té forma quadrada- s’omplin amb quatre carátules que tomen a reproduir 

els quatre elements (Pérez Guillén, 1985: 11-14)160.

Un carácter menys al-legóric, més repetitiu i monóton, presenten els arrimadors 

decorats amb taulellets de série o de mostra (anomenats també d'a quatre perqué precisen 

de quatre rajoletes per a compondré un dibuix complet), que representen motius floráis

fa a la fabricació taulellera. Aixó no obstant, en poques décades van desaparéixer la majoria de les empreses 
taulelleres Valentines, i cap al 1900 Manises, Onda i Castelló superaven amb escreix la producció taulellera 
de la capital.

160E1 simbolisme d’aquesta obra - i en especial, de la figura del sol que n’ocupa el centre- guarda relació, 
segons alguns estudiosos, amb el neoplatonisme i amb les teories helioconcentriques condemnades per 
l’església, que molts personatges cuites de l’época assumiren com a postura d’oposició a aquesta.
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abstractes, amb tendencia a la geometrització, i fan servir els colors propis de Pépoca (9 0  és, 

el blanc, el blau, el verd i Pocre). Entre els frisos decorats amb taulellets de mostra cal 

destacar el de PEsglésia Major del Monestir de Santa María del Puig (a PHorta), el de PAsil 

de Vells de les Monges Carmelitanes de PAlcora (PAlcalatén) i el de PEsglésia de Sant 

Tomás del Cap i Casal, que daten del segon quart del XVIII; mentre que els taulellets del 

primer arrimador esmentat es consideren de procedéncia valentina, els altres dos sembla que 

són de fabricado alcorina {HCV, 3: 143-148).

Coetánies a les que acabem d’esmentar, peró molt més recarregades, són algunes 

composicions en qué hom pot contemplar les volutes i els roleus vegetáis propis del barroc 

barrejats amb rocalla, 9 0  és, amb elements inerts de la natura, com ara petxines o roques; 

aquesta mena de decoració ben recaragolada, coneguda també amb el nom de rococó, van 

sorgir a Fran9a durant la primera meitat del XVIII i suposá la culminado del recarregament 

ornamental barroc. Entre els ceramistes valencians (no només els del Cap i Casal, sinó també 

els de PAlcora, com veurem al próxim punt) la rocalla es posá de moda per la forta 

influéncia que Fran9a exercia sobre el Regne d’Espanya (en el qual s’emmarcava ara Pantic 

Regne de Valéncia); no debades la corona espanyola es trobava des de la primeria del XVIII 

en mans d’una casa francesa, la deis Borbons.

Dins la taulelleria valenciana d’estil rococó cal destacar Parrimador de l’església de 

Sant Sebastiá, a la Ciutat de Valéncia, i els que actualment es troben a les sagristies de la 

Capella de Sant Vicent Ferrer, també al Cap i Casal, i de la CoMegiata de Xátiva; en totes 

tres composicions hi podem contemplar, en fantástica barraja, angelots, carátules, animals 

fabulosos, roleus arquitectónics (ménsules) i unes petxines que constitueixen les primeres 

mostres de rocalles en la historia de la cerámica valenciana. Els colors que hom féu servir ais 

dits arrimadors eren els propis de Pépoca, 9 0  és, el blanc estannífer per al fons, el blau (que 

continuava predominant), Pocre (amb qué solien perfilar-se les ménsules i les rocalles) i els 

verds maragda i fulla. Pero la culminado de Pestil rococó dins la taulelleria valenciana la 

trobem al fris de la Capella de Sant Vicent Ferrer (també al Convent de Sant Domingo, a la 

sagristia del qual ja ens hem referit), la construcció de la qual data del 1771; en aquesta
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capella veiem angelets que sostenen filacteris161, arquitecturas truncades pintades en blau 

pal-lid, ménsules d’un groe igualment esmorteit, policromes garlandes de flors i abundoses 

rocalles (que a voltes, més que no petxines, semblen pitxers) pintades en un ocre forga 

intens.

A partir de mitjan segle XVIII podem parlar d’un auténtic ressorgiment de la 

taulelleria valenciana, que fou capag de difondre més enllá deis límits del propi país162 una 

gran quantitat d’obres de variats dissenys. A més a més, el taulellet ampliá notablement el 

seu camp d’aplicació, per tal com, si abans de mitjan centúria s’utilitzava gairebé 

exclusivament en el recobriment d’arrimadors i alguna vegada -rarament- com a paviment, a 

partir de la segona meitat comengá a ser habitual també ais safareigs, ais pous, ais frontis 

d’escales, ais bañes de jardí o a les volades de baleó, llocs on es representaven decoracions 

policromes similars o idéntiques a les que habitualment es plasmaven sobra els arrimadors. 

Seria impossible enumerar, com ho hem fet fins ara, els principáis edificis decorats amb 

rajoletes valencianes, ja que Peclosió de la taulelleria al nostre país durant la segona meitat 

del segle XIX permeté un gran augment de la producció; ens contentarem, dones, 

d’esmentar només aquelles obres que considerem particularment notables.

Durant la segona meitat del XVIII les formes fastuoses i recarregades del Rococó es 

van veure progressivament substituídes per noves composicions que presentaven, en canvi, 

un gran naturalisme. Fou llavors que van proliferar a Valéncia els arrimadors de taulellets 

decorats amb escenes historiades forga reais i expressives, extretes de gravats, tapissos o 

llengos de la gran pintura, i ben adaptades a més a més a les característiques deis frisos 

cerámics, amb uns trets que diferencien la taulelleria valenciana de les altres produccions 

coetánies, fins i tot de la catalana, que és la que més s’hi assembla (HCV, 3: 155). Aqüestes 

escenes historiades comptaven amb una policromía ben viva, enriquida amb noves tonalitats, 

com ara la morada o malva de manganés, i les rogenques i castanyes aconseguides a partir 

de la barraja de ferro i antimoni, que s’uniren ais colors habituáis de la primera meitat del

161Cintes, pergamins o banderoles allargadcs que apareixen freqüentment en pintures i tapissos i que 
contenen unes llegendes a través de les quals normalment els autors pretenen comunicar ais espectadora el 
text dit per un deis pereonatges representara (Martín G., 2: 637).

162Fins al nord d’África, segons Soler {HCV, 3: 154).
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segle. A més, tots els dibuixos policroms d’aquesta época eren tractats amb una fina línia de 

manganés, que ajudava a delimitar els distints colors de cadascuna de les figures; únicament 

els núvols -que solien representar-se en clarobscur blau- no es repassaven, per donar així la 

sensació d’un cel difiiminat.

Les representacions historiades que trobem a Valéncia corresponen tant a temes 

religiosos com profans. Entre els primers destaquen els episodis de la Historia Sagrada, i en 

especial de la vida de Jesús (la Passió i les estacions del Via Crucis, la vida de Sant Josep, els 

dolors de la Mare de Déu, etc.), els de de la vida i miracles de sants i marededéus locáis, 

com ara Sant Vicent Ferrer, la Mare de Déu de la Cova Santa d’Altura, la Mare de Déu 

d’Agres (que arribá a aquest poblet de la muntanya alcoiana després que es cremas Santa 

María d’Alacant) o el Crist del Salvador (que segons la llegenda remuntá les aigües del 

Túria), i també els de l’evangelització deis indis americans. Quant ais motius laics, la majoria 

d’aquests reflecteixen escenes de la vida quotidiana: partides de cacera i de pesca, 

embarcacions, banquets o festes a l’aire lliure i d’altres tópics costumistes (un flautista que 

ensinistra els seus animals, un home a qui trauen un queixal, un altre a qui afaiten, etc.). Dins 

d’aquest darrer grup cal destacar les famoses cuines valencianes, que es revestien fins al 

sostre (entre les quals destaca, peí seu bon estat de conservació, la de la Casa deis 

Marquesos de Benicarló, situada en aquesta localitat del Baix Maestrat163) i que es 

decoraven amb menjars, criats, vaixelles i altres imátgens própies del tipus d’estan9a que 

revestien. Entre les escenes laiques el toe exótic el donen els indis, xinesos o d’altres 

personatges similars, abillats de manera corresponentment estranya164.

163Segons Escrivá de Romaní (1919: 229-230) i Díaz Manteca et al. (1996: 137) els taulellets de la Cuina 
del Palau deis Marquesos de Benicarló són de fabricació alcorina. Sánchez P. (1995: 181), en canvi, els 
considera de fabricació valentina per les seues característiques técniques. L’arqueóleg castellonenc Francesc 
Esteve (1993: 18) també és partidari de la segona hipótesi, per tal com al seu parer el colorit, l’estil i la 
composició d’aquests taulellets ubicats a l’esmentada cuina bcnicarlanda s’adiuen més amb la producció del 
Cap i Casal que no amb la de la fábrica de 1’Alcora.

164E1s temes decoratius en qué apareixen xinesos portant exótiques vestimentes es posaren de moda a partir 
del segle XVII a Europa, grácies a les teles i les porcellanes orientáis que les Companyies d’índies 
importaven al nostre continent i grácies, també, ais relats deis viatgers (Cooper, 1993: 102; Díaz M. et al., 
1996: 105-107). No és estrany, dones, que a Valéncia es representaren també, a banda de xinesos, indis 
americans, si tenim en compte els forts vineles colonials que la Corona d’Espanya mantenía amb el 
continent americá.
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ParaMelament a les escenes historiades no deixaren de fabricar-se taulellets de serie o 

de mostra (que poden ser d’a quatre, d’a vuit o anar solts), en els quals es recorría 

preferentment a la temática floral geometritzada, els fruits, les cintes i encara les rocalles, 

que sovint s’utilitzaven com a sanefes per a emmarcar un arrimador historiat165. En gairebé 

totes les esglésies que compten amb frisos historiáis, s’hi troben també, a banda d’aquestes 

sanefes amb rocalla, fragments d’aquests arrimadors decorats amb rajoletes en serie, 

habitualment destinades a cobrir els espais lliures que deixen entre si les representacions 

historiades amb taulellets. El mocadoret també es prodigá especialment durant aquest 

període per a formar dissenys geométrics, per exemple en algunes de les més famoses cuines 

valencianes.

A pesar de l’augment de la producció, les eines i els métodes de fabricació emprats 

en l’elaboració deis taulellets durant la segona meitat del XVIII no diferien substancialment 

deis utilitzats durant les décades anteriors, que tampoc no s’allunyaven massa, al seu tom, 

deis queja eren coneguts a l’Edat Mitjana. El procés d’elaboració de les rajoletes continuava 

sent idéntic al de les peces de forma: Túnica diferencia que aqüestes darreres es 

conformaven mitjan9ant el tom, mentre que els taulellets s’obtenien a partir d’un motle de 

fusta, que s’omplia d’argila en estat plástic166, s’anivellava i després es desmotlava a través 

d’un lleugera sacsada que es donava amb el mánec o graella del motle (Gomis, 1990: 72). 

Una vegada conformada la pe$a es deixava eixugar a Taire lliure fins que adquirirá prou

165Algunes de les escenes realitzades amb taulellets valencians recorden el génere més genuí deis que es van 
desenvolupar a la Reial Fábrica de FAlcora, el designat amb el nom d'Alvaro, per ser el pintor local Vicent 
Alvaro qui el va popularitzar. Aquest génere -que s’aplicava sobre peces de forma, no sobre cerámica plana- 
es caracteritza pels seus dissenys policroms, amb predomini deis ocres i deis groes, on es veu una escena 
principal amb un castell o palau, un pont, un riu, un sol i algún aibre; aquesta escena queda irregularment 
delimitada per vores complicades, amb rocalles i elements vegetáis de grans dimensions (Díaz M. et al., 
1996: 119). A Fesglésia de Sant Andreu (o de Sant Joan de la Creu) del Cap i Casal hi podem observar un 
arrimador, de la segona meitat del XVHI (moment en qué es féu més popular el génere Alvaro), que 
representa una escena amb un pont, un sol, un riu, alguns arbres i alguns personatges (normalment en el 
génere Alvaro alcori no apareixen figures humanes), completament envoltats de rocalla, amb menys 
elements vegetáis del que era habitual en el génere de TAlcora. La manifesta similitud entre els taulellets de 
Sant Andreu i els pitxers decorats amb el génere Alvaro ens fa suposar que els primers es van inspirar en el 
segon.

166Aquesta argila préviament s’havia triturat en les eres a Taire lliure i s’havia posat a remulla en unes 
basses, també a cel obert, perqué s’amerara i assolira el grau óptim de plasticitat; posteriorment s’extreia i es 
pastava fins a conferir-hi la consisténcia idónia per a ser depositada ais motles {HCV, 3: 140; Gomis, 1990: 
209).

366



/cía per a passar al fom, on rebia la primera cocció -la del bescuit- a uns 900° C. La 

/ cuita es cobria amb un bany d’esmalt estannífer i es deixava eixugar, i sobre aquesta 

yblanca es tragava una línia de punts -un estergit- que posteriorment es repassava amb 

¿os fins de manganés que dibuixaven la silueta del disseny del taulellet167. Ja tra^at el 

/erfil del dibuix, la pe<?a s’esmaltava amb els diferents óxids colorants barrejats amb algún 

greix (per fer-los fluids), els quals, en eixugar-se, tomaven a passar peí fom on es coien a 

una temperatura d’uns 600°C, notablement inferior a la de la cocció del bescuit. Consumada 

la segona cuita i dones la vitrificació deis esmalts, la pe?a adquiría el seu aspecte final (HCV, 

3: 140-141).

Durant la primera meitat del XIX continuem trobant a Valéncia les mateixes pautes 

de fabricació i els mateixos models artístics que hi havien imperat durant el XVIII, si bé 

alguns detalls ens permeten diferenciar la producció de la primeria del XIX de la de les 

acaballes del XVIII: la progressiva desaparició de les línies de manganés que contomejaven 

la silueta deis dibuixos, la caiguda en desús del verg maragda de coure o la major puresa i 

uniformitat deis esmalts, grácies al córner  ̂ -incipient en les primeres décades del segle 

passat- deis óxids colorants.

A partir, peró, de la segona meitat del XIX les transformacions que experimenté la 

taulelleria valenciana van ser molt majors, ja que, ni que fos tímidament, aquesta tasca -fins 

llavors completament artesanal- comenta a industrialitzar-se; entre les principáis 

innovacions d’aquest període podem destacar la construcció de foms momns de grans 

dimensions, l’aparició d’úna indústria auxiliar de vidriats i d’óxids colorants (grácies a la 

qual augmenté la puresa deis esmalts i colors), l’ús de la forsa hidráulica per a fer moure les

167Quan el disseny consistía en una gran composició (geométrica, floral, historiada o de qualsevol altre 
tipus) el procés de transferéncia del dibuix al bescuit s’havia de preparar amb una gran meticulositat. El 
pintor ceramista havia de tragar sobre un cartó a la mateixa escala que rarrimador o placa de taulellets el 
disseny que hi volia representar, passar-lo a un paper més fi peró resistent, dibuixar en aquest una línia de 
punts amb una agulla - q o  és, fer-hi un estergit- seguint el perfil del disseny, dividir el paper foradat en 
quadrats, cadascun deis quals havia de tindre dimensions idéntiques a les del taulellet corresponent i, 
finalment, transferir la línia de punts al bescuit en fregar sobre el paper una espongeta impregnada de caibó 
(HCV, 3: 141). El procés era complicat, i s’havia de fer amb la máxima cura per tal que en acoblar 
posteriorment tots les peces, aqüestes compongueren perfectament el dibuix inicial; en cas d’error, peró, 
podien donar-se resultats curiosos, com ara el d’un sól que es conserva al Museu de Cerámica González i 
Martí on un criat negre apareix servint un menjar campestre amb el cap mirant en el sentit contrari al deis 
comensals, a causa que l’estergit s’havia aplicat a l’inrevés.
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pedres de molí que trituraven les frites, la incorporado de les primeres premses mecániques 

per a la conformado de les peces o la utilització de la trepa com a sistema de decoració, la 

qual permetia plasmar les decoracions sobre el bescuit d’una manera més rápida i efica? 

{HCV, 4: 83, 114). De totes aqüestes innovacions en parlarem al punt 2.3.1, dedicat 

especialment a la indústria taulellera de la Plana, que va sorgir durant el primer quart del 

XIX i que a la darreria d’aquesta mateixa centúria ja hada superat -peí que fa a la quantitat 

de producció- la de l’Horta.
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227.2. L* esplendor divuitesca de la Reial Fábrica de VAlcora

La Real Fábrica de Loza Fina y  Porcelana de Alcora fou fundada Pany 1727 peí 

nové comte d’Aranda -de nom Buenaventura-, que posseía vineles familiars amb la histórica 

senyoria de TAlcalatén168. Amb la creació d’aquesta fabrica, Vil lustrat comte Buenaventura 

volia afegir-se a la política iniciada per l’equip de govemants affancesats del borbó Felip V, 

el qual equip pretenia de tomar a igualar l’economia del ja endarrerit Regne d’Espanya amb 

la de les principáis poténcies europees. Per a tal fi la Corona va estimular l’establiment d’una 

série de Reales Fábricas (entre les quals la de 1’Alcora) destinades a la producció d’articles 

de luxe169, amb les quals es volia evitar que l’aristocrácia espanyola importara aquests 

productes sumptuosos des d’altres estats europeus170. La fundació de la manufactura de 

PAlcora suposá una forta despesa per al Comte d’Aranda, pero les ffanquícies i exempeions 

fiscals de tot tipus -promulgades per la Corona- amb les quals és véu afavorida Pempresa, 

van mitigar notablement la inversió (Codina, 1980: 15).

Entre tots els seus estats171, el comte d’Aranda escollí PAlcora com a seu de la seua 

manufactura reial. Aquesta tria no fou producte de la casualitat: una série de factors físics i

168En efecte, Buenaventura Pedro de Alcántara Jiménez de Urrea y Abarca de Bolea -nové Comte 
d’Aranda- era hereu deis senyors de TAlcalatén, tinenga que des del 1233 havia pertangut a Ximén d’Urrea, 
que ajudá Jaume I en la seua conquesta. L’Alcalatén, siga dit de passada, fou una senyoria histórica que no 
coincidía exactament. amb els límits atorgats a Tactual comarca homónima -creada per Joan Soler l’any 
1970 (vegeu Piqueras i Membrado, 1996a: 342)-, ja que Atzeneta del Maestrat, Vistabella del Maestrat i 
Benafigos van ser-hi incorporáis arbitráriament, quan en realitat formaven part de l’históric Maestrat de 
Montesa (com bé indiquen els apeHatius maestratins d’Atzeneta i de Vistabella). Els municipis que 
componen l’Alcalatén históric són únicament l’Alcora (on es trobava el castell que donava dom a la 
senyoria, hui en estat ruinós), Llucena, Figueroles, Costur, les Useres i Xodos (Piqueras i Sanchis, 1992: 70- 
71).

169D’altres fábriques reíais íundades més o menys coetániament a l’alcorina foren la de tapissos de Santa 
Bárbara, a Madrid, i les de vidre i pedres dures, totes dues a la Granja de San Ildefonso (en el sistema central 
castellá, a Tactual provincia de Segóvia). Posteriorment Caries HI fundá la Real Fábrica del Buen Retiro a 
Madrid, destinada a la producció de porcellana (HCV, 3: 63).

170La pisa fina, producte molt apreciat per la noblesa hispánica (no tant per la Cort, que prefería objectes 
fets amb metalls preciosos per a decorar les estances deis seus palaus), tenia en les factories provengáis de 
Marsella i Mostiérs (Moustiers), la gascona de Bordeus, la normanda de Rouen i la saxona de Meissen els 
centres que en marcaven la moda, tant peí que fa a les formes com a les decoracions (Sánchez P., 1995: 
165). De fet, les fábriques franceses esmentades, i sobretot les de Mostiérs i Rouen, havien d’influir 
poderosament en les decoracions cerámiques alcorines durant tot el segon quart del segle XVIII.

171E1 comte d’Aranda tenia d’altres possessions al Regne de Valéncia (com ara Mislata), peró també a 
Aragó i a Castella, la qual cosa condicionava que fóra un deis més influents i acabalats membres de 
l’aristocrácia aragonesa i espanyola (Díaz M. et al., 1996: 23).
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humans, com ara els condionaments naturals del seu terme (abundant en aigua grácies a la 

proximitat del Riu Verd o de Llucena, ric en boscs que proporcionaven llenya i malesa com 

a combustible per ais foms moruns, amb disponibilitat d’argiles en gran quantitat i de 

qualitat excel-lent), la seua ubicació (a Pextrem nord-occidental de la plana comarca de la 

Plana, ben comunicat dones amb Castelló i el seu Grau, amb la Ciutat de Valéncia i el seu i 

amb tota la periféria peninsular, que en el segle XVIII estava consolidant-se com a principal 

eix económic de P estat, en detriment de la decadent Castella) o Pantiga tradició terrissaire 

alcorina (abans de la fundado de la Reial Fábrica a la localitat hi havia 24 foms per a 

Pelaboració de cánters i altra terrissa comuna) influiren decisivament en la decisió final del 

Comte. La fabrica d’Aranda esdevingué, així, el primer precedent industrial cerámic de la 

Plana (Quereda, 1973: 32).

El fet que el Comte ocupara exclusivament en la seua factoría, a banda d’alguns 

operaris especialitzats procedents sobretot de Franca, els vassalls de la seua senyoria, i que a 

més es preocupara de la seua formado artística i técnica va resultar decisiu en Parrelament 

de la indústria cerámica no només a PAlcora, sinó també en alguns altres pobles vei'ns: a 

Onda i a Ribesalbes van sorgir, poques décades després de la fundado de la Reial Fábrica, 

fabriquetes de pisa que feien la competéncia a aquella172. Com veurem més avant, la 

repercussió d’aquesta sólida implantado de les manufactures cerámiques al racó ponentí de 

la Plana aná molt més enllá del segle XVIII: quallá durant el segle XIX en una indústria 

taulellera molt especializada, que durant la segona meitat del segle XX s’ha expandit a la 

resta de la comarca (i a algunes localitats limítrofs) i que en l’actualitat gaudeix d’una salut 

difícilment millorable, d’una prosperitat que mai no havia conegut abans.

172E1 cas de la fábrica de PAlcora contrasta amb el de la madrilenya Real Fábrica del Buen Retiro, que, com 
ja hem comentat en la part dedicada a l’origen i desenvolupament de la tradició cerámica mundial ñns a la 
Revolució Industrial, s’instaHá a la Villa y  Corte el 1759 per orde de Caries III. Aquest rei, que després 
d’haver ocupat durant quinze anys el tron de Nápols, acabava de succeir el seu germá Ferran VI al front de 
la Corona Espanyola, desconñava de l’aptitud deis obrers madrilenys a causa de la seua manca de tradició 
terrisaire, i en conseqüéncia maná que es traslladaren a Madrid tots els operaris especialitzats, técniques, 
maquinaria i fins i tot matéries primeres des de Pantiga fábrica napolitana de Capodimonte, de manera que 
la fábrica quedá perfectament aillada del seu entom castellá, i després de la destrucció d’aquesta durant la 
Guerra del Francés fou incapaz de tomar a ressorgir (Díaz M. et al., 1996: 29).
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A l’hora d’analitzar la dilatada trajectória histórica de la Real Fábrica de Loza Fina 

y  Porcelana de Alcora convé que la separem en tres parts o époques, tot basant-nos en la 

divisió que establí Manuel Escrivá de Romaní, Comte de Casal, el 1919. Aquest aristócrata 

distingia una primera época (1727-1749) d’afrancesament i técnica discreta, una segona 

(1749-1798) d’auge i de técnica depurada, i una tercera etapa de decadéncia, que s’inicia el 

1798 quan la fabrica passa a mans de la Casa d’Híjar (Andrés, 1985: 262). En aquest 

subpunt (227.2) tractarem només les dues primeres époques, que són precisament les de 

major esplendor de la Reial Fábrica i que coincideixen amb tota la trajectória de la Reial 

Fábrica durant el segle XVIII.

La producció alcorina de la primera etapa (des del 1727 fins a la mort del fundador el 

1749) es caracteritza peí fet que acusá especialment la influéncia deis corrents intemacionals 

i, en concret, de Franga, cosa que no ens ha de sorprendre, ja que francesos eren en la seua 

majoria els primers mestres terrissers que contractá el Comte d’Aranda. Cal destacar les 

peces decorades en l’estil anomenat Bérain (el nom es deu al decorador i pintor lorenés Jean 

Bérain, que el posá de moda a la darreria del segle XVII). Aquest estil l’introduí 

probablement a 1’Alcora, el 1727, el mestre terrisser Edouard Roux, que procedía de la 

fabrica de cerámica de Pierre Clerissy de Moustiers (en occitá Mostiérs, a la Provenga); 

consistía en una decoració de tragos fins que descrivien unes cintes en les quals es barrejaven 

tiges, fulles i flórs que emmarcaven un motiu central, habitualment temes grotescs173 (per 

aixó aquest estil decoratiu sovint s’anomena també de grotescs). Els mestres francesos de 

PAlcora i els oficiáis locáis capdavanters formats a l’ombra d’aquells van pintar la primera 

pisa alcorina amb uns grotescs de finor i lleugeresa extraordináries; en les seues peces es 

barrejaven cariátides, amorets, figures humanes extravagants -grotesques-, animals 

fantástics amb cap d’home i elements arquitectónics barrocs com ara fontanes, baldaquins o 

fomícules (que en ocasions tancaven i protegien personatges mitológics com ara Venus, 

Apol-lo, Orfeu, Hércules o Diana). Aqüestes figures es plasmaven amb una orientació

173E1s grotescs són temes de carácter híbrid propis del Renaixement que están constitults per una meitat 
superior composta per un tronc d’home o d’animal i una meitat inferior formada generalment per una tija 
enroscada; per extensió, en Belles Arts es coneix com a grotesc qualsevol figura extravagant o qualsevol 
personatge o animal fantástic (Martín G., 1986: 641).
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vertical dins d’un notable equilibri i harmonía i quasi sempre en clar-obscur blau -tonalitat 

que procedía de Mostiérs, on es feia servir per a aproximar-se a la de les porcellanes Ming, 

que s’havien posat de moda des del segle XVII grácies ais carregaments que arribaven a 

Europa deis ports xinesos. La semblaba entre les peces d’estil Bérain de Mostiérs i les de 

l’Alcora és tan gran que resulta difícil esbrinar si són de procedencia valenciana o proven^al 

CHCV, 3: 75; Díaz M.etaL,  1996: 95-97).

Una altra decoració ben característica d’aquesta primera época de la fabrica de 

I’Alcora foren els xinescs o xineries, estil que va ser introduít al nostre país, segons que hom 

creu, peí marsellés Joseph Olerys, el més famós deis mestres terrissers alcorins durant el 

segon quart del segle XVIIL Aquesta decoració pretenia d’evocar, de manera molt 

fantasiosa, l’exótic món del Llunyá Orient, que s’havia posat de moda a Europa durant el 

segle XVII grácies a les teles i les porcellanes orientáis que les Companyies d’índies 

importaven al nostre continent i grácies, també, ais relats deis viatgers. Les xineries havien 

sorgit a Delft, al taller d’Adriaen Koek, precisament com una reinterpretació deis motius que 

apareixien en aquests productes d’importació. A diferéncia de Festil Bérain, solien 

representar-se en policromía, i representaven omaments floráis que emmarcaven personatges 

orientáis que fumaven llargues pipes, hómens i dones que passejaven per sota de grans 

ombrel-les, animals exótics o fantástics com ara aus amb bees molt llargs, mones, dracs alats 

o insectes estrariys (alguns pareguts a les palometes), i paisatges de fons amb vegetacions 

suposadament orientáis.

Olerys, a banda d’introduir els géneres grotesc i xinesc, creá el seu propi estil 

decoratiu caracteritzat per les garlandes de petites flors que descriuen ondulacions al llarg de 

les vores (normalment esvasades) deis plats o d’altres peces. A Fran?a la cerámica decorada 

a Festil Olerys solia presentar un clar-obscur groe, mentre que a l’Alcora el ceramista 

marsellés li conferí un segell propi en utilitzar colors variats. En tots dos casos Fefecte 

resultant posseeix una gran bellesa, i la pe$a es completa amb un medalló central en qué 

apareix una escena religiosa, un escut nobiliari o un ramet de flors (HCV, 3: 77).

També en la primera época van tindre molta acceptació Festil de lamines o de 

medállons i les brodaries de Rouen. Dins del primer génere es reproduíen gravats o pintures
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de diferents époques i autors174: els preferits eren els que representaven escenes de cacera, 

episodis bíblics o temes mitológics. D’aquestes decoracions es conserven alguns bells 

exemplars, especialment els signats peí pintor castellá Miguel Soliva i per artistes locáis com 

Mascaros, Vilar o Cros. Quant a les anomenades brodaries de Rouen, aquest estil, que 

s’origina en una manufactura cerámica d’aquesta ciutat normanda i es basava en les randes, 

aporta a Fempresa alcorina el motiu deis anomenats Uambrequins175; aqüestes decoracions 

es disposaven de forma radial adaptant-se a la forma deis plats i de les sotacopes (els quals 

podien ser de vores llises o bé gallonats), i feien servir els colors blau, verd, taronja i ocre, 

com els de les peces de Rouen (Díaz M. et a l ,  1996: 99-100,109-110).

Peí que fa a les formes, les peces que trobem més sovint durant la primera época són 

les destinades al servid de taula i les merament ornamentáis. Dins del primer grup destaquen 

per la seua quantitat els plats i les plates, amb una vora llisa o bé amb petites estries, própies 

de la primera década i de Festil Bérain, i que a partir del 1733, quan comencen a fer-se amb 

motle, ja poden presentar vores ondulades, fístonades i angletades176, més própies del 

Rococó; també trobem soperes, que primer es fan més circulars en Festil de Bérain i 

posteriorment més aviat ovalades i amb la vora ondulada, cobertes per tapes els poms de les 

quals són auténtiques escultures, i representen el cap d’un lleó o d’un moltó. D’altres formes 

són les sotacopes, les mancerines, les xicres, les tasses, els sucrers, els pitxers, les safates, les 

teteres o els estalvis; les primeres -també anomenades fruiters-, presenten un plat pía 

recolzat en un peu de copa de coll alt. Les mancerines177, per la seua banda, són una mena

174Entre els distints autors deis quals es reproduiren i, a voltes, es reinterpretaren obres cal destacar el pintor 
i gravador italiá Antonio Tempesta, que decorá les llotges del Vaticá, la galería de la Vil-la Borghese i el 
Palau Giustiniani entre moltes altres mansions romanes (Díaz M. et a l, 1996: 99).

175E1 “llambrequí” (mot que deriva del francés lambrequin) és en realitat un omament usat en heráldica, 
generalment en forma de falles d’acant, que baixa de la part més alta del case i envolta l ’escut: representa 
les cintes amb que s’adomava l’elm, o la tela fixa en aquest per defensar el cap deis raigs solars.

176Les vores “angletades” (del francés anglet) es troben en aquells plats i plates la vora deis quals porta de 
tant en tant una mena d’osques o entalladures en forma de petit angle (HCV, 3: 233).

177E1 mot “mancerina” deriva de “Mancera”, nom del virrei espanyol del Perú entre el 1639 i el 1648, a qui 
se li atribueix la seua invenció. El virrei Macera patia la corea o ball de San Vito, raó per la qual voltava 
amb freqüéncia la xicra del xocolate; per tal d’evitar-ho va inventar un plat amb un suport central que 
impedia de tombar les xicres, que no era un altre que la mancerina, que en un principi, al Perú, manava fer 
d’argent, peró que després, en ser importada a la Península, també es feren de cerámica (HCV, 3: 89-90).
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de plats amb una abra9adora circular al mig realitzada a mida per tal que hi encaixe 

perfectament una ta9a o una xicra (ta9a menuda sense anses), que són també dues formes 

característiques de la primera época. Mentrestant, els sucrers es caracteritzen per tindre un 

peu de copa de coll curt, un eos prismátic (normalment de vuit cares) i uns forats simétrics, 

per on ix el sucre, a la part alta que tanca la pe9a. Els pitxers també presenten un peu de 

copa curt, un eos bombat i curt i un coll llarg i ampie, amb un bec abocador poc pronunciat. 

Les safates, més planes que els plats i les plates, tenen formes bé rectangulars bé oblongues. 

Finalment, les teteres solen presentar un peu curt, un eos ampie i bombat, un coll curt i un 

broc llarg i perpendicular al pía de Pansa.

D’altres peces que no formen part de la vaixella són els pots de farmacia, molts 

d’aquests semblants ais que ja es feien en época medieval, 9 0  és, amb un eos cilíndric (una 

mica més llarg, pero, que al segle XV), lleugerament reenfonsats al centre i amb un coll curt. 

Els elaborats rentamans de PAlcora presenten un depósit central que consta d’una cara plana 

(la de darrere) que s’adossa a la paret, i d’una série de cares de diferent amplária ais costats i 

al davant; a la banda inferior de la cara frontal es troba l’eixida de l’aigua, que té forma de 

cara o cap de lleó amb la boca oberta, on s’encaixa l’aixeta; el depósit consta a més d’una 

tapadora que el tanca i d’una peanya merament estructural que fa veure que l’aguanta, 

encara que, com hem dit, el mateix depósit ja se subjecta per darrere a la paret. A l’Alcora 

també es fabricaven escrivanies (que s’empraven com a suport per a tinters, plomes i altres 

estris d’escriure), suports per a tests, bacinelles o orináis, beneiteres magníficament 

motlejades i pintades, lamines o plaques decoratives on es reproduíen gravats o pintures, 

figuretes de personatges reais o alegórics, etc.

Després de la mort del Comte Buenaventura el 1749 la fabrica de PAlcora passá a 

mans del seu fill i hereu, Pedro Pablo —qui havia de ser en el futur ambaixador de Ferran 

VI, ministre i ambaixador a París de Caries III i Secretari d’Estat de Caries IV. El desé 

Comte d’Aranda iniciá llavors la segona etapa de la Real Fábrica, caracterizada sobretot 

perqué el nou propietari de l’empresa tractá d’augmentar-ne el prestigi mitjan9ant l’obtenció 

de la porcellana. Segons Porcar (Díaz M., Peris D. i Porcar, 1996: 227), per a tal fí va 

impulsar les activitats en tots els fronts a través de la “modificado del Reglament per superar
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les defíciéncies organitzatives i competencials, sol-licitud de noves exempcions fiscals, 

ampliado de Pequipament (dos foms per daurar i dos nous molins) i les instal-lacions 

(quadres, basses, séquies i canals, etc.)”; les fortes inversions realitzades també es traduiren 

en un augment del personal ocupat, que no superava el centenar d’operaris el 1743 i que 

durant la sisena década del segle arriba a depassar els dos-cents Sánchez Adell, 1973: 16- 

17). Com a conseqüéncia de totes aqüestes transformacions, la producció de la factoría, que 

fins a mitjan segle XVIII s’havia mantingut regular, va experimentar un fort increment a 

partir d’aquest moment, de manera que, si en el període 1746-48 la mitjana anual de peces 

ebddes de la fabrica encara era d’unes 182.000, durant la década posterior i la primeria de la 

següent aquesta mitjana arribá a duplicar-se (372.000 peces anuals entre el 1752 i el 1763). 

La venda d’aquestes peces de pisa es realitzava bé a través deis magatzems que el fundador 

de l’empresa havia instal-lat en diferents punts de la geografía peninsular, com ara la Ciutat 

de Valéncia, Barcelona, Madrid, Saragossa, Alacant i Cadis -des d’on s’exportava a 

América-, o bé -amb el consegüent encariment del producto- mitjan9ant traginers aliens a la 

Reial Fábrica d’Aranda (HCV, 3: 70)178

La principal producció durant les tres primeres décades d’aquesta segona etapa 

continua sent la de pisa, ja que les grans inversions realitzades per a obtindre la porcellana 

no donaren fruit (amb la consecució d’un producte similar) fins ben entrada la década del 

1770. Durant aqüestes primeres décades del segon període predomina en la decoració de les 

peces alcorines Part rococó, sinuós i curvilini, en detriment del simétric i rígid estil francés 

que s’havia imposat durant els primers anys de funcionament de l’empresa. La rocalla 

esdevingué omnipresent al costat de les escenes policromes de caire religiós, mitológic, 

galant, de cacera, de paisatges o de curioses arquitectures, entre d’altres temes (Díaz M. et 

al., 1996: 115). Poc abans del 1770 com eta la seua singladura el més genuí de tots els tipus 

de decoració que es realitzaren mai a la Reial Fábrica de l’Alcora sobre pisa fina, l’anomenat 

génere Alvaro (l’origen del qual s’atribueix al pintor local Vicent Alvaro), molt relacionat

178Un testimoni ben iHustre de l’activitat d’aquests traginers fou el pintor Francisco de Goya, que en el seu 
cartó (quadre destinat a la confecció d’un tapís) titulat El Cacharrero va representar un valenciá que venia 
vaixella de pisa de l’Alcora a les fires de Madrid; l ’obra, realitzada el 1778, es conserva al museu del Prado 
(Martín G., 1986, 2: 412).
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amb la rocalla; es caracteriza pels seus dissenys policroms, amb predomini del groe, on es 

veu una escena principal amb una arquitectura de factura peculiar (una mena de castell o de 

palau, a Pentom del qual hi ha gairebé sempre un pont amb un o més ulls i algún arbre 

exótic) que queda irregularment delimitada per vores complicades, amb rocalles i flors, 

sovint tan grans com els edificis. Encara que el genere Alvaro encaixa dins Part rococó del 

tercer quart del segle XVIII, els dissenyadors alcorins que el crearen continuaren fent-lo 

servir ja en pie auge de Part neoelássie (per bé que, a partir del 1780, alleugerit de rocalla) i 

els seus motius decoratius foren imitats per Ribesalbes i Manises i, fins i tot, per Talavera 

{HCV, 3: 103).

La moda rococó també condiciona la complicació formal en la tipología de la pisa 

alcorina, especialment en les mancerines, a les quals es dona forma de fulla de parra; aquest 

disseny també recorda bastant una petxina, 9 0  és, una rocalla. També les soperes i algunes 

sotacopes i plates es dissenyen amb abundants relleus vegetáis que recorden formes própies 

de 1’orfebrería, mentre que els pitxers mantenen les formes característiques de la primera 

época, pero amb unes anses més complicades i retor9ades. Probablement, pero, són les 

produccions anomenades fauna de l ’Alcora i plats d ’engany les que aportaren més 

originalitat a aquesta renovado de la tipología de la pisa alcorina. La fauna de PAlcora 

consistía en el modelatge de tota mena de peces (salseres, especieres, llegumeres, salers, 

flascons de perñtms, petjapapers, etc.) en forma d’animals (ánecs, pollastres, gossos, 

moltons, lleons, lloros, perdius...), minuciosament executats i decoráis sovint amb 

policromía. Les peces d’engany, que s’enquadren dins el corrent anomenat trompe-l’oeil 

(que es posá de moda durant el segle XVIII), consistien en uns plats policroms sobre els 

quals es modelaven, sempre amb gran realisme, diferents tipus d’aliments (figues, prunes, 

pomes, pebreres, formatges...). D’altres dissenys utilitzats durant aquesta segona época 

sobre la pisa alcorina foren el ramet, que es compon d’un ram amb una flor de pétals blaus 

acompanyada de fiilles o fruits i que suposa l’últim pas en la simplificació deis motius floráis, 

el de madameta, anomenat així perqué sobre la vaixella es dibuixava el bust d’una madama 

(senyora), normalment acompanyada d’omamentació floral, o el de fanfare o de trofeus, que
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consisteix en la representado de distints emblemes militars com ara canons, senyeres, 

trompetes i timbáis.

La Reial Fábrica de PAlcora també produí cerámica arquitectónica, per bé que en 

escala molt menor que la de forma, i sempre per encárrec. El gran centre de fabricado 

taulellera fou en aquell temps, com ja hem vist abans, l’Horta i, en concret, la Ciutat de 

Valencia179. Les llosetes cerámiques alcorines es diferenciaven de les Valentines peí fet de ser 

més primes i lleugeres que no aqüestes segones, per presentar una pasta millor decantada i 

similar a la de les peces de forma, un dibuix més curat i corréete i un esmalt més blanc; 

mancaven, pero, del colorit i de la llibertat barroca deis taulellets valentins. Veurem, amb 

tot, que existeixen algunes peces la procedencia de les quals és dubtosa, i hom no sap ben bé 

si es feren a PAlcora o a la ciutat del Túria {HCV, 3: 132; Sánchez P., 1995: 180). 

L’historiador i arxiver castellonenc Díaz Manteca {et a l ,  1996: 127) considera que els 

problemes plantejats sobre Porigen (alcorí o valentí) d’alguns taulellets divuiteses es deuen 

al fet que, malgrat que la Reial Fábrica aconseguira “elevades cotes técniques i artístiques 

[...], ferment d’alló que avui constitueix un deis sectors económics de la zona més vigorosos 

i próspers [la indústria de paviments i revestiments cerámics], la taulelleria de PAlcora 

segueix sent un deis temes pendents d’un detingut estudi [ja que] Pelaboració d’aquest tipus 

de peces apareix com una de les especialitats de la fabrica comtal, i ja en les ordenances es 

parla de la ‘quadra de baldosas’, junt a la de motiles, rodes, etc.”.

Entre les obres que són indiscutiblement atribuíbles a PAlcora destaquen les del 

Convent deis Carmelites Descaeos del Desert de les Palmes (Benicássim, la Plana), on 

trobem d’una banda, un conjunt de plaques policromes en qué apareixen les Set estacions de 

Vermita, obra basada en les idees del carmelita P. Martín (mort el 1657) que derivava set 

lli?ons -una per cada dia de la setmana- deis membres més mortifícats del eos de Jesucrist. 

A aquest conjunt cal afegir una gran crucifixió acompanyada de la imatge de Sant Joan de la 

Creu, escena envoltada per set comucópies en pura rocalla de color groc-or, cadascuna de 

les quals incorpora una escena que és reproducció exacta d’una de les set estacions de

179Aquesta situació, per cert, és Poposada a l’actual, ja que en els nostres dies PAlcora -la  Plana- está 
clarament especialitzada en la cerámica arquitectónica, mentre que l’Horta ho está en la de forma.
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l’ermitá que acabem d’esmentar; aquest darrer conjunt és probablement anterior al 1749, 

segons el Pare Ramón de María (1930: 7)180. Sense eixir de l’obra del Desert de les Palmes, 

el Museu de Cerámica de Barcelona conserva els Set Dolors de la Mare de Déu en clar- 

obscur blau i mares en tonalitat ocre realitzats cap al 1733, també de procedéncia alcorina; 

Tactual monestir alberga un calvari compost per catorze plaques (de 35 per 24 cm) 

policromes que estigueren instaMades ais claustres del convent vell; la dotzena d’aquestes 

catorze plaques, que representa la crucifixió, té unes dimensions més grans que les de la 

resta, ja que entre els carmelites tradicionalment es representa aquesta escena en major 

format.

Fora ja de Benicássim, cal destacar també una pega, hui propietat de Bancaixa, 

procedent del pati central de la propia fabrica comtal, en qué apareixen la Mare de Déu del 

Pilar, Sant Jaume i Sant Pasqual -patrons de la fabrica- dins d’un gran placa central, al 

voltant del quals uns taulellets més menuts componen una decoració del més pur estil 

rococó; d’altres plaques realitzades en la plenitud del rococó són les de la Mare de Déu del 

Sagrari de Toledo, envoltada d’amorets i de rocalles i instal-lada en una capella del carrer 

Govemador de Castelló fins al 1936 (traslladada més tard al Museu de Belles Arts de la 

capital de la Plana) o la de Sant Pasqual Baylon, que estava ubicada en un deis murs de la 

seua cel-la mortuoria i que mostra en el centre el patró de Vila-real adorant TEucaristia i al 

voltant unes delicades rocalles, que degué realitzar-se cap a la década del 1760; aquesta 

darrera pega es conserva hui al Monestir de les Clarisses de Sant Pasqual, a Vila-real. 

D’altres taulellets de procedéncia alcorina són els de Parrimador de la Capella de la 

Comunió de TEsglésia de Sant Tomás a la Ciutat de Valéncia, format per taulells d ’a quatre 

(de 13 x 13 cm) que formen un gran floró on predomina el color blau i el disseny del qual 

recorda els motius Bérain; aqüestes peces deuen datar de la primera década d’existéncia de 

la fabrica alcorina, ja que aquesta capella es construí entre el 1725 i el 1736 {HCV, 3: 133). 

Són també indubtablement alcorines les rajoletes que componen els frisos de TEsglésia de la 

Sang de Castelló, datables del 1763, amb una série d’escenes senzilles que fan al-lusió a la 

Passió de Jesucrist, les quals están envoltades per una orla de riques rocalles de color groc-

l80Vegeu també Díaz M. et al., 1996: 137.
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or. D’altres obres que l’historiador Díaz Manteca no dubta a atribuir a l’Alcora són les 

plaques del Via Crucis del Calvari de PAlcora (datades cap al 1780 i conservades a la 

Parroquia de l’Assumpció d’aquesta vila) o les rajoletes del Convent de les Caputxines de 

Castelló.

Peí que fa a edificis no religiosos cal ressaltar la Cuina de la Casa del Bisbe Beltran 

de la Serra d’En Galceran (al Maestrat181), la decoració de la qual no consisteix en un gran 

animador historiat, sinó en una serie de taulellets quadrats (d’uns 2 0  cm de costat), 

cadascun deis quals está decorat amb un motiu central independent, que no fa part d’una 

composició més gran (Díaz M. et al., 1996: 136-137). La temática general d’aquest conjunt 

de la Serra está completament d’acord amb el lloc en qué s’ubica, ja que els motius centráis 

de cada taulellet representen tota classe d’aliments (fruites, animals de cacera, embotits, 

ampolles d’oli i vi, etc.) i d’utensilis de vaixella182.

Quant ais paviments destaquem un sol de mitjan segle XVIII que es conserva a la 

CoMecció Güell del Museu de Cerámica de Barcelona, procedent d’una casa de l’Alcora183, 

el qual presenta un medalló central amb una típica escena barroca, en qué predominen els 

colors blau i groe, al centre de la qual es veu una parella en el camp, amb edificis més 

menuts que les persones (per donar sensació de llunyania); el mare és la part més interessant, 

ja que parteix de l’estil Bérain i es complica després en incorporar rocalles que acaben en 

elements arquitectónics, amb personatges de la Comédia de l’Art com Pierrot i Arlequín, 

que volen donar la sensació que l’escena central és part d’una obra teatral (HCV, 3: 133; 

Sánchez P., 1995: 182)*

181Per bé que en la comarcalització dissenyada el 1970 per J. Soler la Serra d’En Galceran s’inclou en la 
Plana Alta, nosaltres preferim adscriure-la dins del Maestrat perqué, tot i que no hi pertany históricament -  
ja que la Serra d’En Galceran formava part de la Baronía homónima (Piqueras i Sanchis, 1992: 70-71; GCF, 
2: 175)- des del punt de vista ñsiográfic, económic, lingüístic i cultural s’adscriu perfectament a la comarca 
deis Maestrat, i no pas a la de la Plana.

182Aquest génere, propi sobretot del primer terg del segle XIX, també és freqüent en d’altres manufactures 
valencianes i catalanes, amb temes ben variats que van des deis motius de cuina que acabem d’ indicar fins a 
la representació de figures populare, oficis, groteses, tures, dametes, animals, etc (Díaz M., Peris D. i Porcar, 
1996: 133, 137).

183Casa que, segons Sánchez P. (1995: 182), potser fóra on s’allotjaven els comtes quan visitaven l’Alcora. 
Els comtes tenien la seua própia residéncia en unes instaHacions annexes a la Reial Fábrica (Díaz M., Peris 
D. i Porcar, 1996: 131) i, per tant, si la hipótesi de Sánchez P. fóra certa, el paviment al qual fa referencia 
procediria d’aquest palau-residéncia.

379



Resulta bastant sorprenent, segons Díaz Manteca, que els taulellets de tres edificis 

alcorins -el palau-residéncia de la propia casa d’Aranda, annex a la fabrica; PErmita de Sant 

Miquel de la Foia (al terme de PAlcora) o la capella de Pactual residencia de vells (antiga 

casa deis Marco)- no presenten les característiques própies de la producció local, que la 

seua execució no tinga cap paraMelisme amb la de la vaixella de pisa propia de la Reial 

Fábrica (paraMelisme que sí que existeix en els altres casos explicats, de segur origen alcorí). 

Tanmateix sembla inversemblant que els alcorins -i menys el propi Comte d’Aranda- anaren 

a les fabriques Valentines (o d’altres procedéncies) a comprar rajoletes per ais seus edificis, 

en lloc de recorrer a la manufactura local (i propia, en el cas del Comte). Díaz Manteca 

explica aixó tot basant-se en el fet que la producció taulellera alcorina no sempre havia de 

cenyir-se a unes determinades característiques peí que fa a grossária de la pe?a, la 

composició i tonalitat de la pasta o Festil decoratiu i posa com a exemple que “en taulellets 

d’indubtable procedéncia de PAlcora, com puguen ser les contrapetges de Péscala de la 

casa-residéncia o els corresponents al retaule de la Mare de Déu del Pilar [en la mateixa 

casa-residencia], o els que guarden els hereus de Púltim propietari [...] s’observen grossáries 

distintes i inclús diferents tonalitats en els fangs, en ocasions com a conseqüéncia d’una 

cocció més prolongada, que esgrogueix [sic] sobremanera el fang” Es per aqüestes mateixes 

raons que, mentre Soler {HCV, 3: 134, 148) considera que per les seues característiques 

(tonalitat, grossária, estil decoratiu, etc.) les rajoletes que xapen la famosa Cuina del Palau 

deis Marquesos de Benicarló (ubicat en la localitat homónima del Baix Maestrat) o els de la 

capella de la residencia de vells de la propia Alcora procedeixen més que probablement de 

fabriques Valentines, Díaz Manteca {et a l, 1996: 131, 137) pot donar com gairebé segur 

l’origen alcorí de la primera obra i com indiscutible el de la segona184.

Quant a la porcellana, ja hem comentat que des que se situá al davant de l’empresa, 

el Comte Pedro Pablo es va marcar com a principal objectiu l’obtenció de la més preuada de

184D’aquesta manera Díaz Manteca coincidiría amb les tesis de Manuel Escrivá de Romaní, Comte de Casal 
(1919: 229-230), que atribuía els taulellets de la Cuina del Palau deis Marquesos de Benicarló a la producció 
de la fábrica comtal. Respecte a aqüestes mateixes rajoletes Sánchez P. (1995: 181) considera que si bé 
tradicionalment han estat adscrits a l ’Alcora, hui día -per les seues característiques- són més aviat 
consideráis de fabrícació valentina, del Cap i Casal. Esteve (1993: 18) també s’inclina a pensar que peí seu 
colorit, estil i composició els taulellets d’aquest cuina benicarlada són de la part de l’Horta de Valéncia.
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Ies cerámiques185. Amb aquesta producció el nou propietari pretenia competir amb les 

manufactures de Meissen (Saxónia) i de la resta d’Europa que ja fabricaven vera porcellana. 

Malgrat que les inversions i els esfor?os destináis a la consecució d’aquest objectiu foren, al 

llarg de la segona meitat del XVIII, vertaderament extraordinaris, els seus resultats van ser 

decebedors; en la recerca d’aquesta preada cerámica translúcida l’Alcora es va haver de 

conformar amb dues produccions a cavall entre la pisa i la porcellana auténtica: la porcellana 

tendrá a l’estil francés186 i la térra de pipa, o gres blanc, o cerámica de color crema187. Cap 

d’aquestes dues produccions, que comentaren a fabricar-se regularment a l’Alcora durant la 

década del 1770, no posseien els més remarcables trets estétics -la transluciditat i la 

ressonáncia- i técnics -la resistencia i la duresa- de l’auténtica porcellana dura. Ben al 

contrari, moltes de les pastes utilitzades en la conformació d’aquestes pseudoporcellanes 

proporcionaven ais objectes acabats escassa resisténcia mecánica i ais canvis bruscs de

185Per bé que els intents de fabricar a Europa la porcellana xinesa o porcellana dura (que els orientáis ja 
fabricaven feia segles i que perfeccionaren técnicament durant el segle XV sota la dinastía Ming) es 
remunten a la Itália del Quattrocento, fou a partir del segle XVII que l ’obtenció de porcellana dura va 
esdevindre el principal objectiu de les grans manufactures cerámiques europees, després que la massiva 
arribada d’importacions de porcellana xinesa haguera despertat un inusitat interés per aquesta mena de 
cerámica entre les classes nobiliáries del Contínent. Durant aquesta centuria es va arribar a produir una 
pseudoporcellana o porcellana tendrá, que estéticament era semblant a la xinesa, peró mancava de la duresa, 
la resisténcia i la transluciditat de la vera porcellana. No fou fins al 1709 que els europeus descobriren el 
métode de producció de la porcellana dura (en concret ho aconseguí, a la Cort de Saxónia, el químic 
Büttger); llavors, peró, él secret de la fabricació de la més preuada de les cerámiques fou zelosament guardat. 
A pesar que al llarg del segle XVIII el secret acabá per escampar-se a distintes manufactures europees, 
aqüestes no sempre assoliren 1’objectiu de produir porcellana dura, ja que mancaven de caoli, matéria 
primera fonamental en la fabricació de la porcellana.

186Anomenada també mitja porcellana a PAlcora, i técnicament porcellana de frita, apeMatíu que fa 
referéncia al fet que tres quartes parts de la composició d’aquesta consisteixen en una frita vítria molt rica en 
sílice i potassi. Aquesta frita es barreja amb cal? (17%) i amb argila de cocció blanquinosa (8%) per a 
posteriorment realitzar la cocció del bescuit a una temperatura entre 1.100 i 1.200°C (enfront deis 1.300- 
1.400°C a qué cou la porcellana dura); tot seguit, el eos de la pe?a es decora amb esmalts acolorits, es 
revesteix amb un vidrat plumbífer transparent i finalment se sotmet a una nova cocció a temperatura inferior 
(Díaz M., Peris D. i Porcar, 1996: 177,205).

187E1 gres blanc anglés está compost d’una mésela d’argila plástica blanca -que s’utilitzava en un principi 
per a l’eláboració de pipes de fumar (per aixó a PAlcora rebia el nom de térra de pipa)- i sílex calcinat, que 
confería una tonalitat encara més blanca a Pargila i que permetia coure aquesta barreja a una temperatura de 
1.200°C sense que es deformara, de manera que se’n poguera obtindre un gres de porositat molt baixa. 
Posteriorment el bescuit es cobria amb un vidriat de tonalitat groguenca que, després de la cocció, confería a 
les peces una tonalitat blanca cremosa (per aixó el nom de cerámica crema o creamware). Per les seues 
formes práctiques, la seua decoració senzilla i elegant i la seua forta resisténcia mecánica, aquesta cerámica 
va ser utilitzada especialment com a vaixella doméstica entre les classes burgeses europees (Cooper, 1993: 
123-124).
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temperatura, la qual cosa féu que s’experimentara constantment amb noves barreges per tal 

de trobar una pasta que hi donara més resisténcia, en espera d’aconseguir finalment el 

veritable i anhelat objectiu. Aquest problema condicioná la producció alcorina i de moltes 

altres manufactures europees que perseguien el mateix fi que aquesta sense reeixir tampoc a 

assolir-lo, el gran nombre de figuretes escultóriques que es van realitzar en les dites factories 

durant el segle XVIII es deu al fet que les pseudoporcellanes eren massa frágils i suportaven 

massa poc els canvis bruscs de temperatura perqué hom pogués dedicar-les a la fabricació de 

vaixelles {HCV, 3: 100; Sánchez P., 1995: 167; Díaz Manteca et al., 1996: 229). 

Mentrestant, segons Eugeni Díaz Manteca (1996: 75), la producció de pisa (cerámica 

vidriada a l’estany), que havia donat grans beneficis a l’Alcora fins a l’obtenció d’aquest dos 

succedanis de la porcellana, es va descurar i “a partir deis anys setanta [del segle XVIII], 

queda prácticament reduida a la vaixella, més o menys ordinária, pobrement [sic] decorada 

[ ...]”.

El Comte Pedro Pablo contracta diversos experts estrangers per a l’obtenció de la 

porcellana dura: el 1751 el francés Fran^ois Haly, el 1764 l’alemany Johann Christian 

Knipffer, el 1774 el també francés Frangís Martin i el 1787 el compatriota de l’anterior, 

Pierre Cloostermans; un darrere de l’altre, aquests técnics van fracassar en l’objectiu que 

s’havien marcat188.. Tot i que se sap ben poc de la tasca realitzada pels tres primers mestres 

esmentats, en els registres d’expedició i de magatzem de la Reial Fábrica durant els anys 

1776 i 1777 es consigna que van eixir de la fabrica més de deu mil peces de porcellana 

tendrá o mitja porcellana i a partir d’aquest any apareixen regularment reflectides, en la 

documentado de l’empresa, distintes partides d’aquest material semitranslúcid (Díaz M. et 

a l,  1996: 151-153).

Després deis repetits fracassos deis técnics estrangers en la recerca de la porcellana 

dura, el Comte d’Aranda decidí, el 1786, enviar a París dos deis operaris més qualifícats de

188Aquest fracás en l’intent de produir la porcellana dura sembla que fou el causant del suicidi del mestre 
Frangís Martin el 1786 (Díaz M., Peris D. i Porcar, 1996: 241). Pierre Cloostermans, a més, en la 
correspondencia que mantingué el 1792, a la darreria de la seua vida, amb un ceramista francés anomenat 
Allaud, va atribuir el fracás en l’obtenció de la porcellana dura a 1’obstinado del Comte Pedro Pablo a 
fabricar aquesta cerámica translúcida amb materials exclusivament hispánics (1996: 153).
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la fabrica, els alcorins Vicent Alvaro (principal autor en 1’estil de decoració homónim, al qual 

ja ens hem referit) i Cristófol Pastor. Aquests ceramistes treballaren en la manufactura 

Porcelaine á la Reine (que estava sota el patrocini de la reina María Antonieta i que imitava 

la producció de la fabrica de Sévres), on havien d’aprendre el secret de la porcellana dura. 

Tomaren a PAlcora any i mig més tard, sense haver aconseguit el seu objectiu (HCV, 3: 

105). Amb tot, Testada a París d’Alvaro li aprofitá per a imbuir-se de les noves tendéncies 

neoclássiques que corrien per Europa, de manera que en tomar al nostre país pogué 

incorporar-les ais dissenys de la mitja porcellana alcorina. Entre aquests destacava llavors la 

série anomenada de flors alemanyes, que des de Meissen es va escampar a Sévres i des 

d’ací, per mitjá d’Alvaro, a PAlcora; aquest disseny presentava en un ram de flors en qué 

destacaven algunes roses pintades en diferents gradacions de rosa, amb fulles verdes i 

d’altres flors de color groe o porpra. Aquests rams de flors es dibuixaven sobretot damunt 

de formes tancades, com ara pitxers, jocs de café i de té, xicres o copes, pero també sobre 

plats, i en aquest darrer cas el ram principal no es col-locava al centre, sinó en un extrem, i 

els altres extrems eren decorats amb rams més petits.

Durant aquesta época d’influéncia neoclássica la porcellana alcorina també es decorá 

amb reflexos metál-lics; aquesta técnica havia estat introduida durant la década del 1750 a la 

Reial Fábrica per uns ceramistes procedents de Manises, ciutat on el Ilustre no s’havia deixat 

d’elaborar des d'época medieval. Els terrissers manisers que vingueren a PAlcora seguien 

utilitzant métodes de producció de reflex daurat similars ais del segle XV, amb els quals 

obtenien un reflex molt viu sobre pisa. Tanmateix, a la darreria del XVIII els técnics alcorins 

van substituir aquests procediments antiquats per altres més rápids i senzills de producció en 

série, que s’estaven fent servir a Anglaterra des del 1780189. El preu d’aquesta 

industrialització del reflex alcorí, emprat ara principalment per a decorar porcellana tendrá, 

fou l’empobriment qualitatiu d’aquest, que era menys efectista que el maniser, més groguenc 

i més pál-lid. Amb el nou reflex alcorí es dissenyaren nombrases vaixelles durant la darrera

189L’introductor de la producció a gran escala del Ilustre, fou cap al 1780, Pinsigne cerámista anglés Josiah 
Wedgwood (Cooper, 1993: 132), inventor també de la térra de pipa o del gres jaspiat -per citar només els 
productes seus que després es van copiar a PAlcora.

383



década del XVIII i les tres primeres de la següent centúria, en el sever estil neoclássic 

anomenat Imperi, consistent en fines sanefes vegetáis, llises o enroscades, que es disposaven 

concéntricament sobre l’endret deis plats; per evitar la monotonia, el cercle central podia ser 

un medalló amb una escena, o podia veure's substituit per una broderia, una rosa deis vents, 

una inscripció circular o qualsevol altra mena de motiu que no trencara la simetría de la 

composició. El reflex també es féu servir per a decorar formes més tancades com ara copes 

o pitxers, sobre els quals s’aplicava no concéntricament sinó en una disposició més o menys 

paral-lela (Díaz M. etal., 1996: 153-159).

La térra de pipa, que és com els alcorins anomenaven la creamware o gres blanc 

anglés, fou introduida a la fabrica comtal per Martin o Cloostermans durant la década del 

1770, moment en qué les manufactures angleses comencen a inundar els mercats europeus 

amb aquest producte. A Franga, on la creamware rebia el nom de faience fine o terre-de- 

pipe (i per aixó a l’Alcora també s’anomená térra de pipa), tingué un gran éxit comercial i 

aviat comengá a fabricar-se'n. Grácies a la seua llarga estada a l’estat veí (fou ambaixador a 

París entre el 1773 i el 1787), el comte Pedro Pablo degué tindre coneixement d’aquest 

producte i decidí de portar-lo a l’Alcora. La fabricació de térra de pipa fou especialment 

prolífica durant els darrers vint anys del segle XVIII, tot i que fins a la darreria del XIX no 

deixá de produir-se’n. A pesar de la comentada fragilitat d’aquesta mena de peces, hui dia 

encara se’n conserva un ampli repertori, entre les quals cal destacar les fíguretes 

escultóriques (algunes de les quals són bescuits, go és, no están esmaltades), peró també les 

castanyeres, cistelles de labor, mancerines, soperes, jocs de café i té, safates i moltes altres 

formes ben variades que es van modelar amb térra de pipa coberta amb un vidriat de color 

blanc lletós, similar a l’utilitzat pels ceramistes anglesos per a elaborar la seua creamware. 

Encara que la pipa de l’Alcora ha estat fins ara poc estudiada, Porcar (Díaz M., Peris D. i 

Porcar, 1996: 229) considera que ‘la térra de pipa, pipa o obra de pipa [rebia indistintament 

tots tres noms a la fabrical comtal] representa la producció més qualificada de la 

manufactura [alcorina] en els aspectes técnics”. La propia Encyclopaedia Britannica CD 

(AADD, 1994a: veu creamware) destaca per la seua qualitat la producció alcorina de térra 

de pipa, i comenta que des de la darreria del XVIII les exportacions de creamware angleses
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havien estat ¡mitades per diverses manufactures europees, amb un resultat en general poc 

satisfactori, llevat del cas de tres fabriques: Creil, a Fran9a, Le Nove, a Italia i 1’Al cora, a 

Espanya, que havien estat capaces d’imprimir ais seus dissenys de pipa una grácia especial.

La moda de les petites figures escultóriques a les quals ens acabem de referir en 

parlar de la térra de pipa vingué impulsada per l’esperit decorativista del segle XVIII i per 

l’augment del nombre d’estances a les cases, la qual cosa féu que proliferaren les escultures 

de petites dimensions destinades a ser col-locades sobre la lleixa de les llars i sobre tota 

classes de mobles plans. Meissen fou la primera factoría que realitzá aqüestes escultures, les 

quals foren rápidament imitades arreu d’Europa, especialment a les fabriques franceses de 

Vincennes i Sévres. L’época més destacada en la realització d’escultures a la fabrica comtal 

comenta després del 1754 (a partir de la visita de Pedro Pablo a la fabrica saxona abans 

ai-ludida) i es perllonga fins al 1815. Dins d’aquest període (la major part del qual s’engloba 

en la segona época de la fabrica) foren especialment fructífers els anys en qué el Comte 

d’Aranda fou ambaixador a París (1773-1787), durant els quals Pedro Pablo, grácies a la 

seua relació amb algunes manufactures franceses -en especial la Porcelaine á la Reine-, 

estimulé la producció a l’Alcora de figuretes i petits grups escultórics en terracota, vidriats 

en blanc (pisa) i, sobretot, en térra de pipa esmaltada o simplement bescuitada (Sánchez P., 

1995: 178).

Juliá López fou probablement l’escultor més notable en la historia de la fabrica: 

director de la secció de modelat entre el 1746 i el 1784, Púnica obra que se li atribueix amb 

seguretat -ja que ell mateix la va signar- és un grup escultóric en terracota que realitzá en 

época i estil rococó, on es representa Lucrécia, la legendária heroína de la Roma antiga, en 

el moment de clavar-se un punyal al pit. Manuel Escrivá de Romaní (1919: 210-211) també 

el suposa -sense gosar afirmar-ho amb seguretat- autor d’una série de figuretes que 

representen personatges histories com ara Alexandre el Gran, Juli César o uns reis armenis. 

Cessá en el seu cárrec l’any 1784, a causa que el director de la fabrica comtal trobá que el 

seu estil barroco-rococó estava fora de lloc en els temps que comen, pero durant els vora 

quaranta anys en qué fou el principal escultor dins del seu cercle s’escolpiren nombrosos 

busts de cavallers i dames aristócrates abillats a la moda de l’época, parelles de velles i vells
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bastant grotescs (els vells solien estar esdentegats), criats i criades negres vestits de blanc i 

sovint convertits en canelobres o, fins i tot, figures de mones exótiques, tant de moda durant 

el segle XVIII per raons que ja hem explicat abans en parlar de Festil de les xineries; 

aqüestes figures es realitzaren sobretot en estil barroc, normalment amb pisa de fons blanc 

que presentava alguns detalls de color de gran qualitat (notablement Fesmalt negre i lluent 

que cobria els rostres i les mans d’alguns criats de rapa negra, convertits en canelobres) 

(HCV, 3: 129).

Durant les dues darreres décades del XVIII s’observa una evolució general en 

Fescultura de la fabrica alcorina, procés que sens dubte hem de relacionar amb Festada a 

París del Comte Pedro Pablo. L’estil decoratiu de les figures modelades passa del curvilini 

Rococó al Neoclássic, caracteritzat per unes línies més simples i rígides. Canvien també els 

temes principáis d’aquestes, que ja no són els busts de cortesans, de criats negres, de vells o 

de mones, sinó les figures i els grups escultórics de temes histories, mitológics o alegórics, 

més en consonancia amb els nous gusts; també es realitzen alguns busts, habitualment de 

personatges molt relacionats amb Fempresa alcorina190. Finalment, també suposa una 

transformado el tipus de material utilitzat per a Fexecució de les figures i els grups 

escultórics, per tal com ara predomina la térra de pipa (esmaltada o bescuitada), en 

detriment de la pisa, emprada majoritáriament fins a la década del 1780. Segons el Comte de 

Casal (Escrivá dé Romaní, 1919: 208-209), els tres principáis escultors d’aquest període 

s’anomenaven Ferrer: Vicent Ferrer i Camisser, propietari d’una de les fabriquetes alcorines 

que feien la competéncia a la fabrica comtal; Josep Francesc Ferrer i Minyana, del qual se 

sap que era l’amo d’una empresa a Ribesalbes fundada el 1781 (a la qual fa referencia 

Cabanilles) i que el 1799 fou nomenat intendent de la Reial Fábrica; i un tal Joaquim Ferrer, 

que segons els documents de Fempresa comtal ja hi treballava el 1786 i l’any 1815 encara

190Entre les escultures amb tema históric destaquen les de l’Antiguitat clássica, com ara les d’Alexandre el 
Gran, Juli César, Heliogábal, Minerva, Lucrécia, etc.; peí que fa a la mitología, els escultors alcorins 
recorren a neptuns, tritons i atlants, entre d’altres; quant a les alegories, se’n fan moltes, enre les quals cal 
destacar les quatre estacions, les quatre parts del món (quatre matrones muntades sobre diferents animals: 
Europa damunt d’un cavall, África sobre un camell i Asia i América sobre un lleó i un cocodril, 
respectivament), les quatre monarquies (Roma, Pérsia, Grécia i Assíria; aquest tema també está relacionat 
amb l’Antiguitat), Espanya, l ’escultura, 1'arquitectura, la música, etc. Finalment, entre els busts de 
personatges escolpits podem citar els del Comte d’Aranda, el Duc d’Híjar, Caries IV o de Ferran VII.
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figurava com un deis principáis escultors. Segons Sánchez Pacheco, ja des de la segona 

década del segle XIX hom assisteix a PAlcora a Papagament de la creativitat escultórica 

propia de les décades anteriors; a partir del 1815, aproximadament, els escultors alcorins es 

limiten a fer servir sempre els mateixos motles, i si de cas, canvien les peanyes o el colorit de 

les peces, pero res més (Sánchez P., 1995: 179).

Deixant ja els aspectes artístics de la producció alcorina, convé recordar la impressió 

que la Reial Fábrica causá en el botánic Antonio Joseph Cabanilles després que la visitas 

Pany 1792. Aquest il-lustre i il-lustrat naturalista valencia degué quedar ben sorprés de 

Pavan9at estat técnic i artístic de factoría alcorina, ja que en les seues Observaciones es 

desfa en elogis al voltant de la seua organització, instaHacions, producció, operaris i 

primeres matéries:

Mas de 300 hombres se emplean en las labores y en preparar leña, y como unos 60 se 
mantienen traginando y vendiendo la obra por España. Pasé a ver la fábrica, que es un 
magnífico edificio. Sus directores satisficiéron cumplidamente mis deseos, haciéndome ver la 
manipulación de los barros y otras materias, los laboratorios, hornos, depósitos y oficinas: 
todo respira grandeza. Hácense allí obras de porcelana [tendrá] tan perfecta como la 
extrangera, lo qual se logró en años pasados haciendo pasar á París sugetos que se 
instruyesen en la Real Fábrica de Sevres, los que volviéron á la Alcora después de adquirir 
las luces y práctica que necesitaban. Vi con gran admiración el buen gusto, y lo acabado de 
varias obras hechas por D. Vicente Alvaro, natural de la Alcora: las comparé con las de Mr. 
Cloosterman, hechas por el mismo tiempo (1792), y juzguélas superiores. Ademas de la 
porcelana se fabrican en la Alcora tres especies de loza que llaman la fayance [pisa], la pipa 
[térra de pipa] y la de fuego [térra de foc191]. El mérito de estas especies es conocido en toda 
España. Los barros [argües] se hallan en las cercanías de la zona, la tierra de pipas junto al 
pantano, las otras tierras á quarto y medio de hora no léjos de la ermita de San Vicente; hasta 
el quarzo se encuentra con abundancia en los términos inmediatos al de Alcalatén.

Cabanilles, 1795,1: 96

191Aquesta producció alcorina ha estat estat poc estudiada fins ara, potser peí fet que estéticament és inferior 
a la porcellana tendrá, la térra de pipa i la pisa, la qual cosa deu haver condicionat que a penes se’n 
conserven exemplars i que així siga difícü de valorar la repercussió que tingué durant la darreria del XVIII, 
quan Cabanilles esmenta la producció de térra de foc. Segons Soler la térra de foc eren els atuells 
(básicament olles i cassoles) refractaris -capados de resistir temperatures molt altes- utilitzats per a coure 
aliments en el fom o directament sobre les ñames i, per tant, no devien estar decorades (encara que sí 
vidriades) i el seu aspecte final devia resultar bastant groller (HCV, 3: 117). Teodor Llórente (1889: 486) 
designa aquesta producció basta i resistent al foc amb el nom de loza negra, go és, “pisa negra”.
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Josep Lluís Porcar (Díaz M., Peris D. i Porcar, 1996: 231) considera que aquesta 

darrera década del segle degué ser “el període álgid de la producció alcorina, en totes les 

seues connotacions técniques i tal vegada també en els aspectes formáis” i argumenta cinc 

motius per a defensar aquesta tesi. El primer, la reforma del 1790 del Reglament de la 

fabrica, que pretenia optimitzar els recursos i organitzar millor l’estructura fabril. Porcar 

també destaca el fet que la plantilla de técnics estiguera més ben assortida que mai a la 

darreria de la centuria, amb els Alvaro, els Ferrer, Causada, López, Pastor, Garda, Nebot, 

Cloostermans, Garcés, etc. A més, la diversificado de la producció cobria totes les famílies 

cerámiques conegudes (pisa, porcellana tendrá, térra de pipa i d’altres de menor importáncia 

com els jaspiats o el blau de Sévres192), llevat de la preada porcellana dura. El repertori 

formal de Fempresa en aquella década era més ampli que mai; cal destacar-ne la variada 

col-lecció de motles per a escultures. Finalment, a pesar deis continus conflictes que 

enfrontaven els operaris especialitzats amb els dirigents, i que provocaren l’emancipació 

d’alguns deis primers, com veurem al punt següent (227.3), per primera - i  única- vegada en 

la historia de Fempresa, una part de la direcció de la manufactura, concretament Josep 

Francesc Ferrer i Vicent Alvaro, feia també part de l’estament técnic193. Pero aquesta 

prosperitat de final de segle dura poc: la mort de Pedro Pablo el 1798 i el traspás de la Reial 

Fábrica a la casa d’Híjar encetarien una nova etapa en Fempresa que suposaria l’inici de la 

seua décadéncia, que comenta a fer-se ben palpable a partir de la tercera década del segle

XIX. La Reial Fábrica ja no recuperá mai la fama i el prestigi que havia conegut durant les 

darreres décades del XVm, peró almenys aconseguiria mantindre's en fimcionament durant 

tot el segle XIX i bona part de Factual.

192La introducció a 1’Alcora d’aquestes dues i d’altres produccions minoritáries en aquesta localitat 
s’atribueix principalment a Cloostermans. De tota manera la seua fabricació fou molt minsa; si més no, hom 
té molt poca constáncia que se n’elaboraren en quantitats significatives. Segons Soler (dins HCV, 3: 111), la 
principal pega jaspiada que hom coneix és un joier en forma d’esfinx cobert d’un jaspiat (cerámica que imita 
el color d’aquesta pedra) de tonalitat bruna fosca, el qual no pot considerar-se precisament un model de 
finor; també es feren d’altres peces menors com ara plats, xicres i mancerines.

193Aixó es pot considerar com un fet excepcional, ja que les relacions laboráis al si de Fempresa van ser 
sempre bastant tibants, no només entre el personal dirigent i técnic, sinó també entre els mateixos técnics, 
que rivalitzaven entre si. Aquest mal ambient, unit a l’esperit empresarial d’alguns deis operaris, fou el 
principal responsable de la creació de noves empreses -anomenades fabriquetes- a la comarca {HCV, 3: 
113). Precisament Josep Francesc Ferrer, que fou intendent entre el 1799 i el 1813, albora que dissenyador, 
havia estat el fundador -com ja hem dit— d’una d’aquestes empreses a Ribesalbes l’any 1781.
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227.3. Les primeres fabriquetes

Durant les décades fináis del segle XVIII, alguns operaris de la Reial Fábrica crearen 

les seues própies manufactures de pisa a la mateixa vila de l’Alcora o a pobles de la rodalia, 

com ara Onda o Ribesalbes. Dos foren els motius principáis que condicionaren l’aparició de 

les noves manufactures: l’esperit empresarial d’alguns deis mestres terrissers de la fabrica 

comtal194 i el desig d’aquests de deixar Fempresa, a causa de les opressives condicions de 

treball que els hi eren imposades195. Així dones, aquests mestres terrissers emprenedors i 

descontents amb la fabrica comtal prengueren la iniciativa de fundar noves empreses, on 

fabricaven peces que imitaven més o menys fidedignament la prestigiosa i reconeguda 

producció comtal, les quals venien a preus més barats.

Sembla que fou a Onda on s’ubicá la primera196 de les noves manufactures 

(conegudes com fabriquetes o, en castellá, fabriquillas), fundada el 1778 per un tal Miquel 

Guinot -que no sabem si era operari de la fabrica comtal-, amb un tal Mariá Causada com a 

principal artista, el qual, segons la documentació de Fempresa alcorina, fou sorprés traent-ne

194L’esperit empresarial deis alcorins pot explicar-se en part a causa del sistema d’heréncia de la térra, 
rigorosament equitatiu, que ha imperat históricament al Regne de Valéncia, segons el qual la majoria deis 
autóctons -deis alcorins, en aquest cas- podien ser propietaris, per poques fanecades que tingueren. Els 
mateixos esquemes s’aplicaven, peí que sembla, ais menestrals: ja hem dit que abans de l’establiment de la 
fábrica comtal hi havia a F Alcora 24 terrisseries menudes. Amb la creació de la Reial Fábrica, la majoria 
deis terrissers - i  una part deis llauradors- alcorins passaren a ser mers assalariats. En el moment, peró, en 
qué veieren la possibilitat d’emancipar-se no dubtaren a fer-ho i muntaren les seues própies instaHacions 
fabrils, per a les quals aprofitaren a més les receptes, dissenys i motles de la fábrica comtal, de la qual 
procedien.

19sDesprés de l ’aplicació de'les noves ordenances imposades peí desé comte d’Aranda a mitjan centuria les 
hores de treball en Fempresa augmentaren encara més i passaren a ser tretze de l ’octubre fins al mare (des 
de les set del matí fins a les vuit de la vesprada) i quinze de l’abril al setembre (des de les cinc de la 
marinada fins a les vuit), amb només una hora per a diñar i mitja per a esmorzar. El diumenge no era dia 
laborable per ais peons, peró sí per ais aprenents, directors i mestres terrisers, que havien d’assistir a 
l’académia de dibuix {HCV, 3: 97). Amb aquesta jomada maratoniana -que no era, peró, especialment dura 
si la comparem amb les de la resta d’Europa en la mateixa ¿poca- el personal de Fempresa ja podia estar 
ben fart i desfijar fugir-ne.

196En realitat abans de la década del 1770 ja hi havia hagut un cas d’un operari alcorí que havia intentat 
fundar la seua própia empresa: en concret, l ’any 1746 s’havia iniciat un llarg plet contra Pere Garcés, 
treballador de la fábrica comtal, que volia crear la seua própia manufactura cerámica prop de la llavors 
important Cartoixa de Valldecrist, a Altura (l’Alt Paláncia). La causa que originá aquest litigi no fou el fet 
mateix d’establir una nova empresa, sinó la presumpció que Garcés volia endur-s’hi d’una manera 
subrepticia algunes fórmules, motles i dissenys de la Reial Fábrica. Finalment aquest procés va ser 
sobresegut en considerar que aquesta havia estat una sospita no fonamentada (Díaz M„ Peris D. i Porcar, 
1996: 87).
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motles i, després de ser portat a juí, va ser alliberat perqué no eren uns motles origináis, sino 

copies. Segons Cabanilles (1795, 1: 1 0 0 ), el 1792 a Onda hi havia una única fabrica de pisa, 

que devia ser la de Guinot i Causada, la qual Ferudit considerava inferior a una altra que hi 

havia a Ribesalbes: “Los edificios anuncian un pueblo [Onda] acomodado y numeroso, que 

pasa de los 1 .0 0 0  vecinos, todos labradores, á excepción de los empleados en la fábrica de 

loza, semejante pero inferior a la de Ribes-albes”. D’aquesta fabrica de la véina Ribesalbes, 

fundada el 1781, i del seu propietari, Josep Francesc Ferrer i Minyana, en parla amb molta 

admiració el mateix Cabanilles:

...pero la principal causa [del creixement de Ribesalbes de menys de 30 veins cap a mitjan 
segle XVffl a 130 l’any 1792] es la fábrica establecida allí por D. Joseph Ferrer, pintor de 
profesión, dotado de luces para quanto quiere emprender, el qual por sí solo concibió y 
executó en Ribes-albes una fabrica semejante á la [fabrica comtal] de la Alcora. Se 
aprovechó de la naturaleza del terreno contiguo á la fabrica, compuesto de arcilla 
amarillenta, qe destinó para materia primera de la obra; y contituyéndose él mismo 
arquitecto, maquinista y director, levantó el edificio con un taller completo, mejoró la 
condición de los hornos, y construyó una buena máquina para moler los materiales del 
barniz. De modo que desde el año 81 en que puso mano á la execucion de su proyecto, ha 
dado tal aumento á la fábrica, que anualmente consume 700 arrobas de plomo, y el 
correspondiente estaño para barnizar la obra, que vendida por mayor á los cargadores 
produce más de 9.000 pesos. Esta fábrica ha dado nueva vida al pueblo, y ocupación á 
muchas familias, empleándose en ella hasta los niños de diez años”.

Cabanilles, 1795, 1 : 98

Sembla que Josep Francesc Ferrer estigué al capdavant de Fempresa fins a la seua 

mort el 1815, a pesar que després de la fundació de la fabriqueta toma a la Reial Fábrica, 

d’on procedía, i ja durant la tercera etapa en fou nomenat intendent. La fabrica de Ribesalbes 

intentá imitar la producció alcorina, per bé que mai no pogué assolir el seu refinament i la 

seua puresa de formes i de decoració. L’emprenedor mestre terrisser no tenia darrere seu a 

Ribesalbes un equip comparable amb el de la factoría alcorina; així i tot, Cabanilles gosá 

afirmar que la fabrica de Ribesalbes era “semejante á la de la Alcora”. Segons Fhistoriador 

Díaz Manteca {et a l , 1996. 93), després que Josep Francesc Ferrer tomara, a instáncies del
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desé comte d’Aranda, a la Reial Fábrica, la producció de la seua manufactura ribesalbera 

“quedá en mans de l’artesanat que Ferrer va poder formar en els pocs anys que estigué 

dirigint-la”, de manera que ja no es podia aspirar a emular la perfecció deis dissenys alcorins 

i es va optar per una decoració menys perfecta, més ingenua: “la pisa popular més 

aconseguida i colorista del seu temps”, segons el mateix Díaz Manteca. Amb tot, la fabrica 

de Ferrer no va deixar mai d’inspirar-se en les modes i gusts imposats per PAlcora, i va 

reinterpretar l’autócton estil Alvaro, encara que amb uns tra9 0 S molt més grollers que no els 

de les fines composicions comtals.

Si Ribesalbes i Onda foren triats pels terrissers alcorins fugits de l’empresa comtal 

com a centres de fabricació cerámica fou per la seua abundáncia en matéries primeres197, per 

la seua anterior tradició terrissaire (en cerámica comuna) i per la bona ubicació d’aquestes 

localitats a la comarca de la Plana, més próximes a la ruta litoral que no l’Alcora198. Hi 

hagué també, pero, un altre motiu de pes: el fet que aquests dos pobles es trabaren fora de 

1*Alcalatén, 9 0  és, de la jurisdicció del Comte d’Aranda, de manera que aquest no hi podia 

frustrar el normal desenvolupament de les activitats fabrils, com va fer amb les fabriquetes 

nascudes a la mateixa Alcora. En efecte, durant la primera meitat de la década del 1780, 

alguns oficiáis de la factoría alcorina van fundar distintes fábriques a la mateixa vila de 

l’Alcora, les quals assoliren un alt grau de perfecció artística i técnica. Aprofítant la 

semblaba entre les peces d’aquestes fabriquetes i les comtals, i el reconeixement i prestigi 

de qué gaudien aqüestes darreres, els obradors alcorins venien fraudulentament la seua 

producció com si procedira de la Reial Fábrica. Per evitar aquesta competencia deslleial, el 

desé Comte d’Aranda demaná autorització el 1784 a la Junta de Cornea per a marcar els 

seus productes amb una A i així distingir-los deis de la resta de fabriques alcorines. 

D’aquesta manera moltes de les peces de la Reial Fábrica comen9aren a marcar-se amb una

197E1 1795 escrivia Cabanilles (1: 98): “En este término [Ribesalbes] y en los inmediatos á la Alcora y Onda 
son freqüentes las minas de excelente arcilla, de que se hace el barro para las fábricas”.

198Ribesalbes es troba a cinc quilómetros d’Onda, i aquesta població a catorze de Vila-real, peí centre de la 
qual passava el Camí Reial que anava de la Ciutat de Valencia a la de Barcelona. La ruta Vila-real-Onda- 
Ribesalbes és bastant plana, mentre que la de Castelló a PAlcora (de vint-i-un quilómetros) és una mica més 
llarga i accidentada que l’anterior. D’altra banda, la distáncia entre l’Alcora i Ribesalbes és de nou 
quilómetros, i entre l’Alcora i Onda, de quinze.
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A, pero les fabriques imitadores no tardaren a fer el mateix, continuant així amb les seues 

falsificacions. Després de la forta pressió exercida per Pedro Pablo durant els anys següents, 

el 1787 la Junta de Cornea prohibí la instal-lació de noves fabriquetes a PAlcora i establí 

que si algú volia vendre el seu establiment cerámic ho havia de fer necessáriament al comte 

d’Aranda; també ordená distingir amb una lletra la producció de les quatre fabriquetes 

existents a PAlcora a banda de la comtal, i així la de Vicent Ferrer i Camisser es marcá amb 

una F, la de Francesc Badenes amb una B, la de Joaquim Ten amb una T i la de Nadal Nebot 

amb una N. L’any 1789 la pressió del comte d’Aranda havia donat els seus fruits, ja que 

només restava una fabriqueta a PAlcora, probablement la de Joaquim Ten, el qual no triga a 

incorporar-se novament a la fabrica comtal i tancar la própia. El 1792 Mossén Cabanilles 

(1795, 1: 96) no feia cap referencia a l’existéncia de fabriquetes a PAlcora; el comte Pedro 

Pablo, finalment, havia aconseguit el seu objectiu, peró només momentániament.
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2.2.8. El segle XIX. L’increment de les produccions manisera i ondera

La trajectória histórica de la cerámica valenciana del segle XIX es va caracteritzar 

principalment per dos fets. D’una banda, la decadencia de la Reial Fábrica de l’Alcora, 

iniciada poc després de la venda d’aquesta al Duc d’Hijar; en aquesta regressió -de carácter 

més qualitatiu que no quantitatiu- influí notablement el context sociopolític de la centúria, 

caracteritzat per una continua inestabilitat política (Guerra del Francés, Trienni Liberal i 

reacció absolutista, les tres guerres carlines, Revolució del 1968, regnat efímer d’Amadeu de 

Savoia, Primera República, insurrecció cantonal, Restaurado Monárquica...). D’altra banda, 

Onda i, sobretot, Manises van conéixer durant el segle XIX un increment notable de la seua 

activitat cerámica: l’arribada a totes dues localitats durant les darreres décades del XVIII 

d’oficials ‘tránsfugues” procedents de la Reial Fábrica de l’Alcora possibilitá que les 

produccions cerámiques manisera i ondera es perfeccionaren grácies a algunes innovacions 

destacades que aquests operaris especialitzats hi van portar, com ara la técnica de l’esmalt 

estannífer; d’aquesta manera hom aconseguí d*augmentar-ne les vendes i els obradors locáis 

es multiplicaren, sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX.

Si ens referim únicament a la cerámica plana, durant la segona meitat del segle XIX 

la Ciutat de Valencia va perdre l’hegemonia en la producció que havia ostentat des del segle 

XVII fins llavors, i en aquest mateix període va veure redui't a menys de la meitat el nombre 

d’empreses especialitzades en el taulellet: dotze en tenia cap al 1850 (Valls, 1894a: 135) i 

només cinc el 1898 (Bailly-Bailliére, dins AADD, 1898: 2.224). Mentrestant, Manises i, 

sobretot, la Plana van prendre el relleu en aquesta producció, de manera que el 1898 aquesta 

darrera comarca ja comptava amb més d’una dotzena d’empreses taulelleres (aixó ho 

estudiarem en el punt 2.3.1). El segle XIX també va ser per a la producció taulellera, 

sobretot l’anglesa i la francesa, el de la introducció d’importants innovacions tecnológiques, 

grácies sobretot a l’aplicació sistemática de diferents descobriments técnics que 

perfeccionaven els métodes de fabricació de taulell, procés que, en conseqüéncia, va 

esdevindre per primera vegada própiament industrial (Gomis, 1990: 144). A Valencia, com a 

la resta de l’Estat -llevat d’alguna excepció com la sevillana fabrica de Pickman-, aqüestes
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innovacions tecnológiques van arribar amb un retard notable (no s’hi van generalitzar fins ais 

anys vint i trenta del segle actual): la forta inestabilitat política viscuda a Espanya durant el 

segle XIX -a  la qual ja ens hem referit en el parágraf anterior- n’impedí la propagado.
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228. 1. La depauperado productiva de la Rdal Fábrica i Vobscur ocas

Després que el 1798 el desé Comte d’Aranda morís sense deixar descendents 

directes, la Real Fábrica de Loza Fina de Alcora passá a mans del nebot d’aquest, el desé 

Duc d’Híjar, Pedro de Alcántara de Híjar, fet que va iniciar la tercera época de l’empresa. 

Per tal de mantindre la vitalitat de la manufactura alcorina, en un primer moment el duc va 

sol-licitar que es renovaren les franquícies i els privilegis de qué finia l’empresa i hi va 

establir un nou reglament199; tot i aixó, a partir de la segona década de la centúria, la fabrica 

va entrar en un període de lenta decadéncia. La invasió napoleónica de la Península (1807) i 

el subsegüent esclat de la Guerra del Francés (1808-1814) marquen l’inici d’aquest declivi. 

Els beneficis de l’empresa passaren de vora 290.000 quinzets durant el període 1803-1807 a 

només 44.000 entre els anys 1818 i 1822, moment en qué el país vivia una crisi económica 

generalizada com a conseqüéncia de la guerra. Aquesta crisi no fou, peró, l’única causa de 

la decadéncia de la fabrica alcorina, ja que hi varen contribuir també els següents factors: en 

primer lloc, el fet que la propietat de Tempresa haguera passat en pocs anys per diverses 

mans200, la qual cosa no pogué deixar de peijudicar-ne el funcionament normal; en segon 

lloc, Tescassa capacitat d’inversió de la Casa d’Híjar, que s’havia empobrit a conseqüéncia 

de la guerra i de Tafebliment deis drets senyorials201; finalment, la carestía d’algunes 

matéries primeres, resultat també de la guerra, i la manca de llenya com a combustible, que 

no era, en canvi* efecte del conflicte bél-lic, sinó del fet que gairebé un segle de 

funcionament de la própia empresa alcorina havia exhaurit prácticament els boscs próxims a 

la zona {HCV, 4: 57).

199Aqüestes noves ordenances daten del 1799 i foren elaborades per tal que la fábrica alcorina arribara -en  
paraules del propi Duc, referides peí Comte de Casal Manuel Escrivá de Romaní (1919: 235)- “a su mayor 
perfección y adelanto en los ramos que en ella se fabrican, para el mejor servico del público y para que se 
produzcan los intereses de que es susceptible”.

200Aquesta fou heretada per Don Pedro de Alcántara Fadrique Fernández de Híjar y Urica, X Duc d’Híjar, el 
1798 i poc temps després passá al seu fill Don Agustín Fernández de Híjar y Palafox, Duc D’ Aliaga i XI Duc 
d’Híjar, que va morir el 1817. La seua filia i única hereva de la manufactura, la Duquessa Doña Francisca 
Javiera, falta a l’any següent, de tal manera que Tempresa passá a mans del germá de Tonzé Duc d’Híjar, 
José Rafael Fabrique, militar de professió i amb escassa motivació peí negoci cerámic, el qual desconeixia 
per complet.

201E1 1801 hi va haver una revolta popular a la senyoria de l ’Alcalatén, arran de la qual els habitants 
d’aquesta aconseguiren alguns avantatges respecte ais drets que la casa d’Híjar tenia sobre ells {HCV, 4: 57).
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Segons Escrivá de Romaní, la forta reducció deis beneficis entre la segona i la tercera 

década del segle XIX obliga a pagar bona part deis sous en especie, 9 0  és, en peces de pisa, 

pipa i porcellana. Com que els operaris venien posteriorment aquests objectes ais mateixos 

traginers que distribuien la producció de Tempresa a un preu inferior al que aquesta solia 

cobrar-los, la Reial Fábrica no tingué altra opció que baixar els seus preus202. En un moment 

en qué el cost de les matéries primeres s’incrementava cada volta més; aquesta situado 

acabá per provocar la fallida de Tempresa i la consegüent decadéncia técnica i artística de la 

producció. Tot i que Tany 1827 Tempresa alcorina havia rebut la medalla d’or dins 

VExposició d\Industries Espcmyoles, segons Escrivá aquest premi no va ser, de fet, sinó un 

reconeixement oficial a la labor de cent anys justs de fecunda fabricació, i no indica pas que 

la producció cerámica d’aquells dies mantinguera l’alt nivell de qualitat d’antany203.

Les referéncies a la fabrica alcorina que apareixen al Diccionario Geográfica- 

estadístico-histórico de Pascual Madoz no són gens conciliables amb el que refereix Escrivá 

de Romaní sobre la situado de Tempresa alcorina durant la mateixa data: mentre Tescriptor i 

polític navarrés parla d’una producció i d’un planter d’operaris més ampli que mai204, el

202Segons el Comte de Casal, una de les causes de la gran diferencia de beneficis entre 1803-1807 (290.000 
quinzets) al 1818-1822 (44.000) fou:

...la de qué escaseando el numerario llegó a pagarse a los artífices [operaris] gran parte de sus 
jornales en loza o porcelana, que luego ellos vendían a los mismos cargadores [traginers] de la 
fábrica malbaratándolas, con un 30 por 100 de rebaja sobre el 16 [per 100 de rébaixa] que en 
aquélla era ususal; lo que vino a entablar una competencia ruinosa para la manufactura, que se veía 
obligada a hacer mayores concesiones para dar salida a sus productos.

Escrivá de Romaní, 1919: 267

203Segons paraules textuals del Comte de Casal, els premis aconseguits en aquesta Exposició eren “los 
laureles oficiales de una corona fúnebre, con que el Estado venía a honrar un siglo [...] de trabajo constante, 
de esfuerzo patriótico...” (Escrivá de Romaní, 1919: 268).

204Cal agafar amb molta cautela les dades de Madoz, ja que, per comentar, en algunes de les seues 
senténcies referides a 1’Alcora plagia descaradament els texts de Cabanilles publicats el 1795 (1: 96). Diu 
Pasqual Madoz:

...se fabrican [...] piezas de porcelana tan perfectas com las estrangeras, y 3 especies de loza que 
llaman de fayence, de pipa y de fuego. Los diferentes barros de que se sirven se hallan en las 
cercanías de la v. [vila]: la tierra de fuego junto al pantano [...], las otras á 3/8, no lejos de la ermita 
de San Vicente, y hasta el cuarzo de que se valen, lo hallan con abundancia en los términos 
immediatos al desp. [despoblat] cast. [castillo] de Alcalatén.

Madoz, 1846-49, 1: 466
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Comte de Casal, com acabem de veure, considera que la situado de la manufactura és poc 

menys que insostenible. El fet és , en tot cas, que el 1842 s’inicien els contactes per a 

rarrendament d’aquesta ais germans Ramón i Maties Girona, els quals acabaren per donar 

fruit el 1851; set anys més tard aquests empresaris catalans compraren l’empresa ais ducs 

d’Híjar, tot posant fi a la tercera etapa de 1’empresa alcorina com a fabrica reial. A partir 

d’aquell moment Pempresa deixava d’estar vinculada a la Corona.

Peí que fa ais aspectes artístics d’aquesta tercera etapa, durant les dues primeres 

décades es produeix una continuítat respecte de les darreres series de la segona época. La 

vaixella més ben elaborada continua sent la de porcellana tendrá, decorada a l’estil 

neoclássic -al qual ja ens hem referit- anomenat Imperi, de línies severes i decoració floral; 

les garlandes que encerclen els plats, les copes o els pitxers de porcellana sovint es dissenyen 

a partir de Pesmorteit reflex daurat que PAlcora produía en série, al qual també hem fet 

referencia abans. Com en l’etapa anterior, la térra de pipa és la preferida per a les figuretes 

escultóriques, tot i que també s’empra molt en algunes peces de vaixella de formes especiáis, 

com ara les soperes o les castanyeres; a diferencia de la porcellana, la térra de pipa no porta

Peró Pescriptor navarrés aporta una série de dades noves respecte a les de Cabanilles, referides al 
volum de producció de 1’empresa (del qual el botánic valcnciá no en diu res) i al nombre d’operan s (al qual 
Cabanilles es refereix molt ambiguament). Madoz afirma (1846-49, 1: 466) que “Cada año se elaboran
15.000 piezas de porcelana, 500,000 de pedernal [pipa] i 1.000,000 de loza común [pisa]”, és a dir,
1.515.000 peces anuals, quan durant el període 1761-63 se n’havien fabricat només una mitjana anual de
340.000 i, segons Peris D. (Díaz M., Peris D. i Porcar, 1996: 67), aquest volum de producció s’havia 
mantingut en un to semblant durant la resta del XVIII. Madoz hi afig que “También se encuentra la leña 
necesaria dentro de la jurisdicción, ocupándose en su recolección más de 300 jornaleros” i “Los operarios 
[ocupats própiament dins Pempresa] son 7 maestros, 136 oficiales, 35 aprendices, y 195 jomalers”, ?o és, 
més de 300 jomalers plegant llenya i 373 ocupats a la manufactura, quan el 1792, segons Cabanilles (1795, 
1: 96), “mas de 300 hombres se emplean en las labores y en preparar leña” i el 1799, segons el nou 
reglament dictat peí duc d’Híjar, la plantilla d’operaris s’havia ¿e¡ reduir a només 200 operaris (Díaz M., 
Peris D. i Porcar, 1996: 233). No podem acceptar sense més aqüestes xifres de plantilla i producció 
facilitades per Madoz, que semblen desproporcionades si tenim en compte que hui gairebé no ens queden 
exemplars que testimonien la producció alcorina del segle passat (mentre que sí que posseim una notable 
quantitat de peces divuitesques de la mateixa factoría). L’única explicació que ens permetria reconciliar 
aquest fet amb les dades de Madoz seria que durant aquesta centuria, a diferéncia de l’anterior, es fabricara 
una producció de baixa qualitat, tant artística com técnica (aquest seria l’únic punt de coincidéncia amb el 
que diu el Comte de Casal respecte a la decadéncia productiva de la fábrica), de manera que els propietaris 
d’aquestes peces (que segons Madoz s’estenien “a todas las provincias del interior, á la América en grandes 
remesas y aun al estrangero”) no tingueren especial cura a conservar-la i, com a conseqüéncia d’aixó, pocs 
exemplars d’aquest temps hagen arribat fins ais nostres dies. Peró aixó no és més que una hipótesi: la 
documentado de la fábrica alcorina relativa al segle XIX, que está gairebé íntegrament per estudiar encara, 
será la que haurá de desvetlar en el futur les dades de producció de la fábrica i només llavors podrá avaluar
se amb certesa la veracitat de les dades proporcionades per l’escriptor i polític navarrés.
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decorado, només una capa d’esmalt blanc i eremos, de manera que el major interés en 

Pelaborado d’aquestes peces radica en la forma de Pobjecte i en el fet que el vidriat siga de 

bona qualitat. Mentrestant, amb la pisa, que segueix sent la cerámica més prolífíca de 

PAlcora, continúen fabricant-se tota classe d’objectes per a la taula i, fins i tot, de fauna de 

PAlcora; no obstant aixó, Soler detecta en aqüestes peces una execució cada vegada més 

grossera, un vidriat més pobre que Pemprat durant el segle anterior i una decorado 

simplificada.

A partir de la tercera década del XIX s’introduí a PAlcora una destacada innovado 

tecnológica, que seria la darrera en la historia de la Reial Fábrica: ens referim a la decorado 

seriada, realitzada peí métode d’estampació (també anomenat d’impressió per 

transferencia). La invenció d’aquesta técnica data de mitjan segle XVIII i sembla que es 

degué al londinenc John Brooks, per bé que fou Pimpressor de Liverpool John Sadler qui la 

va difondre en el camp de la cerámica, després de signar un conveni el 1762 amb el célebre 

Josiah Wedgwood. Aquest famós terrisser anglés va aconseguir augmentar notablement la 

seua oferta grácies a aquesta innovado tecnológica, que rápidament es va generalitzar arreu 

de Pilla i, posteriorment, del continent. Grácies a Pestampació, els productes cerámics es van 

abaratir considerablement, es feren assequibles a capes socials diferents de l’aristocrácia i 

Palta burgesia i en conseqüéncia comencaren a arribar a moltes més cases de tot Europa. 

Des de la primeria del XIX, les principáis manufactures cerámiques europees, per tal de 

sobreviure, hagueren d’incoporar Pestampació, técnicament coneguda com seriado 

decorativa per impressió per transferencia i també com técnica calcográfica d ’estampació 

mecánica205.

205L*estampació consistía a realitzar uns dibuixos amb els dissenys desitjats, els quals, impresos en tintes 
grasses, es transferien a un paper fi; el disseny d’aquest s’estampava al seu tom sobre el suport bescuitat del 
taulell i el paper desapareixia després d’un rentat. Posteriorment la peca es coi'a per segona vegada i el foc 
s’encarregava d’eliminar-ne el greix de manera que hi restara únicament el pigment mineral que delimitava 
les línies del disseny (Díaz M., Peris D. i Porcar, 1996: 161). L’esmaltat de la pega es podía realitzar bé 
abans o bé després de l’aplicació de l’estampació: si l’argila era blanca, normalment es feia després, és a dir, 
primer s’estampava el disseny sobre la peca i posteriorment aquesta es cobria amb un vemís transparent i es 
coia; si l’argila era bruna, primer calía aplicar un esmalt ciar que fera de fons per ais dissenys estampats, que 
s’aplicaven dones posteriorment.
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Des d’abans del 1825, la Reial Fábrica de PAlcora produia cerámica estampada206; 

segons Soler (HCV, 4: 59), aquesta técnica probablement hi fou portada per dos ceramistes 

italians procedents de la fabrica del Buen Retiro, Pogetti i Palmerani, els quals degueren fer 

cap a 1’empresa valenciana poc després de Pincendi i subsegüent destrucció de la 

madrilenya, Pany 1812. L’estampado calcográfica es realitzava sobre tot tipus de peces per 

a la vaixella i els principáis motius impresos eren paisatges, ruines de castells i abadies, 

palaus i torres, viatges exótics i altres temes propis del Romanticisme. Les estampacions 

alcorines es feien a un sol color i per evitar la monotonia, el dibuix de fons -que podia ser 

roig teula, negre, blau o verd- s’acompanyava d’altres tonalitats aplicades manualment207. 

L’Alcora no va ser Púnica, encara que segurament sí la primera, fabrica espanyola que féu 

servir la seriació decorativa, ja que la madrilenya fabrica de Moncloa, continuadora de la del 

Buen Retiro, davant la impossibilitat de produir porcellana dura, es va especialitzar en la 

producció de pisa estampada durant el segon quart del segle XIX. Posteriorment, durant el 

tercer quart del segle, fou la fabrica gallega de Sargadelos que es va especialitzar en la 

producció de pisa estampada208, i durant el darrer terg de la centuria i les dues primeres 

décades de Pactual, Pempresa espanyola que més destacá en la seriació decorativa de la pisa 

fou la fundada a Pilla sevillana de La Cartuja per Charles Pickman, comerciant anglés que 

descendía d’una familia d’industrials cerámics de Liverpool209. Altres fabriques que li feren

206Aixó ho sabem perqué en 1’inventan de Pempresa alcorina de Pany 1825, publicat peí Comte de Casal 
(Escrivá de Romaní, 1919: 273-283), trobem una ámplia varietat de peces de térra de pipa que els clients 
podien adquirir estampades o no.

207Durant els primers anys que es féu servir la técnica de Pestampació només es podia aplicar un únic color. 
En un principi s’utilitzaren el negre o el roig teula, peró posteriorment la gamma d’opcions s’ampliá, amb el 
blau de cobalt, el verd, etc. (Díaz M., Peris D. i Porcar, 1996: 163).

208La pisa estampada es va introduir a la fábrica de Sargadelos al principi de la tercera etapa de Pempresa 
gallega, que durá del 1845 al 1862. Fou també durant aquest període que destacá especialment la seriació 
decorativa, sobretot grácies a Panomenada louza iluminada, caracterizada per la seua decorado policroma, 
ja que la tonalitat monocroma de Pestampadó s’enriquia amb nous colors aplicats manualment. Sargadelos 
aturá la seua producció el 1862 i la tomá a posar en marxa entre el 1870 i el 1875, per a tancar 
definitivament en aquesta darreda data esmentada. Encara que durant el darrer lustre de producció d’aquesta 
empresa gallega continué la fabricació de pisa estampada, aquesta (com el fimcionament general de les 
instaHacions fabrils), era decadent i estava allunyada de la brillantor que havia assolit durant la tercera 
etapa (Filgueira, 1978: 26-29).

209Aquesta empresa sevillana es fundá Pany 1841 amb el nom de “Pickman y  Cía, fabricantes de loza de 
pedernal a la inglesa de todas clases y  colores en La Cartuja de Sevilla”. Grácies a la inidativa del seu 
propietari, Charles Pickman (que procedía de la factoría de Pickman & Sons de Liverpool i que s’havia
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la competéncia a la de FAlcora foren les cartageneras de La Amistad i El Borricén, els 

productes de les quals, grácies a la seua proximitat a Valencia, hi conegueren una certa 

implantado (HCV, 4: 8-9)210.

Ja hem comentat abans que a partit de mitjan segle XIX la familia Girona havia 

esdevingut arrendatária de Pempresa i el 1858 n’havia aconseguit la propietat, de manera 

que es tranquen els tradicionals vineles que la fabrica alcorina havia mantingut amb la 

reialesa des de la seua fundado el 1727 i s’enceta el que podríem anomenar una quarta 

etapa per a la histórica fabrica alcorina. Aquests empresaris catalans -els Girona- van 

tractar de tomar a la Reial Fábrica el prestigi perdut, mitjangant la contractació d’uns 

operaris procedents de la regió anglesa de StafFordshire (la que en aquells moments 

comptava amb major concentrado d’indústries cerámiques del món) per tal d’innovar la 

producció i fer-la més comercialitzable. L’etapa en qué la factoría alcorina es mantingué sota 

la propietat deis Girona román encara per estudiar documentalment, ja que peí que fa a la 

seua producció a penes ens queden peces que ens puguen ajuden a desvedar quins eren els 

principáis productes, formes i decoracions que s’hi elaboraven; amb tot, Porcar (Díaz M., 

Peris D. i Porcar, 1996: 235) sospita que degué ser ben prolífica en la fabricado de cerámica 

estampada mitjan9ant impressió per transferencia. Bemat Mundina es feia ressó el 1873 de la 

decadéncia de la porcellana decorada amb reflex (Fúltima que es fabricá a PAlcora) i de la 

introducció de la técnica de Pestampació:

A la parte S. de la villa [...] se halla la tan famosa fabrica de porcelana y loza fina, mejorada 
hoy con la introducción del estampado, com se hace en Sevilla [a la fabrica de Pickman]. [...] 
la distribución de los varios departamentos destinados á la cumplicada fabricación, 
estampado, dorado, escultura y demás operaciones, es admirable; hállanse montadas en el 
mismo edificio y en salones separados la fabricación de la porcelana tan perfecta y bien 
dorada, como se fabrica en el estragero; otra loza llamada de fayense, de pipa, y de pedernal

estáblit a Cadis el 1822 com a comerciant deis productes cerámics anglesos), Pempresa sevillana contracta 
alguns operaris anglesos especialitzats que hi introduiren part de les técniques modemes que llavors es feien 
servir a Anglaterra, entre les quals Pestampació. Durant les darreres décades del XIX i les primeres del XX 
la producció cerámica de La Cartuja fou especialment valorada per la seua pisa seriada per a ús doméstic, 
de gran valor artístic grácies al seu ampli repertori de formes i decoracions (Maestre, 1989:10-11).

210La producció cartagenera de cerámica estampada no ana més enllá del segle XIX, a diferéncia de la 
sevillana de Pickman, que es mantingué ben viva almenys durant el primer quart de Pactual segle.
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[90 és, pedrenyal o térra de pipa], Al mismo tiempo que ha decaído bastante la porcelana, se 
van introduciendo nuevos adelantos, como el estampado que dá maravillosos resultados en el 
dia..

Mundina, 1873: 35

Peró sembla que Mundina es referia més a la tercera década del segle que no a la 

vuitena, ja que, d’una banda, les técniques d’estampació -com hem dit- van ser 

incorporades a PAlcora abans del 1825 i segons el cronista ondenc pareix que acabaven 

d’introduir-s’hi, i de Paltra, no hi ha constancia que la porcellana daurada es fabricara més 

enllá de PExposició del 1827, mentre que Mundina comenta que la seua producció ha 

decaigut, peró no diu que s’haja deturat211.

Segons Valls, al final del període deis Girona no només havia desaparegut la 

producció de la porcellana de la Reial Fábrica, sinó també la de la térra de pipa i la de la pisa 

fina decorada manualment. Aquest enginyer industrial comenta que Púnica producció que 

havia sobreviscut havia estat la pisa industrial o estampada, la qual, fins i tot, en el moment 

en qué Valls redactava la seua obra, s’hi havia deixat de fabricar en faltar el propietari de 

Pempresa Sr. Girona:

21 Resulta també molt interessant plasmar ací l’opinió que tenia el cronista ondenc Bemat Mundina sobre 
els traginers alcorins, ais quals considerava perversos i molt astuts alhora de fer els tractes per vendre la seua 
producció:

Son los alcorines amables con los forasteros, y tienen todos ellos tal añcion al comercio y á viajar, 
que son raros los hombres de esta villa que no hayan recorrido toda la nación española y parte del 
estrangero, dedicados unos á la venta de loza al menudeo, y otros abriendo grandes almacenes de 
dicho género en las grandes capitales, á cuyos centros acuden a cargar multitud de vajilleros, que 
recorren todos los pueblos, vendiendo la vajilla y otros géneros de quincalla, mantas de Palencia y 
otros objectos [...]. No hay población importante en España ni en el estanjero que no se hallen los 
alcorines, con tanto despejo y desembarazo, cual si estuvieran dentro de su propia casa; son tan 
diabólicos en sus estraños tratos, que á fin de dar salida á sus géneros, muchas veces se ajustan á 
tanto la pieza para vender toda la carga ó canasta que llevan; otras veces tratan con el comprador 
para que les llene de cuartos ó calderilla una taza ó jicara dos, tres, ó mas veces, por toda la vajilla 
que llevan, y así consiguen hacer comprar mucha vajilla al que solo quería una friolera. Su modo de 
vender está lleno de astucia y agudeza, y por lo regular piden siempre por su género el cuádruplo de 
lo que vale, y se ha visto con mucha frecuencia pedir, por ejemplo, de un abanico veinte reales, y 
algo escamado el comprador, prometer como burla seis reales, y sin hablar palabra ponérselo en sus 
manos, dejando cortado á este que estaba muy lejos de creer seria atendido.

Mundina, 1873: 37
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De la misma suerte que hemos visto desaparecer la fabricación de la porcelana en Alcora, 

también desapareció la fabricación de loza fina hacia la mitad de este siglo, y continuando la 

fábrica produciendo solo la loza más ordinaria, la loza industrial [estampada], ha podido 

continuar fabricando hasta nuestros días; pero hoy [en 1894] ni hasta la loza ordinaria 

fabrica, pues poco tiempo después de la muerte de su propietario, el Sr. Girona [que morí el 

1893], la fábrica ha tenido que cerrar sus puertas y cesado completamente de trabajar.

Valls, 1894a: 130

Amb tot i aixó, poques págines després (en una nota a peu de página) el propi Rafael 

Valls (1894a: 142) matisa que la paralització de la fabrica potser seria només momentánia: 

tcEn la espaciosa fábrica fundada por el conde de Aranda cesaron de fabricar en Octubre de 

1893. Creemos, sin embargo, que no tardará mucho en volverse á abrir á la exposición”.

En efecte, el 1895, grácies a la venda de la Reial Fábrica per part de la familia Girona 

a un advocat d’origen alcorí peró resident al Cap i Casal, de nom Cristófol Aicart, es va 

aconseguir reiniciar-ne la producció, de la qual cosa ens deixa constáncia el cronista vila- 

realenc Caries Sarthou (1913: 564-565), que, a la seua Geografía General del Reino de 

Valencia (1913), assenyala que a pesar del període de decadéncia peí qual travessava, la 

Reial Fábrica continuava produint i venent pisa arreu de les províncies espanyoles. De 

1’etapa d’Aicart -que podríem definir com la quarta i darrera etapa- se sap que hi va haver 

una producció esmaltada en blanc o discretament decorada d’objectes destináis al parament 

de la taula i de figuretes, busts, plaques i altres atuells obtinguts a partir deis motles heretats 

d’époques anteriors (Estall i Grangel, 1996: 44). D’aquest període són propis els cánters 

ornamentáis en forma de petxina bivalva, els pitxers i les ampolles amb exuberant vegetació 

floral, peró sobretot les perdius derivades deis models de la fauna de TAlcora de la segona 

época, peró amb formes més estilitzades les produides durant les primeres décades del segle

XX.

La familia Aicart va mantindre oberta la ‘Tábrica Gran”, que era el nom popular que 

rebia la Reial Fábrica durant aquesta etapa, fíns a poc abans de Fesclat de la Guerra 

d’Espanya el juliol del 1936. A pesar que hi van haver intents de reprendre la seua producció
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després del conflicte bél-lic212, la Fábrica Gran fou desmantellada el 1944 i al seu solar es 

van instal-lar diverses empreses taulelleres. Després de més de dues centúries d’historia es va 

posar fi d’una manera discreta a tota una institució a la Plana, que al capdavall fou la 

responsable ni més ni menys de Factual prosperitat económica de la nostra comarca.

Hem volgut destacar especialment la trajectória de la Real Fábrica de Loza Fina y  

Porcelana de Alcora per la seua transcendencia en el desenvolupament de la indústria 

cerámica, i concretament taulellera, en la vila i en la comarca que la veren náixer. En efecte, 

aquesta empresa va jugar un paper cabdal en Fexpansió de la indústria cerámico-taulellera 

arreu de la Plana, com assenyala Fenginyer industrial Josep María Gomis (1990: 202) a 

Evolució histórica del taulellet, on destaca Fextraordinari paper que la fabrica alcorina 

tingué com a precedent de la cerámica arquitectónica a la nostra comarca ja que “nodrirá, 

especialment al llarg del segle XDC, de personal experimentat a les noves fabriques que 

durant aquesta época, cada vegada amb major profusió, comenfaran a aparéixer a la zona, 

entre les quals destacaran les taulelleres”. Peró la influéncia de la Reial Fábrica no es limitá 

solament a Fárea de la Plana: d’altres municipis valencians, com ara Biar i, sobretot, 

Manises, iniciaren o reprengueren (en el segon cas) una brillant trajectória cerámica grácies a 

la preséncia en els seus respectius municipis d’operaris especialitzats d’origen alcorí 

procedents de la Reial Fábrica. De Fauge de la cerámica de forma manisera, i valenciana en 

general, durant el segle XIX parlarem tot seguit.

212Maria Aicart i Cristófol Aldás Aicart van fer la darrera temptativa de salvar l’empresa el 1940 en 
contractar el prestigiós ceramista maniser Joan Baptista Huerta, peró després de dos anys de funcionament 
van haver de tomar a tancar la fábrica pels problemes de comercialització que van tindre les seues 
cerámiques a causa de la crisi económica de postguerra (HCV, 4: 169).
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228.2. La pisa valenciana de forma

Coetániament a la prestigiosa producció alcorina, la pisa de forma es va 

desenvolupar en petits obradors de diferents pobles del País Valenciá durant la darreria del 

XVIII, tot el segle XIX i bona part de 1’actual. Aquesta popular obra de pisa es 

caracteritzava, en comparació amb la de la factoría comtal, per la seua menor qualitat 

técnica i per la ingenuitat de la seua decorado, trets que no ens han d’estranyar si tenim en 

compte que mentre a PAlcora eren experts mestres terrissers els encarregats de conformar i 

dissenyar les peces, ais petits obradors cerámics valencians aqüestes eren producte del treball 

de gents (hómens, dones i, fins i tot, xiquets) que rarament comptaven amb preparado 

académica, havent-se instruit només en la tradició transmesa de pares a filis. Els hómens eren 

els encarregats de les faenes d’elaborado de les peces, com ara Pextracció i preparado de 

les argiles, la conformado de la pega mitjangant un motle o un tom, la preparado deis 

esmalts, la cocció, etc. A les dones solia correspondre, en canvi, la realització deis dissenys 

decoratius, normalment forga naifs, mancats de perspectiva i amb grans desproporcions 

entre els objectes que es representaven. Els xiquets que pul-lulaven per les fabriques anaven 

ensenyant-s’hi progressivament Pofici. Aquesta pisa popular tenia uns preus molt baixos, 

que els autors no podien pujar perqué es feien la competéncia entre si, i perqué si ho 

haguessen fet haurien assolit els preus de la pisa estampada, que a banda de ser relativament 

barata grácies a la seua producció industrial, presentava una major qualitat técnica i una 

estética molt més refinada (HCV, 4: 9).

Manises fou la principal productora d’aquesta popular pisa esmaltada durant el segle 

XIX; les seues peces tingueren un mercat molt ampli, ja que grácies al seu baix preu i a la 

seua estética cridanera van assolir una gran popularitat en terres valencianes, on eren 

considerades com objectes d’ús quotidiá. Les formes més habituáis eren les destinades al 

servici de taula, com ara els plats, les plates, les soperes, els pitxers, les tasses, les xicres, els 

sucrers, els salers, els cánters, els llibrells (o “safetes”, com en diuen a Manises) o les 

salseres en forma de perdiu, les quals imitaven les formes de la fauna de l’Alcora. Altres 

formes distintes a la vaixella eren els aiguamans, els alfabeguers, les beneiteres, els 

canelobres, les cistelles, les escrivanies o les custodies. Els dissenys més corrents dibuixats
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sobre les peces vidriades maniseres eren aquells que reflectien la vida quotidiana, amb 

motius que anaven des de la flora i la fauna fíns a figures humanes, inscripcions, guitarres, 

gábies de pardals o arquitectures inspirades en el génere Alvaro de l’Alcora, 9 0  és, amb un 

pont, un casalici, un sol i algún arbre. Al comen9ament de la passada centúria els colors que 

s’usaven a Manises eren, a banda del blau de cobalt (sempre molt emprat), el verd fulla i el 

malva o morat de manganés; conforme avan9ava el segle la paleta cromática aná creixent 

grácies a la incorporado del groe d’antimoni, del marró i del rosa obtinguts a partir de ferro 

i d’un blau molt característic, procedent de les mines de cobalt de Xóvar (a FAlt Paláncia), 

també usat a Onda i Ribesalbes. A més a més Manises féu servir un color ataronjat pujat o 

roig pál-lid conegut com el rogei d ’Onda per la seua procedencia, que a partir del 1880 fou 

substituit per un rosa pál-lid (obtingut de crom, no de ferro) que el dissenyador cerámic 

Francesc Dasí i Ortega (1834-1886) va introduir a Valéncia; fínalment, el color blanc de 

l’esmalt estannífer és present com a fons en gairebé totes les peces maniseres, llevat 

d’algunes, característiques de la segona meitat del segle, que van cobertes d’un vidriat verd 

viu i no molt fose damunt el qual es pinten uns motius floráis en groe. Prácticament tota 

aquesta pisa esmaltada manisera es decorava a má a^ada amb pinzell, fent-se servir poc o 

gens altres métodes tradicionals de Manises com ara els estergits i les trepes; el que sí que es 

va popularitzar fou l’ús de l’espongeta, que consistía a impregnar amb el color desitjat una 

monyeca de drap amb la qual es donava uns retocs a la supefície a esmaltar, se simulava el 

fullatge deis arbres o s’acoloria una flor, els petáis i estams de la qual anaven ratllats amb un 

pinzell fi (HCV, 4: 29-31).

Fem ara un incís per a ocupar-nos de l’origen d’aquestes fabriques populars 

maniseres. Després de l’esplendor medieval i renacentista que assolí el reflex daurat, la 

producció cerámica manisera entrá durant el segle XVII en un període d’estancament, de 

manera que cap a la primeria del XVIII només es fabricava, en aquesta localitat de l’Horta, 

cerámica basta i ordinária, vidriada amb una coberta exclusivament plumbífera. Al darrer 

terQ d’aquesta centúria, tanmateix, uns tránsfugues de la Reial Fábrica introduiren a Manises 

-segons Valls- una pisa estannífera fina i colorista, semblant a l’alcorina, pero més senzilla i 

popular, la qual aná substituint progressivament la grollera producció del període
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immediatament anterior (Valls, 1894a: 130-131)213. Cabanilles (1795, 1: 158) ja es feia ressó 

poc abans del 1795 que, entre els trenta-quatre obradors de pisa de Manises, n’hi havia 

quatre que podien considerar-se els principáis per tal com n’eixia una pisa fina de bona 

qualitat (semblant, peró inferior, a Palcorina), mentre que la resta d’empreses fabricaven una 

pisa molt més basta214. Segons Penginyer maniser Rafael Valls David (1894a: 131), entre el 

1800 i el 1840 es van muntar a la vila vint tallers de pisa fina, de dimensions reduídes215; fins 

a la segona meitat del XIX no podem parlar d’auténtiques fabriques, com ara la d'Arenes.

Segons un recompte de Teodor Llórente (1887: 486), Pany 1887 Manises ja sumava 

38 fabriques d’obra de pisa i dotze de taulellets de pisa, producció aquesta darrera que

213Aquest enginyer industrial comenta que el 1727, quan es va fundar la Reial Fábrica de PAlcora, a 
Manises només hi havia quatre fábriques de pisa negra (90 és, perols, cassoles, olles i altres atuells resistents 
al foc) i deu o dotze de pisa basta o ordinaria (vaixella coberta -com hem dit— amb un esmalt plumbífer, no 
estannífer). Aquesta pisa mancava de la vistositat i colorit de la pisa fina que a les acaballes del XVTU hi van 
introduir, segons Rafael Valls, els tránsfugues de la Reial Fábrica alcorina.

214Així ens descriu l’erudit i religiós valenciá la indústria cerámica manisera de la darreria del segle XVHI:

Ya pasan hoy de 260 los vezinos de Manises, la mitad labradores, y los otros alfareros. Estos 
aprovechan el barro blanquecino de su término, y lo mezclan con el colorado de Quart, preparando 
la masa de modo que 2/9 partes sean del colorado, y las restantes del blanquecino. Allí [a Manises] 
se hacen aquellos ladrillos barnizados para solar las piezas de la capital, donde se admiran los 
dibuxos, la solidez y hermosura. Se ven corrientes en el pueblo 34 fábricas, y en quatro de ellas, que 
son las principales, se imitan las obras de la Alcora, bien que aún no ha podido lograrse igual 
perfección. En cada una de ellas se hacen al año 30 hornadas, que á 150 pesos producen 4.500, y 
todas quatro juntas 18.000. En las otras 30 fábricas es menor el número de obreros, y mas ordinaria 
la obra. Sácánse al año en cada una de ellas 12 hornadas, que á 60 pesos hacen 720, y todas treinta 
juntas 21.600. Así prospera el pueblo socorriéndose mutumente la agricultura y la industria.

Cabanilles, 1795,1: 158

No n’hi ha dubte que, a l’igual de l’época medieval, la privilegiada geografía física i humana de 
Manises influí decisivament en el fort desenvolupament cerámic de la vila: l’existéncia de primeres matéries 
argiloses al seu terme i ais contigus del Pía de Quart, l’abundáncia d’aigües procedents del Túria i l’alta 
insolació (no exclusiva de Manises, sinó própia de la major part del territori valenciá), grácies a la qual els 
suports argilosos s’eixugaven rápidament abans de passar a la cocció, eren tres factors que facüitaven 
enormement el procés d’elaboració deis productes cerámics (Rosselló, 1961: 147); peró a més Manises es 
beneficiava de la proximitat a un gran mercat, el de la Ciutat de Valéncia i l’Horta, on el gust per la 
utilització de la cerámica (tant de forma com plana) es remunta a l’época musulmana .

215Viceng María Rosselló (1961: 150) considera que la situació de les empreses maniseres durant la primera 
meitat del segle XIX no devia ser molt satisfactória, ja que segons el recompte de Madoz (1846-49, 11: 179), 
poc abans d’arribar a l’equador de la centúria Manises comptava amb 'Veintiséis fábricas de vajilla ordinaria 
y loza que no prosperan”. També segons el Catedrátic de Geografía Viceng M. Rosselló, les empreses 
maniseres que prosperaven menys eren les de la pisa basta o ordinária. Cal dir que la majoria d’empreses 
maniseres del XVIII i de la primera meitat del XIX no eren auténtiques fábriques, sinó petits tallers en qué 
treballaven els membres d’una mateixa familia i, a voltes, algún assalariat (HCV, 4: 9).
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llavors estava en auge. Tant la pisa manisera de forma com la plana havien assolit una 

elevada fama i prestigi arreu de Valencia i de la resta de l’Estat durant aquest període. 

D’aixó ens parla l’enginyer industrial Rafael Valls David en el següent parágraf, replegat del 

seu treball sobre la historia de la cerámica espanyola publicat el 1894:

Manises sostiene un comercio tan activo y tan antiguo, que sus producciones hacen una 
grande competencia en los mercados, no sólo a las lozas similares ó vidriadas [com són 
gairebé tota la resta de pises valencianes: Onda, Castelló, Ribesalbes, etc.], sinó también á 
las lozas finas á base de kaolín [com les angleses, la sevillana de Pickman o la valenciana de 
Nolla, a la qual ens referirem en próxims apartats], no existiendo rincón de España que sus 
lozas y azulejos no sean conocidos y apreciados, tanto para los usos domésticos como para la 
decoración de los edificios.

Valls, 1894a: 143

Segons el llistat de Llórente (1887: 486) del 1887 Manises també comptava dues 

fabriques de pisa negra (9 0  és, obra resistent al foc, com ara olles i cassoles) i una única de 

pisa daurada produida a la manera tradicional. Segons Perales, aquesta producció que tanta 

fama havia conferit a Manises en época medieval i renaixentista havia perviscut grácies a 

Inhabilita! d’un terrisser nostálgic que es deixava portar més peí seu entusiasme que no per 

l’afany de lucrar-se. Aixó és el que ens conta Perales l’any 1880 sobre el que restava del 

reflex maniser i sobre aquest enyoradís fabricant:

Hasta principios -de este siglo [XIX] duraba alguna reminiscencia de reflejos metálicos 
aunque muy alterado el oriente [la composició]; y hoy cuasi no se conocería á no ser por el 
deseo de ciertos industriales que llevados por el afán de lucrar sin reparar los medios, han 
falsificado burdamente los productos antiguos; pero sin lograr imitar pintura de color y 
primorosidad del dibujo de otro tiempo. En Manises todavía hemos visitado á un hábil 
fabricante que no llevando estos móviles sino por su entusiasmo, ha construido un pequeño 
homo donde elabora al humo [en atmosfera reductora], por no permitir la llama el barniz, 
pequeños objetos de barro vidriados.

Perales, 1880, 3: 946
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Juan Bautista Perales afig a tot aixó que si es reviscolara la técnica tradicional del 

reflex daurat la cerámica de Manises podría tindre nous admiradors i dones compradors, 

com de fet ja havia passat amb la sevillana fabrica de Pickman, que havia recuperat algunes 

técniques tradicionals com ara la fabricació deis alicatats d’inspiració musulmana:

Este método [el reflex daurat], sabida la composición del barniz, podría resucitar una 
industria que de seguro hallaría admiradores á la manera como acontece en Sevilla, cuyos 
alfareros reproducen hoy fielmente los azulejos del Alcázar y el público los compra para los 
edificios particulares. La hermosa vagilla de otros tiempos, los alicatados azulejos y las 
elegantes tejas doradas [com les de Sant Domingo, del segle XVII o XVIII], volverían á 
renacer prestando ese color local, que caracteriza á los pueblos, y especialmente al nuestro, 
en cuyas venas se siente aun correr la sangre de los árabes.

Perales, 1880, 3: 946

Com si els fabricants manisers hagueren seguit les indicacions de Perales, durant la 

darrera década del segle es va produir un revifalla del reflex daurat a Manises. La moda 

historicista que s’imposá a les acaballes del XIX condicioná que algunes empreses maniseres 

seguiren l’exemple de Púnica fabrica que hi produía reflex el 1889, que devia ser la d’un tal 

Batiste Cassany, el fill del qual continuá amb Pempresa i n’ensenyá la técnica a Josep Ros, 

fundador el 1885 de la célebre empresa la Ceramo de Benicalap (al nord-oest de la Ciutat de 

Valéncia). Aquesta darrera factoría, fabricant també de taulellets, destacá per la seua 

producció de reflex daurat durant la darreria del XIX i la primeria del segle XX. Peí que fa a 

les fabriques ubicades a lá propia vila de Manises, la principal empresa productora de reflex 

daurat fou la de Francesc Monera Gil, que fíns a la primeria del segle actual estigué en 

societat amb la Francesc Valldecabres Muñoz; posteriorment es van separar, peró tant 

Monera com Valldecabres van continuar produint reflex cadascuna peí seu compte (HCV} 4: 

46,177).

Ribesalbes fou un altre deis pobles valencians en qué s’elaborá pisa fina durant el 

segle XIX. Ja hem comentat que Pany 1781 s’hi va instal-lar Pempresa de Josep Francesc 

Ferrer, ceramista que fou elogiat per Cabanilles tant per les seues qualitats artístiques com 

técniques. A mitjan segle XIX, segons Madoz (1846-49, 13: 469), el nombre de fabriques de
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pisa hi assolia ja la dotzena i el de molins de preparar els vidriats era de quatre; en canvi, a la 

darreria de la mateixa centúria (el 1894), només restaven a Ribesalbes sis o set fabriques de 

pisa (Valls, 1894a: 124). De la producció ribesalbera del final del XVIII i Pinici del XIX es 

coneix ben poca cosa: sabem que estava clarament influida per la de la Reial Fábrica 

alcorina, la qual imitava en les seues formes i decoracions i, possiblement, en la marca de la 

lletra A, que Soler (HCVy 4: 61-61) sospita que els terrissers de Ribesalbes imprimien en les 

seues peces per poder fer-les passar com a procedents de la fabrica comtal i vendre-les de 

manera més avantatjosa, tot aprofítant el prestigi d’aquesta darrera empresa. A partir de la 

segona meitat de la centúria, en canvi, trobem uns plats a Ribesalbes que resulten difícils de 

diferenciar no deis de l’Alcora, sinó deis de Manises, ja que tots dos pobles -tant Manises 

com Ribesalbes- produíen llavors un tipus de pisa molt similar amb idéntics temes decoratius 

(Estall i Grangel, 1996: 45). Segons María Paz Soler (HCV, 4: 61-63) els plats ribesalbers 

poden distingir-se deis manisers perqué, en principi, els primers presenten una pasta de 

millor qualitat a la qual s’adhereix bastant bé l’esmalt, de manera que s’escantellen menys 

que els segons; a més, l’ala deis plats de Ribesalbes está més marcada, és més plana i 

presenta un cantell més prominent. Al marge deis plats, ais obradors d’aquesta localitat de la 

Plana també es conformaren pitxers, figuretes fetes en motle i esmaltades en blanc, fruiters, 

sotacopes o mancerines. Com ja hem dit, les decoracions ribesalberes sovint es comparteixen 

amb les de la producció manisera: el génere Alvaro es repeteix ffeqüentment en les peces de 

tots dos pobles, peró també s’hi reiteren d’altres motius com ara cadires, pardals, rucs, 

vaixells, figues, etc.; fihs i tot podem trobar alguns plats en qué apareixen arbres decorats 

mitjansant el métode de l’espongeta, que ja hem comentat que també s’usava a Manises. Els 

colors ribesalbers també eren prácticament els mateixos que feien servir els terrissaires 

manisers - 9 0  és: blanc, blau (probablement també de Xóvar), morat, groe i roig pál-lid (o 

roget d’Onda)-, llevat del verd, que a la primera ciutat era d’una tonalitat oliva clara, mentre 

que a la segona s’emprava un verd mes viu, bé que sense arribar a la lluentor del verd 

maragda; grácies a aquest petit tret distintiu s’han pogut atribuir a la Plana o a l’Horta 

algunes peces de pisa la procedéncia de les quals era dubtosa. També és característica de la 

cerámica de Ribesalbes una sanefa a les ales del plat o a la panxa de pitxers i soperes,

409



consistent en unes fiilles menudes que ixen de forma ordenada de tots dos costats d’una tija i 

que van fent-se grans fins a culminar en una flor central (HCV, 4: 63-64).

Peí que fa a Onda, que era un altre deis centres productors de la característica pisa 

valenciana popular i colorista del segle XIX, cal dir que la seua producció estigué influida en 

un principi per l’alcorina i, posteriorment, per la ribesalbera i per la manisera. A pesar que 

les fabriques cerámiques onderes s’especialitzaren ja durant el segle passat en la producció 

de taulellets, no van abandonar la producció d’obra. Les formes que s’hi produien eren 

essencialment les mateixes que a Ribesalbes o a Manises (plats, pitxers, llibrells, tasses, 

sucreres, bacins, etc.), pero n’hi ha una de ben característica d’Onda: els cánters d’engany, 

amb una fina i original decorado a base de flors i ocells, raó per la qual s’anomenaven 

popularment cánters deis pardalets. Els prindpals colors que es feien servir en les peces 

onderes del XIX eren similars ais de Ribesalbes i Manises: el blanc d’estany, el verd de 

coure, el morat o malva de manganés, el groe d’antimoni, el blau de les mines de cobalt de 

Xóvar (menys intens que el de Manises) i el roig, conegut -com ja hem dit per al cas de 

Manises- com roget d ’Onda (Estall i Grangel, 1996: 44); aquest darrer color s’anomenava 

així perqué s’obtenia a partir d’una térra roja que s’extreia d’una mina de la muntanyeta del 

Montí, prop de l’Ermita de Santa Bárbara, al sud-oest de la vila d’Onda. Apareix en peces 

posteriors al 1830, i després del 1870 prácticament deixa de fer-se servir (Gomis, 1990: 

204). Segons Soler {HCV, 4: 71), abans que s’utilitzara a Onda aquest color ja s’havia 

emprat a la Reiál Fábrica de l’Alcora, per bé que la tonalitat hi era menys intensa i 

s’utilitzava d’una manera més esporádica que no a les fabriquetes onderes. Les decoracions 

de la pisa popular ondera del segle XIX, que també s’aplicaven amb pinzell i alguna vegada 

amb espongeta, se centraven en tres temes principáis: els motius geométrics, que eren els 

més característics d’Onda, la fauna i la flora, i les figures humanes i animals, que eren les 

més escasses (Estall i Grangel, 1996: 44). Durant la primera década del segle XX l’empresa 

ondera que més éxit tingué en la producció de vaixella de pisa fou sense dubte la d'Elias 

Peris y  C.a, que cap a l’any 1911, segons la revista Arte y  Letras, havia aconseguit inundar 

amb els seus productes (especialment amb els seus cánters i cánteres), els principáis basars, 

magatzems i comeres de pisa d’Espanya. Sobre la producció d’aquesta empresa, fundada a 

Onda el 1827 i també coneguda com La Campana, la revista esmentada comenta el següent:
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Los bien surtidos almacenes de loza de los Sres. Peris y C.a, con su infinita variedad de 
objectos de todos los estilos antiguos y modernos, con la hermosa y característica vasijería de 
la región, con sus alcarrazas [una mena de cánteres216] pintadas á mano ó con dibujos de 
relieve, sus columnas, tibores [pitxers] y maceteros, botijos, floreros, artículos de tocador y 
juguetería, han fijado defínitivament los favores de numerosa clientela en los bazares, 
almacenes y comercios de loza más importantes de España, habiendo conquistado los 
mercados más difíciles, cual acontece con los de Cataluña que dominan tanto en este ramo 
[...]. Los principales bazares de Barcelona consumen preferentemente la juguetería de loza de 
esta casa y su vasijería, a cuya cabeza fuguran por muchos millares las alcarrazas y los 
botijos...

Arte y  Letras (AADD, 1911: 8-9)

D’altres centres valencians que també produiren obra de pisa durant el segle XIX 

foren els pobles de Biar i Agost. El primer, ubicat a la conca del Vinalopó, comptava amb 

una llarga tradició terrissaire documentada des del segle XVI, pero a partir d’una data 

indeterminada, probablement ja en el segle XIX, hom comerá a produir-hi vaixelles 

vidriades: a mitjan segle XIX -segons Madoz- hi havia a Biar una fabrica de pisa fina217, 

posteriorment -segons Soler- arriba a haver-n’hi tres de pisa fina i tres d’ordinária (HCV, 4: 

77), peró el 1894 ja només en restaven dues de cada -segons Valls (1894a: 143). A aquest 

poblé del Vinalopó tant la pisa ordinaria com l’esmaltada hi aplegaren de la má deis 

ceramistes de Manises, segons Moreno Royo, raó per la qual les formes i decoracions de la 

pisa que s’hi fabricavq es pareixien tant a les d’aquesta localitat hortenca (per bé que els 

colors biaruts eren menys vius que els manisers) (Moreno, 1986: 355)218. Peí que fa a Agost 

(a la comarca de l’Alacantí), cal dir que tradicionalment s’hi havien fabricat cánters de

216Concretament les “alcazarras” són unes cánteres poroses fetes amb fang poc cuit, les parets de les quals 
presenten la propietat de deixar transpuar certa porció d’aigua, l’evaporació de la qual refreda la 
major quantitat del líquid que porta a dins.

217Segons Madoz (1846-49, 4: 309), Biar comptava amb “una fábr. [fábrica] de losa [sic, “loza”] fina en la 
que se elaboran platos y demás art. [artículos] de esta especie, estrayéndose la mayor parte para Andalucía”.

218Valls (1894a: 143) cita textualment que “En esta antigua población alfarera de Biar sólo restan dos 
fábricas de loza ordinaria y dos más de loza vidriada [el 1894], dirigidas por conocidos alfareros y 
propietarios de Manises, y por consiguiente los productos son casi los mismos que los de Manises”.
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terrissa, i que només a la darreria del XIX i comengament del XX es varen comengar a 

elaborar peces esmaltades, i no d’una manera sistemática, sinó per encárrec; entre la 

producció d’aquesta localitat cal destacar els omaments d’alguns panteons de cementen, uns 

canelobres, unes escultures i algunes peces per al parament de la taula, de carácter més 

ornamental que no pas funcional (HCV, 4; 80).

Al marge de la Reial Fábrica, peró a causa de la influencia d’aquesta, alguns petits 

obradors alcorins també fabricaren durant el segle passat pisa vidriada, térra de pipa i, fins i 

tot, porcellana, si fem cas deis testimonis de l’época recollits per l’enginyer Rafael Valls 

David que afirma que:

Al que visite la población de Alcora para adquirir datos para la historia de la cerámica 
española, no faltará quien le diga entre los ceramistas alcorinos que la mejor porcelana que se 
fabricó en Alcora, allá por los años 1844 al 1854, fué elaborada en la fábrica de Joaquin 
Pastor, siendo muy superior á la porcelana fabricada por el duque de Híjar. El kaolín que se 
empleaba en la fabrica del Sr. Pastor, fábrica que era conocida en la localidad por la fábrica 
de Guiños, procedía del término de Villavieja de Nules [la Vilaveila, a la Plana].

Valls, 1894a: 112

És ben probable que aquest Joaquim Pastor fos familiar de Cristófol Pastor, aquell 

operari que, junt amb Vicent Alvaro, havia viatjat a París cap al 1786 per orde expressa del 

comte Pedro Pablo per tal que hi aprenguera el secret de la fabricado de la porcellana. L’any 

1800 el duc d’Híjar nomená aquest Cristófol Pastor director del taller de porcellana, cárrec 

que s’afegia al que ja ocupava de director del taller de térra de pipa; el duc ordená 

expressament a Cristófol Pastor que en fera poca, de porcellana, peró que no dentara 

d’investigar-hi. És versemblant que, a causa de la crisi patida per la Reial Fábrica durant les 

primeres décades del XIX, Cristófol Pastor l’abandonara per crear el seu propi establiment a 

l’Alcora; després -segons aquesta hipótesi- hauria transmés els seus coneixements sobre la 

producció de porcellana a l’esmentat Joaquim Pastor.

A partir d’aquests testimonis oráis (transmesos per Valls David) i del cronista onder 

Bemat Mundina (1873: 35), que el 1873 comentava que a l’Alcora hi havien sis o set 

fabriques de térra de pipa, podem deduir que els petits -o  potser no tan petits- obradors
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cerámics alcorins del segle XIX, a més de pisa vidriada, arribaren a produir també térra de 

pipa i porcellana. Sens dubte, la influéncia de la Reial Fábrica féu que la producció popular 

alcorina resultara extraordinaria respecte a la deis altres nuclis valencians, que es limitaren a 

fabricar pisa vidriada.

Ja hem comentat en apartats anteriors que durant la primera meitat de la década del 

1780 alguns oficiáis tránsfugues de la Reial Fábrica van fundar distintes fabriquetes a 

PAlcora. Per evitar la competencia amb aquests tallers -que havien assolit un alt grau de 

perfecció artística i técnica- el Comte d’Aranda exercí una forta pressió davant la Junta de 

Comer? i va aconseguir que el 1790 ja no n’hi restara cap, de fabriqueta. Tanmateix, poc 

després de la mort del Comte Pedro Pablo (esdevinguda el 1798), des de la Reial Fábrica 

van remetre les mesures de pressió destinades a frenar la instal-lació de noves empreses 

cerámiques a l’Alcora, on degueren comengar a aparéixer de nou una série de fabriquetes. 

La forta crisi que patí la Reial Fábrica des de la tercera década del XIX degué condicionar 

Pabandó d’alguns operaris especialitzats (entre els quals Pastor), que crearen els seus propis 

tallers; poc abans de transpassar Pequador del segle Madoz (1846-49, 1: 466) ja en 

comptabilitzava set, de fabriquetes de pisa, a banda de la Reial Fábrica, pero probablement 

algún d’aquests tallers -el de Joaquim Pastor, per exemple- també produia porcellana o -a

partir del que ens diu Bemat Mundina el 1873- térra de pipa. Ja hem comentat que el 1873
* >

aquest cronista onder parlava de sis o set fabriquetes alcorines que produien térra de pipa i el 

1894 Valls (1894a: 130) apuntava que, malgrat que la Reial Fábrica havia deixat de 

funcionar temporalmént a causa de la mort del propietari -el Sr. Girona-, a la vila de 

PAlcora es continuava fabricant pisa vidriada en altres instal-lacions de menor grandária.

La producció d’aquests obradors alcorins durant el segle XIX és una incógnita ja 

que, al marge deis testimonis oráis (que refereixen que s’hi fabricaven peces molt ben 

executades), no es conserva prácticament cap pega que se sápia que hi va ser fabricada; 

probablement la producció d’aquests tallers alcorins es barrejava amb les peces de la Reial 

Fábrica i es venia ais traginers de la vila, els quals s’encarregaven de distribuir-la arreu de la 

Península, amb els consegüents problemes d’idetificació actuals (Díaz M. et al., 1996: 91). 

Peí que ens diu el cronista Sarthou (1913: 565), durant les primeres décades del segle les

413



fabriquetes alcorines continuaven produint pisa i venent-la arreu d’Espanya: “Aún hoy 

[1913] los productos de loza de ésta [la Reial Fábrica] y otras fábricas de Alcora se exportan 

en gran cantidad por los pueblos de ésta [la p. de Castelló] y otras provincias, por tiendas, 

ferias y mercados”. El cronista vila-realenc també remarca que, al marge de les empreses 

dedicades a la producció de pisa, l’Alcora ja comptava quatre fabriques de taulellets (1913: 

561), les quals havien sorgit a partir deis tallers dedicats a la fabricació de cerámica de forma 

que s’hi van crear durant el XIX; conforme anava avan^ant l’actual centúria la cerámica 

alcorina cada vegada es van especialitzar més i més en la cerámica plana, fíns a la total 

desaparició de la pisa de forma durant la segona meitat del segle. Així, podem dir que 

aquests tallers nascuts a recer de la Reial Fábrica de l’Alcora foren el germen de l’actual 

indústria taulellera alcorina, que peí seu volum de producció en l’actualitat és la més 

important no només de la Plana, sinó també de tot el món (a escala municipal)219.

219Segons dades d'Andar per Ceramiche (1997a) de l ’any 1996, la capacitat de producció taulellera diária 
de l’Alcora era de 413.850 m2, molt per davant de la italiana vila de Fiorano, amb 267.500 m2 diaris, i de la 
també valenciana Onda, que ocupa el tercer lloc en el ránquing mundial de capacitat de producció amb 
251.300 m2/dia. Aqüestes estadístiques confirmen que l’Alcora és, amb diferéncia, la principal productora 
mundial de taulells.
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2.2.9. Trajectória de la cerámica valenciana (no taulellera) durant el segle XX

La pisa valenciana de forma ha patit, al llarg del segle XX, Paltemanga d’alts i baixos 

destacats, degut no tant a l’increment o el descens bruscs de la producció, com a les 

continúes transformacions dei tipus de producte fabricat i del disseny d’aquest. Així, 

respecte al tipus de fabricado, si durant el primer terg de la centúria sobreeixia la producció 

de vaixella doméstica, durant el segon es visqué l’auge de la pisa sanitária, mentre que a 

partir de la década del 1960 fou la cerámica decorativa, amb un creixent protagonisme de la 

porcellana, la producció hegemónica. Des del punt de vista del disseny, a l’esplendor estética 

del primer terg del segle succeí la grisor, la vulgaritat i el descurament propis de la 

postguerra i el desenrotllisme franquista; en l’actualitat l’estética de la cerámica valenciana 

en general ha millorat notablement respecte a les decades centráis del segle, peró les línies de 

decorado d’aquesta vénen marcades pels dissenyadors italians, la qual cosa condiciona la 

manca d’una imatge de marca diferenciada de la nostra cerámica i repercuteix en un descens 

del seu valor afegit. Peí que fa a les innovacions tecnológiques al llarg del segle XX, cal 

destacar la generalització durant els anys vint i trenta de nous tipus de pastes amb els quals 

es pretenia de millorar la qualitat estética del producte final, de motles d’algeps -en comptes 

del tradicional tom de terrisser- que simplificaven el procés de motlurat de les peces, i 

d’alguns métodes. de decorado -com ara la trepa i l’aerógraf- amb els quals s’alleugeria 

aquest procés; al llarg de la segona meitat del segle ha anat perfeccionant-se el procés de 

producció de la cerámica de forma, peró aquest subsector, poc propens a la mecanització 

per la gran varietat de models diferents que s’hi fabriquen, en l’actualitat segueix sent 

básicament intensiu en má d’obra, raó per la qual la seua productivitat és ben baixa i la seua 

competitivat escassa.
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229.1. Primer terg del segle XX L ’envol de Manises

Durant la present centúria bona part de les fabriquetes de la Plana que durant el segle 

XIX s’havien dedicat a la producció d’obra decorada i vidriada van passar a especialitzar-se 

en la fabricado de taulellets, de manera que l’Horta -grácies, sobretot, a Manises- restá de 

manera indiscutible com la principal comarca productora de vaixella de pisa ai País Valenciá. 

Algunes de les fabriques de pisa més innovadores d’aquesta comarca introduíren durant les 

primeres décades del segle XX destacades novetats tecnológiques i modemitzaren els 

métodes de producció amb el fi d’incrementar-ne la productivitat i millorar-ne la qualitat 

deis productes; d’aquesta manera podem dir que aquest subsector cerámic, que durant el 

segle XIX encara posseia un carácter essencialment artesanal, comengá a industrialitzar-se 

(HCV, 4: 164).

El prestigi de la porcellana i de la pisa feldspática -preferides pels estrats benestants 

de la població- propiciá la utilització a l’Horta d’una argila blanca calcária similar en 

aparenta a la porcellana o a la pisa feldspática, pero de qualitat inferior a aqüestes220, per a 

l’elaboració de les vaixelles. Aquesta pasta blanca obtinguda a partir de la barreja de 

diferents minerals era designada pels productors manisers amb el nom de majdlica i en 

moltes fabriques vingué a substituir les tradicionals pastes ferruginoses calcáries de tonalitat 

ocre rogenca, les del Pía de Quart, que a diferencia de l’artificial majólica, s’havien emprat 

normalment en estat natural, és a dir, tal com s’extreien de les pedreres. El fet que la 

majólica manisera presentara una tonalitat blanca estalviava l’ús deis cars vidriats estannífers 

per a emblanquir el béscuit, i permetia aconseguir la lluentor que requería la pega acabada 

mitjangant l’ús de simples vemissos incolors, molt menys gravosos. La introducció durant la 

primera meitat de segle d’aquesta pisa blanca composta a partir d’una barreja d’argiles 

suposá, en efecte, un estalvi en la utilització deis vidriats, peró no permeté la millora de la

220La pisa feldspática era més resistent, compacta i dura que la calcária, i la seua coberta vi tria, també 
feldspática, s’escantellava molt menys que la coberta estannífera de la pisa calcária que tradicionalment es 
feia servir a Valencia. La pisa feldspática fou posada de moda pels anglesos durant el segle XVIII, quan 
comentaren a fabricar taulellets estampats per mitjá de métodes calcográñcs. Aquesta producció británica 
fou soHicitada per la burgesia anglesa i de la resta d’Europa durant el segle XIX, i aixó féu que la técnica de 
fabricado de pisa feldspática estampada s’estenguera peí continent durant aquest segle i arribara a la 
Península Ibérica, en concret a Sevilla (a la célebre fábrica de Pickman), Cartagena i Sagadelos (Galicia) 
{HCV, 4: 8-9).
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qualitat de les peces, ans al contrari la degradá, per tal com la majólica manisera era 

técnicament inferior a la pisa tradicional, de pasta ferruginosa i esmaltada amb un vidriat 

estannífer. Les causes d’aquesta regressió qualitativa del producte calia cercar-les, d’una 

banda, en la mésela d’argiles que conformaven la majólica, que no era del tot satisfactoria, i 

de l’altra, en la inadequació deis foms árabs tradicionals -especialment dissenyats per a 

l’argila ferruginosa- per a la cocció de l’argila blanca calcária (ja que no s’invertí en nous 

foms més potents, adaptats a les noves pastes) (HCV, 4: 164).

En el procés de conformado de la pega el tom de terrisser es veié substituit 

progressivament per métodes que facilitaven la reproducció en série de les peces. Cal 

destacar dues técniques de conformado de les peces en qué s’hi feien servir motles d’algeps, 

totes dues desenvolupades per primera vegada a Manises a la darreria del XIX, 

generalitzades a partir del 1920 i, sobretot, durant la segona meitat de la centúria, i que hui 

dia encara hi tenen plena vigéncia; ens referim, d’una banda a l’anomenat sistema de colada 

per papilla221; designat técnicament amb el nom de buidat per barbotina (Hamilton, 1985a: 

67; Rada, 1990: 140) i conegut popularment a Manises com fer a caldo (Ferrís i Catalá, 

1987: 52). El buidat per barbotina, que s’empra per a la fabricado d’objectes amb formes 

tancades, consisteix a introduir dins d’uns motles d’algeps (préviament elaborats per 

motlistes especialitzats, normalment en fabriques auxiliars222) la pasta ben barrejada amb 

aigua, en un estát gairebé líquid, de manera que l’argila perda la seua plasticitat i que, 

després d’un temps de repós, es puga decantar l’excés de líquid. Després d’aquesta 

operació, a les parets del motle queda adherida una fina capa d’argila, l’aigua de la qual és 

absorbida peí motle de guix; una volta endurida la pasta, en obrir l’escaiola (el motle estava 

partit per dues meitats idéntiques) la peca se’n desprenia per si sola (Rosselló, 1961: 165)223. 

L’altre procediment de conformació de les peces al qual volem ai-ludir és el designat

221Que rep aquest nom per la consistencia gairebé liquida de l’argila, que recorda a la d’una papilla 
(Rosselló, 1961: 165).

222Segons Josep Pérez Camps (1993: 31) el 1920 hi havia dues fábriques especialitzades en la producció de 
motles d’escaiola, i el 1957 el nombre d’aquestes ja arribava a mitja dotzena.

223Una volta ja acabat el eos de la pega s’hi afegien les parts accessóries, com ara les anses, que s’apegaven 
amb barbotina (Rada, 1990: 140).
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popularment a Manises com fer a palanca (Ferrís i Catalá 1987: 53), i técnicament com 

calibrador (Rada, 1990: 132); aquest métode, a més d’un motle d’escaiola, requereix una 

plantilla metál-lica i un tom eléctric o calibrador, de manera que s’hi combinen dos métodes 

de conformació: el motlurat i el tomejat. La técnica del calibrador es podia fer servir tant per 

a formes obertes com tancades, pero a Manises s’utilitzava sobretot per a elaborar en série 

plats i altres objectes d’una geometría més o menys oberta i circular, i era el sistema més 

comú en la producció de les anomenades vaixelles económiques (HCV, 4: 189), a les quals 

ens referim més avall. Per fer els plats a palanca, dones, hom agafa un térros d’argila224 

degudament pastada, i en fa al tom un disc; després aquest disc es col-loca sobre un altre 

tom, el calibrador, el qual sosté una matriu d’algeps plana en el centre i convexa a les vores 

(com una mena de negatiu de la forma que hom vol donar a l’interior del plat), sobre la qual 

s’aplica -pressionant amb una esponja húmida- el disc d’argila, que s’adapta al perfil del 

motle i agafa així la forma desitjada (plana al centre i cóncava a les vores) (Rada, 1990: 126- 

127). D’aquesta manera es motlura l’endret o interior deis plats, que poden ser més o menys 

fondos; és en la conformació del revers deis plats que intervé la palanca, o bra? móbil 

enganxat a un costat del calibrador i equipat amb una plantilla de ferro el perfil cóncau de la 

qual s’utilitza per a conformar el dors convex de les peces. La plantilla de la palanca es 

disposa radialment sobre la base del plat, de manera que quan el calibrador comenta a girar 

a gran velocitat, la primera recorre la circumferéncia sencera de la segona, i així la modela i 

poleix, alhora que en talla la pasta sobrant (Ferrís i Catalá, 1987: 87). Ja hem dit que la 

difiisió d’aquestes noves técniques de producció en série de les peces a partir de motles aná 

en detriment de la utililització del tom de terrisser, ofici que a causa del seu difícil 

aprenentatge acabá per esdevindre residual. En l’actualitat alguns pocs fabricants manisers 

segueixen utilitzant aquesta técnica tradicional, ja que en produccions no seriades, en peces 

úniques, resulta molt més económic l’elaboració d’aquestes en un tom de terrisser que no 

pas a partir de motles d’algeps.

224En produccions seriades cada terrós que s’agafa sempre ha de tindre el mateix pes, que s’estableix 
préviament. En peces úniques la quantitat d’argila que s’agarra es fa per estimació (Rada, 1990: 126).
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Durant els anys vint i trenta també es va generalitzar en algunes fabriques maniseres 

Pus de les trepes i de Paerógraf225, processos de decoració que permetien augmentar-ne la 

productivitat sense que la producció no perderá colorit ni vistositat. Els motius centráis des 

plats de les vaixelles económiques, produides en série molt abundant durant la primera 

meitat del segle a Manises, es realitzaven mitjan^ant trepes, mentre que per a la decoració de 

les ales es recorría a la pistola o aerógraf. Tampoc no era estrany trobar vaixelles decorades 

amb el tradicional pinzell a má aleada, métode que no s’abandona mai i Pús del qual 

s’intensifícá novament a partir de mitjan segle. A diferencia deis motles i d’altres 

procediments, mecánics o no, que es van generalitzar a Manises durant les décades del 1920 

i 1930, els sistemes de decoració seriada, com ara les trepes o calcografíes, no van acabar 

imposant-s’hi, ans al contrari, van patir una regressió durant la segona meitat del segle, a 

mesura que la pisa valenciana de forma abandonava la producció de vaixelles i 

s’especialitzava en la cerámica decorativa. Els productors, influits pels criteris d’un nombrós 

grup de consumidors, entenien que si la cerámica decorativa es decorava a má algada se 

n’incrementava el valor artístic; és per aixó que la decoració amb pinzell tomá a imposar-se 

sobre els procediments de seriació que durant la primera meitat del segle s’havien 

generalitzat en la cerámica manisera i en la resta de la producció valenciana, com ara el 

taulell d’Onda (on durant la segona meitat del segle Pús de les trepes també entrá en 

regressió).

Quant ais aspectes artístics de la pisa de forma, a Valéncia podem distingir dues 

tendéncies clarament diferénciades durant el primer ter$ del nostre segle. D’un costat tenim 

una producció continuista, popular, naif, en qué perviuen elements característics del segle 

XIX, com ara les decoracions vegetáis policromes, i se n’incorporen -dins la mateix línia 

ingenuista- alguns de nous, com ara els anomenats “cánters de fantasia” (com s’anomena la 

producció de Manises) o ‘modemistes’ (com es diu la de Biar). Aquesta cerámica la trobem 

en els tallers més menuts, de tipus familiar, ais quals no arriba informació sobre els nous 

corrents estétics, o bé manquen de personal preparat per a aplicar-los a la seua producció.

225Utensili en forma de pistola que en prémer el gallet projecta -per mitjá d’aire comprimit- els colors sobre 
les peces.
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Els centres de producció de la pisa continuista són els més aillats del Cap i Casal (com Biar 

o Ribesalbes), la producció deis quals va destinada a un mercat sobretot rural, de baix poder 

adquisitiu i al qual tampoc no han arribat encara els nous gusts decoratius. Cal destacar que 

a Manises es fabricaven, normalment amb el sistema de plantilles metál-liques226, una mena 

de vaixelles, anomenades económiques, que també anaven destinades a un públic de baix 

poder adquisitiu i que intentaven reproduir les formes i la decoració (amb paisatges 

lacustres) de la vaixella estampada elaborada per la fabrica de la Cartuja de Sevilla 

(Pickman), preferida pels estrats més benestants de la població (HCV, 4: 189). El fet que les 

vaixelles económiques de Manises estigueren elaborades amb majólica calcária (i no pas 

feldspática, com la de Pickman) i que es decoraren amb trepes i, de vegades, a má aleada o 

amb aerógraf (i no s’estamparen, com en la susdita fabrica sevillana), impedia que la 

producció valenciana assolira la qualitat técnica i artística de l’andalusa, i propiciava que les 

nostres vaixelles, en ser més rudimentáries, menys refinades, anaren destinades ais mercats 

de baix poder adquisitiu.

Al costat de la tendéncia conservadora o continuista trobem un corrent renovador, 

que ja era fomentat des de la darreria del segle XIX per l’enginyer maniser Rafael Valls 

David; en una conferencia pronunciada a la seua localitat natal el 1894 ja va advertir que 

calia abandonar la tradicional estética naif de les peces de pisa popular valenciana per tal 

d’adaptar-les ais gusts contemporanis, més refinats, i poder competir així amb la producció 

d’altres paisos. Valls considerava que per igualar la técnica pictórica deis ceramistes forans 

era imprescindible qué els obrers cerámics posseíren uns coneixements técnics básics sobre 

dibuix i geometría227. Calgué esperar, tanmateix, fins al 1914 perqué es fundara, per

226Que ja hem dit més amunt que permetia incrementar la productivitat i reduir els costs sense que la 
qualitat aparent de les peces se’n ressentira.

227Reportem ací dos parágrafs del discurs de Rafael Valls David en qué advertía els empresaris cerámics 
manisers de la importáncia del dibuix i de la geometría en la fabrícació cerámica, de la necessitat de formar 
els obrers ceramistes per a realitzar bons dissenys que pogueren competir amb els estrangers:

“Ahora bien, señores: no discuto los conocimientos científicos que todos vosotros poseéis para la 
fabricación cerámica; tampoco pongo en duda los que poseéis referentes al tecnicismo para elaborar 
toda clase de objetos cerámicos; ¿Pero cómo queréis producir objetos de arte y asimilaros las formas 
y coloridos de otras fabricaciones más adelantadas que las vuestras, si no existe un solo obrero en 
todas las fábricas emplazadas en esta población que sepa manejar con destreza el lápiz y el pincel y 
que conozca los primeros rudimentos del dibujo, y por consiguiente de la geometría? ¿Habéis visto
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iniciativa de Pindustrial ceramista Vicente Mora Arenes, de Penginyer Vicent Vilar (fill del 

també industrial cerámic Justo Vilar) i de Palcalde del poblé, Y Escola de Cerámica de 

Manises, coneguda popularment com escola de dibuix, per ser aquesta Passignatura sobre la 

qual es posá un major émfasi, tal com havia demanat Valls anys abans. També s’hi impartien 

d’altres assignatures com ara técniques decoratives, modelat i buidat cerámics o física i 

química cerámiques (aqüestes dues darreres assignatures també havien estat recladames per 

Valls vint anys abans)228. Prácticament les mateixes matéries van comensar a estudiar-se a 

Onda a partir del 1925, quan s’hi creá una altra escola de cerámica, aquesta especializada 

no tant en la producció d’obra, com en la de taulells, com veurem més avant. Pérez Camps 

considera que, si bé no cal desdenyar els avantatges que aqüestes escoles reportaren en la 

formació deis futurs ceramistes, també és cert que el tipus de docencia que s’hi impartía, 

massa general, condicioná que els alumnes aportaren poques novetats a un repertori formal i

que un escultor produzca una obra de arte en escultura sin manejar el lápiz y un pintor un hermoso 
cuadro sin conocer primero el dibujo?”.

Valls, 1894b: 162

“Sí, señores; ¿queréis transformar vuestras fábricas y no veros distanciados por otros fabricantes 
extranjeros, ó, lo que es lo mismo, ir á remolque de aquéllos sin tener vosotros un estilo propio 
artístico? Pues empezad á enseñar á vuestros obreros pintores así como á los obreros torneadores lo 
que es el arte, en qué consiste y cómo pueden llegar á producirle [...]. Enseñad, pues, á los niños de 
las escuelas; el dibujo geométrico [que] será lo suficiente para principiar su educación artística, 
puesto que la geometría es la esencia de la pintura.

Valls, 1894b: 167

228Com a bon enginyer industrial, Rafael Valls David considerava la Física i la Química, com també la 
Geología i la Mineralogía, assignatures fonamentals per millorar els processos de producció. Així ho conta 
en el següent parágraf:

“El alfarero necesita conocer Geología y Mineralogía para encontrar, analizar arcillas y elaborar las 
pastas, y Química para elaborar los baños, cubiertas, barnices y esmaltes para hacer los bescuits 
impermeables. La Física le enseña la forma y cabida de los hornos, la volatilización de los colores, 
la contracción de las pastas que emplee, la contracción de las cubiertas y barnices y á armonizar 
estas dos contracciones, para que formen un todo armónico, duro y resistente, y que no salte á 
pedazos el barniz separándose de la pasta o bescuit. Igualmente enseña la ñjación de los colores a 
las cubiertas, fundiéndose pero sin volatilizarse. También hay que recurrir á la Física para estudiar 
la potencia calorífica de los combustibles que emplee, el grado de humedad ó sequedad que deben 
tener las leñas para empezar la cocción, cuando debe cesar el empleo de combustible de leña y 
empezar la hulla para activar la combustión, y cuando debe suspenderse este combustible y volver á 
la leña [...] para evitar [...] un cataclismo en los objetos cerámicos, por la rapidez con que sufrirían 
las dilataciones anexas á las variaciones de temperatura”.

Valls, 1894b: 143-144
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decoratiu valenciá que requería una forta renovació. Amb tot i aixó, sí que es produí una 

modemització de Festética cerámica valenciana, sobretot durant el primer terg del segle; 

aquesta no va vindre, pero, de la má deis alumnes, sinó de la deis propis professors (que 

majoritáriament havien eixit de VEscola de Belles Arts de Sant Caries), alguns deis quals 

van acabar com a dissenyadors en les fabriques o, fins i tot, se’n van muntar una propia -és 

el cas de Vicente Gimeno Dies, Juan Bautista Huerta Avinyó, José Ros Ferrandis, etc. 

(Rosselló, 1961: 151;^CF,4: 166-169).

Dins d’aquesta renovació de la decorado cerámica va produir-se una notable difusió 

-des de les escoles de cerámica de Manises i Onda- de l’historicisme, que provocá que hom 

comengara a imitar Festética propia tant deis períodes renacentista i barroc com, sobretot, 

de Fhispano-musulmá (i en especial, la de les peces de reflex metál-lic); tanmateix constatem 

que es reprodueixen molt pocs origináis histories i les copies que s’intenten es fan de manera 

poc rigorosa. Quant ais estils més renovadors que imperen en bona part del continent 

europeu, com ara el modemisme {art nouveau i Sezession) i Varí déco, la preséncia 

d’aquests en els catálegs de les fabriques valencianes és escassa, depenent del temps en qué 

estiguen de moda; amb tot, els estils modernista i art déco feren part destacada de la 

producció d’alguna de les nostres fabriques, que s’encarregaren de fer-los populars. Un altre 

corrent, que podríem definir com ecléctic, també imperá en algunes produccions valencianes 

d’aquest períodes en qué es barregen de manera arbitrária diferents estils, com ara 

Fhistoricista i el modernista (HCV, 4: 181-183).

Quant al repertori formal, durant el primer terg de Factual segle trobem una 

amplíssima gamma d’objectes de pisa que es fabriquen per adaptar-se a les noves demandes 

d’un mercat cada vegada més exigent. Junt amb les formes tradicionals trobem les 

escopideres, jardineres, bastoners, filtres d’aigua, cendrers, tabaqueres, o els sanitaris, com 

ara rentamans, cubetes i depósits de WC o de dutxes (Rosselló, 1961: 151; HCV, 4: 183).

Ja hem avangat que, peí que fa a Valéncia, Manises fou a principal productora d’obra 

de pisa durant aquest primer terg del segle XX, pero junt amb aquesta ciutat cal destacar el 

Cap i Casal, que comptava dues importants empreses durant el primer terg del segle XX, 

Ribesalbes, on durant el mateix període s’ubicá una mitjana de vuit empreses de petites
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dimensions, Biar, que en tingué cinc, i l’Alcora i Onda, que posseiren sengles empreses de 

renom (en el primer cas, la de la familia Aicart - l ’antiga Real Fábrica de Loza Fina-, a la 

qual ja ens hem referit, i en el segon la d’Elías Perís y Bautista Galver -coneguda 

popularment com La Campana-, de qué ens ocuparem en próxims apartats).

Les fabriques ribesalberes del primer terg del segle vint, entre les quals podem 

destacar les d’Albalat, Arzo, Bonet, Bordonau, Caballero, Figás, Moliner, Osset, Pastor o 

Vilar, van ser poc innovadores i continuaren amb un sistema de producció i un repertori 

decoratiu que no diferien massa deis del segle XIX. Aquest immobilisme va motivar que al 

llarg de la quarta i cinquena décades de la centúria la majoria de les empreses d’obra del 

poblé tancaren o es convertiren en productores o auxiliars taulelleres (Osset, Bonet, Albalat, 

Arzo, Pastor, Vilar...); almenys una d’elles, la de Figás, es va mantindre fidel a la seua 

producció inicial de cerámica de forma, que hui dia encara continua produint-ne229. Peí que 

fa a Biar, la principal empresa fou la d’Amorós, fundada per Femando Amorós Azorín i per 

un soci de Manises l’any 1884 amb el nom de San Vicente i que es mantigué en actiu fins ais 

anys quaranta del nostre segle (Schütz, 1991: 23)230; de la producció d’aquesta empresa cal 

destacar, a més de la vaixella per a la taula, uns cánters -decoráis amb una estética 

ingenuista- anomenats allí “modemistes”, similars ais que a Manises s’anomenaven “de 

fantasía”, amb els quals competiren231. En l’actualitat només sobreviu a Biar una empresa de 

cerámica, la de José Maestre Escobar, que continua produint la tradicional cerámica local i 

que va aconseguir rescatar alguns motles de l’antiga fabrica d’Amorós (Schütz, 1991: 36).

229A través del ceramista Cotanda alguns motles procedents de la Reial Fábrica de l’Alcora van fer cap a la 
manufactura ribesalbera de Figás, que hui dia encara reprodueix (HCV, 4: 60).

230A partir deis testimonis replegats entre els biaruts més vells, aquesta mateixa autora -Ilse Schütz- creu 
que Femando Amorós Azorín podría ser nét d’una familia acomodada alcorina que s’establí a Biar cap a la 
primeria del segle XIX i hi introdui les avangades técniques de fabricació cerámica que es coneixien a 
l ’Alcora. D’aquesta manera, sospita Schütz, es degué iniciar al poblé de Biar la fabricació de pisa fina 
(abans del segle XIX no hi ha constáncia que a Biar es produira aquesta mena de cerámica) (Schütz, 1991: 
18).

231 Els cánters modemistes que assoliren major fama foren els fabricats per l ’escultor italiá Escobedo, que 
treballava per a la fábrica d’Amorós (Schütz, 1991: 38). Molts d’aquests populare cánters modemistes o de 
fantasía es caracteritzaven per les seues formes antropormorfes, i la principal diferéncia entre els biaruts i els 
manisere consistía en qué els primers no tenien cap vinculado amb la cultura popular própia de l’Horta, a 
diferencia deis segons (HCV, 4: 201-202).
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De les empreses del Cap i Casal destaca La Ceramo, fundada per José Ros el 1885 al 

Barrí de Benicalap, que com hem comentat adés es va dedicar principalment a la fabricació 

de pisa daurada232. També realitzá, pero, peces d’aplicació arquitectónica per a l’Estació del 

Nord i per al Mercat de Colom de la Ciutat de Valencia, tots dos acabats durant la segona 

década del segle. Fins fa pocs anys La Ceramo continuava en actiu i era, a més, l’única 

fabrica de pisa de tot el territori valencia que mantenia no només l’edifici original amb la 

seua vella estructura, sinó totes les fases de la producció i els procediments tradicionals que 

corresponen a un vertader sistema artesanal. Lamentablement hui dia ha tancat les seues 

portes, sense que se sápia quina será la destinació final de les seues magnifiques 

instaHacions, que posseeixen un inestimable valor etnográfic. L’altra gran empresa de la 

Ciutat de Valencia fou la de Manuel Momparler, creada a la darreria del segle XIX amb 

l’objectiu de fer objectes utilitaris i decoratius per a les noves necessitats de la societat, com 

ara escopidores, bastoners i paraigüers, jardineres, tests i sobretot filtres d’aigua (a banda 

deis plats i pitxers tradicionals). Aquesta empresa, que es trobava al Carrer de Jesús, va 

comentar a decaure a la darreria deis 60 i tancá el 1980.

Manises va veure augmentar el seu nombre de fabriques de pisa de 34 el 1910 a 52 el 

1932. A més, al voltant d’aquesta i d’altres activitats cerámiques -com ara els taulellets-, 

van sorgir una serie d’empreses auxiliars que completaven el cicle productiu (de fabricació 

de pastes, de colors, de maquinária, motlistes, asserradores, de transport de llenya, matéries 

primeres i productes acabats, etc.) (Rosselló, 1961: 151). Aquest creixement cal relacionar

lo amb la millora del nivell de vida que es produí a l’Estat espanyol durant el primer ter9  del 

segle, que col-labora a augmentar la demanda d’atuells cerámics d’ús doméstic (i també de 

taulellets, com veurem en els próxims apartats). La majoria de les empreses maniseres 

comptaven amb un nombre reduit d’empleats, pero n’hi havia unes quantes que arribaven al 

mig centenar de treballadors o fins i tot el superaven. La Rosa va ser creada per Juan 

Bautista Cabedo Balanzá a la darreria del XIX ais voltants de la nova estació de ferrocarril

232Segons José i de Dalmases (1982: 250) La Ceramo era “la mayor fábrica de carácter retrospectivo [de 
Valencia], producía jarrones, ánforas, imágenes, platos, etc... imitación de los modelos de Paterna y Manises 
de los siglos XIII-XV”.
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de la línia Valéncia-Llíria (inaugurada el 1890, i que es va convertir en un fort pol d’atracció 

per a la localització industrial cerámica); aquesta empresa destacá pels seus gerros, 

jardineres i tests modemistes formats a partir de relleus vegetáis de moviment ondulat, dins 

la més pura estética art nouveau. La Esfinge, fundada el 1915, evolucioné cap a Pestil 

modernista Sezession, i en alguns casos s’acostá ja a Varí déco {HCV, 4: 175-177).

La fábrica de Monera, per la seua banda, pot considerar-se com la principal 

divulgadora de la técnica del reflex daurat, amb la qual va realitzar algunes peces 

excepcionals. El propietari Francisco Monera va transmetre’n els coneixements ais seus 

nebots Gaspar i Carlos Nadal Monera i a altres jóvens com ara José María Gimeno Planells, 

que assolí un gran domini d’aquesta técnica, fins al punt d’aplicar sobre una mateixa pe?a 

dues tonalitats de daurat233 i de manejar a la perfecció el reflex de plata sobre fons blau. Un 

altre Gimeno, de nom Vicente, després d’haver estudiat a l’Escola de Sant Caries i treballar 

en diferents indústries, va muntar la seua propia empresa el 1919 per a la fabricació de reflex 

metál-lic. Els seus descendents són els únics que en l’actualitat mantenen la producció de 

pisa daurada a Manises.

L’empresari i artista Juan Bautista Huerta Avinyó fou un deis pocs que aconseguí 

d’imprimir un estil propi a les seues produccions, entre les quals destacaven les peces de 

reflex daurat premiades en tots els certamens intemacionals en qué va concursar (Filadélfia, 

1920. París, 1923, Londres, Anvers, Liorna i BmsseMes el 1924); el mateix Huerta creá 

alguna de les millors peces de pisa dins Pestil art déco a Valéncia. Francisco Valldecabres 

Muñoz, com ja hem dit abans, produí reflex metál-lic junt amb Monera fins a la primeria del 

segle XX, moment en qué se separaren i cadascun d’ells continué fabricant peces de reflex 

peí seu compte; Valldecabres, tanmateix, eixamplá la seua línia de productes per incloure-hi 

la majólica policroma, amb estils molt variats, que anaven des del modemisme i 

Phistoricisme (primer gótico-mudéjar i després neobarroc i neorenaixentista) a les peces 

decorades en la línia tradicional, característica del segle XIX {HCV, 4: 46,177).

233La fábrica de Monera aconseguí de produir reflexos metál-lics que anaven des de Por groe fins al coure 
roig (José i de Dalmases, 1982: 250).
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També en la línia ingenuista de la passada centuria es van produir els coloristes i 

costumistes ‘cánters de fantasía’, especialment en fábriques de petites dimensions com les de 

Mora, Royo, Montoro o Palop. Les anomenades vaixelles económiques, a les quals ja ens 

hem referit, van ser fabricades per un bon grapat d’empreses maniseres, entre les quals cal 

aestacar-ne dues: la de Teodoro Montoro i la de Vicent Carpintero, que sobretot imiten -  

amb pisa calcária- les formes i decoracions própies de la pisa feldspática de La Cartuja de 

Sevilla. Només un fabricant, Josep Piqueres Albenca, fou capa? de produir durant el primer 

ter? del segle una majólica feldspática per millorar la qualitat de la seua producció i fins ais 

anys quaranta no n’hi hagué cap que gosara intentar la fabricació de peces de porcellana 

{HCV, 4: 192)234.

234Segons aquest autor, en comptes de produir-se una evolució industrial de les fábriques de majólica 
maniseres cap a la pisa feldspática o la porcellana, els empresaris manisers es van mostrar 
extraordináriament conservadors. Un ciar exemple de rimmobiliste que caracteritzava les empreses 
maniseres el tenim en l’escassa mecanització de les plantes; una de les fábriques més grans, la de 
Valldecabres, a pesar d’anomenar-se “La Cerámica Artística e Industrial”, el 1918 només comptava amb un 
motor de tres cavalls de poténcia, una máquina per a preparar les argiles, tres bombes d’aigua i tres 
difuminadores (la resta d’atifells eren els que s’havien emprat tradicionalment des de l’Edat Mitjana) (HCV, 
4: 165).
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229.2. Les décades centráis del segle. Mediocritat i Jluctuacions productives

Si durant el primer ter? del segle XX encara podem parlar de diferents centres 

productors de pisa de forma escampats arreu del País Valencia (de nord a sud: 1’Al cor a, 

Ribesalbes, Onda, Ciutat de Valencia, Manises, Biar i Agost), després del conflicte bél-lic 

aquesta activitat industrial desapareix o esdevé residual en la majoria d’aquests nuclis; a 

l’Alcora es tanca defínitivament la histórica Reial Fábrica i el poblé s’especialitza clarament 

en el taulellet; a Onda, aquesta especialització datava ja de principis de segle; a Ribesalbes, 

que era després de Manises el major centre productor de pisa de forma durant el primer terp 

del segle XX, tanquen la majoria deis tallers i hi com eta l’especialització taulellera (tot i 

que d’una manera molt més tímida que a l’Alcora i a Onda); a Biar només sobreviuen dues 

xicotetes empreses de producció de pisa de forma després de la Guerra civil i a Agost 

aquesta activitat prácticament ja era residual a la primeria del segle actual. Mentrestant a la 

Ciutat de Valencia La Ceramo continua la seua producció tradicional de pisa de reflex 

daurat (que arriba fins a l’inici de la década del 1990) i de Momparler se sap que 

s’especialitza en l’elaboració de porcellana a partir deis anys quaranta {HCV, 4: 173, 209). 

D’aquesta manera, Manises esdevé l’únic centre valenciá on la fabricació de pisa de forma 

(en distintes variants, com ara vaixelles económiques, peces decoratives, funcionáis, 

sanitáries, etc.) no només no desapareix, sinó que s’incrementa a partir de la Postguerra.

L’any 1937, en plena Guerra civil, a Manises només seguien en fimcionament vint de 

les cinquanta-dues empreses de pisa de forma que hi havia hagut cinc anys abans. El 

conflicte bél-lic, per raóns obvies, suposá un paréntesi en el subsector industrial de la pisa de 

forma, com en la resta de la industria cerámica valenciana; com que Manises fou zona 

republicana fins al final de la contesa, les empreses cerámiques que continuaven en 

fimcionament durant aquest període havien estat col-lectivitzades i els amos bé havien fiigit, 

o bé havien passat a ser encarregats o, simplement, mers treballadors de les seues anteriors 

factories (Alonso et a l, 1985: 2 0 )235. A partir del 1939 es va produir una rápida recuperació 

del subsector de la pisa de forma, i el 1941, grácies a la reobertura de moltes fabriques que 

havien estat tancades quan a la Guerra, a Manises ja funcionaven 79 factories dins d’aquest

235Aquesta mateixa situado s’havia viscut en algunes empreses taulelleres de la Plana.
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subsector (i 21 més de taulellets). Cal remarcar que dins d’aquestes 79 factories, un total de 

dotze s’hi dedicaven a la fabricació de material sanitari, especialitat que comerá a prendre 

especial auge a Manises tot just en acabar la Guerra236 per tal com calia construir i 

reconstruir un gran nombre d’habitatges, tasca per a la qual era massivament demanada la 

pisa sanitária. A aixó cal afegir els tractats comerciáis i d’amistat signats entre Espanya i 

alguns paísos árabs, que beneficiaren les exportacions d’aquest producte des de Manises cap 

al nord d’África i l’Orient Mitjá (Rosselló, 1961: 152, 176). Per tot plegat, la pisa sanitária 

passá a ser en la postguerra una de les principáis produccions maniseres, fins al punt que 

algunes fabriques d’obra de pisa i de taulells abandonaren la seua producció per a dedicar-se 

a la deis sanitaris (1961: 152).

Tot i el boom deis sanitaris, la major part de la producció cerámica manisera 

continuava sent del mateix tipus que la d’abans de la Guerra, 9 0  és, decorativa i, sobretot, 

doméstica. La fabricació d’aquests tipus de cerámica, lluny d’estancar-se, no va parar de 

créixer durant les décades del 1940 i 1950. Algunes empreses produíen cerámica merament 

decorativa, també anomenada artística237, pero la majoria elaboraven vaixella doméstica, 

altrament dita vaixella económica238. Cal destacar que l’obra doméstica de Manises -que

236Encara que no es va implantar massivament fins ais anys quaranta, la pisa sanitária era una especialitat 
que a Manises ja existía des de la década anterior (Jordá, 1986: 133). Concretament, Rosselló (1961: 152) 
sitúa l’inici de la fabricació de pisa sanitária a Manises el 1932; abans d’aquesta data (1961: 151) el material 
sanitari existent era d’importació. Amb la difusió arreu de l’estat deis rentamans, les cubetes i els depósits de 
WC importáis, els fabricants manisers comentaren a fabricar-ne, peró en comptes de fer-hi servir porcellana 
(material de qué estaven fets els aparells sanitaris d’importació) utilitzaren fang comú revestit d’un esmalt 
blanc. El resultat va ser un material sanitari de baixa qualitat que, grácies al seu cost inferior, aconseguí 
penetrar bé no només a Espanya, sinó també en altres mercats de baix poder adquisitiu, com ara el nord- 
africá o l’iberoamericá (Rosselló, 1961: 151).

237La cerámica decorativa o artística, encara que posseisca alguna ñmcionalitat, está concebuda per a ser 
sobretot un element ornamental. Hi ha cerámica artística, com ara les figuretes, que en sí només serveixen 
per a decorar; en canvi, també existeix cerámica decorativa, com ara els gerros o els canelobres, que tenen 
una clara funcionalitat (posar-hi flors o ciris), peró la principal finalitat deis quals no és aquesta, sinó 
l’omamentació. El mateix podem dir deis famosos cánters de fantasía fabricats a Manises i a Biar, ais quals 
ja ens hem referit en el punt anterior (229.1).

238Com ja hem assenyalat abans (en el punt 229.1), l’obra doméstica que es produia a Manises era designada 
amb el nom de vaixella económica, peí seu baix cost (producte de la seua baixa qualitat) i per diferenciar-les 
de les vaixelles burgeses, en les quals hi havia elements que a penes es feien servir, a diferencia de les peces 
de vaixella económica, on tots els seus elements eren d’un ús doméstic ben freqüent. Les peces de vaixella 
económica manisera fabricades més habitualment eren els plats (de grandária i forma diverses), els pitxers i 
les tasses (HCV, 4: 189); també s’elaboraven d’altres peces d’ús menys habitual (com ara gots noctums,
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podia estar elaborada bé amb la tradicional pisa ordinária bé amb majólica239-  comptava 

amb una molt bona acceptació entre la població rural, normalment de baix poder adquisitiu, i 

aixó es devia en bona mesura a la tasca deis anomenats drapers, venedors ambulants que 

adquirien peces d’obra a Manises per a després intercanviar-les en zones agrícoles per roba, 

cartó o altres objectes; la progressiva desaparició d’aquest ofici a partir de mitjan segle 

repercutí en el descens de les vendes de les vaixelles maniseres (Rosselló, 1961: 175). A 

pesar d’aixó, com que els fabricants manisers tenien assegurat el mercat interior grácies a 

Fautarquía política que encara imperava a Espanya durant la major part de la década del 

1950, el nombre d’empreses de pisa continua incrementant-se al llarg d’aquest període.

Tanmateix durant el bienni 1958-59, tot coincidint amb l’inici del Pía d’Estabilització 

i d’una certa obertura a l’exterior del régim, s’iniciá a Manises una crisi de superproducció, 

aguditzada per la pérdua de l’important mercat marroquí des del 1956240. La mecanització 

de les empreses cerámiques maniseres havia estat escassa o nul-la durant les dues décades 

que van seguir la Guerra civil (llevat de les taulelleres241) i aixó es van pagar molt car en el 

moment de Fobertura exterior del Régim, a partir del qual calia competir amb els productes

cendrers, fruiters, vidrióles, salers, portafurgadents, etc.), encara que, peí seu baix cost, eren igualment molt 
demanades (Rosselló, 1961: 171).

239La pisa ordinária, producció que estava estancada des de després de la Guerra, era la que s’elaborava amb 
la pasta ferruginosa -de color entre ocre i rogenc- própia del Pía de Quart, és a dir, la que s’havia fet servir 
sempre a Manises fins a l’arribada de Factual segle (Rosselló, 1961: 171), mentre que la majólica -com ja 
hem dit— era la pisa fabricada a partir d’una pasta blanca calcária (que imitava el caolí i la pisa feldspática, 
peró que era d’inferior qualitat) i que evitava Fús d’una coberta blanca per a esmaltar les peces, per tal com 
l’argila ja era blanquinosa”, i només calia cobrir-la amb un simple vidriat transparent, que era més económic 
que no el blanc {HCV, 4: 164).

240E1 Marroc va aconseguir la seua independéncia aquell any, i a partir de llavors, la part que havia estat 
protectorat espanyol deixá d’importar productes espanyols. La perdua del mercat marroquí repercutí 
notablement en les exportacions maniseres, ja que l’antic protectorat espanyol del Marroc havia estat el 
principal consumidor de sanitaris manisers i un deis primers de pisa ordinária (Rosselló, 1961: 176-177).

241Aquestes sí que van conéixer progressos remarcables durant aquest període (ais quals ens referirem en els 
próxims apartats), ja que la pisa plana és molt més susceptible d’industrialitzar-se que no la de forma, on 
existeix una gran varietat d’articles individuáis. Peró aquesta no era rúnica causa -ni tan sois la principal- 
per la qual aquest darrer subsector cerámic no es va industrialitzar: Rosselló (1961: 186), que considerava 
que les técniques cerámiques de la pisa manisera eren més própies del segle XVII que no de la segona meitat 
de Factual, atribueix aquest endarreriment tecnológic a la falta de técnics especialitzats, tant d’enginyers i de 
químics (1961: 158), com d’artistes. Aquesta manca d’innovacions, aquest conservadurisme i fins i tot 
desinterés i apatia (1961: 186), fou sens dubte el principal motiu de l’escassa industrialització de la cerámica 
de forma manisera.
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forans (de millor qualitat técnica i estética242): de trenta a quaranta petits tallers, en especial 

els més endarrerits técnicament, hi van haver de tancar les seues portes, victimes del progrés 

industrial (Rosselló, 1961: 153). En efecte, els métodes de producció de la pisa manisera 

continuaven sent básicament els mateixos que durant els anys vint i trenta: en la conformado 

de les peces es feia servir sobretot el calibrador, per a les formes obertes, i el buidat per 

barbotina per a les tancades (aquests dos sistemes ja els hem explicat al punt 229.1), mentre 

que la utilització del tom esdevenia cada vegada més residual, ja que només s’emprava per a 

la creació de nou tipus o en peces úniques de gran valor. La cocció de les peces continuava 

realitzant-se dins de foms árabs, llevat del material sanitari i del taulellet, la segona cocció 

deis quals es duia a terme en aparells més modems; mentrestant, durant la segona cocció de 

Tobra de pisa en foms árabs, aquesta es protegia del foc en ser col-locada dins d’unes caixes, 

també de cerámica, que s’apilaven les unes damunt les altres (aquest procés el comentem al 

punt 221.3). Amb tot i aixó, no era insólit durant els anys cinquanta prescindir d’aquesta 

protecció i fer servir el sistema medieval de les emplanillades, explicat al punt 225.2, amb el 

qual s’aprofitava més la capacitat útil del fom, peró Paíllament de les peces vidriades era 

menor i dones, major el risc que es feren malbé durant la cuita.

Els métodes de decorado seriada no només no s’havien mecanitzat a Manises 

després de la Guerra, sinó que des de mitjan segle s’hi comerá a fomentar novament Pús 

del tradicional pinzell, sobretot per a la cerámica decorativa, també anomenada pels 

productors cerámics artística o arte sana, especialitat en qué hom tractava de recuperar, 

almenys parcialment, lá pérdua de treball manual a través de la decorado a má algada, que 

servia per a incrementar el carácter sumptuari de les peces i reforgar un malentés valor 

artístic {HCV, 4: 164-165). En efecte, si la decorado a pinzell hagués estat acceptablement 

digna, hom hauria pogut al-legar almenys que Pabséncia d’innovació técnica es reemplagava 

per uns bons dissenys artesanals, pero la qualitat estética deis dibuixos no és que no haguera 

millorat després de la Guerra, sinó que havia esdevingut sensiblement inferior. Així descrivia

242Rosselló (1961: 187) destacava que les vaixelles de porcellana d’importació i de producció estatal havien 
abaratit els seus costs i la seua qualitat técnica i estética era notablement superior a les vaixelles 
económiques de Manises.

430



Viceng Rosselló la conjuntura que vivía l’anomenada cerámica artística, que en teoría 

hauria de ser la més avangada des del punt de vista estétic, durant les dues décades 

posteriors a la Guerra civil:

Salvo algunas excepciones, y no por falta de artistas, la llamada cerámica artística es, 

cuando no deplorable, de una monotonía y manierismo desesperante. Consecuencia de la 

producción en serie, se dirá; pero los tipos han cambiado, han variado las modas y han 

subido las exigencias, todo lo cual conduce a renovarse o morir.

Rosselló, 1961: 186

Aquest catedrátic de Geografía apuntava que calia millorar la qualitat de la pisa -tant 

la doméstica, com la decorativa i la sanitária- per poder competir amb la creixent producció 

de la porcellana (estatal i estrangera), i per a tal fi calia substituir progressivament la 

producció de pisa per la porcellana243. Viceng Rosselló també assenyalava les dificultats amb 

qué topava la industria manisera per a dur a terme aquesta reconversió:

Para ir desarrollando la porcelana en sustitución de la loza, tanto corriente como sanitaria, se 

hace necesaria la acumulación de respetables capitales, pero la industria manisera se ha 

movido hasta ahora más bien en un plan familiar y semiartesano; se trata de un verdadero 

minifundio industrial.

Rosselló, 1961: 186

I és que, malgrat la crisi i tancament de moltes empreses a la darreria de la década del 

1950, l’any 1959 Manises encara comptava amb 227 establiments de producció cerámica o 

auxiliar, que donaven faena a més de 3.000 obrers (Rosselló, 1961: 162). El nombre de 

fabricants de pisa de forma doméstica i artística era exagerat: 118, que donaven ocupació a 

1.331 obrers (poc més d’l 1 treballadors per empresa)244. Els productors de pisa sanitária

243Rosselló (1961: 173) comenta l’éxit de l’empresa manisera La Hispania (a la qual ens referirem en el 
próxim punt -229.4-, dedicat a l’estudi de la porcellana a Valencia), que fabricava objectes de porcellana 
decorativa.

244A Manises hi havia trenta-una empreses de cerámica decorativa, seixanta de majólica, sis de pisa 
ordinária i vint-i-una de l’anomenada pisa entrefina, que era una producció de pasta blanca calcária que, 
mitjangant un doble revestiment vitri, pretenia d’imitar la porcellana -amb uns resultáis pocs satisfactoris 
(Rosselló, 1961: 162).
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eren 39 i 500 els empleats. Les fabriques de taulellets, en canvi, eren només déneu, pero hi 

treballaven 806 operaris, amb una mitjana de 42 persones per planta (altíssima si la 

comparávem amb la de les fábriques de pisa de forma). A banda hi havia una gran empresa 

de porcellana {La Hispaniá), tres de material refractari, cinc de rajóles i teules, tretze de 

pastes, deu d’esmalts i dues de colors. Aquests 227 estabüments industriáis, que donaven 

faena al 45% deis empleats industriáis (Domingo, 1981: 8 8 ), ocupaven el 65% de tot l’espai 

urbá de Manises: amb dos tercos de la seua superficie envaida per les industries cerámiques i 

una gran part del terme absorbida per l’aeroport i el Riu Túria, a la ciutat ja no li restava 

prácticament espai físic per a desenvolupar-se urbanísticament, peró la seua població no 

parava de créixer com a conseqüéncia de la immigració (9.173 hab el 1950 i 15.116, un 

165% més, el 1965) (Domingo, 1981: 82)245. La necessitat de construir habitatges per a 

albergar els nouvinguts condicioná que a partir del 1960 les noves empreses cerámiques, 

sense espai fisic ja per a instaHar-se a Manises, s’escamparen arreu deis térmens de pobles 

veins com ara Quart, Aldaia i Paterna {GCV, 3: 240), on també podien gaudir deis 

avantatges de localització -a  causa de les economies d'aglomerado- que suposava la 

proximitat al nucli maniser246.

245Poc més de la meitat deis immigrats (el 51,6%) procedien de la resta del país, i la resta, principalment, de 
les províncies de Conca, Albacete i Jaén (Domingo, 1981: 84, 86).

246La instal-lació d’una empresa cerámica en qualsevol deis pobles esmentats partía amb l’avantatge de 
tindre Manises com a veí: l’experiéncia acumulada durant segles per part deis fabricants manisers i 
l’existéncia d’una série d’empreses auxiliars al mimicipi per a proveir-se de qualsevol tipus d'input 
benefíciava les noves empreses que s’installaven al municipi o ais pobles de la rodalia.
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229.3. Darrer terg de la centuria. Vespecialització en la cerámica decorativa

Durant la década del 1960 s’iniciá una nova conjuntura favorable -que havia de ser la 

darrera- per a la pisa sanitária manisera, especialment beneficiada peí nou auge 

constructor247. El 1965 s’assolí un récord de vendes de material sanitari, peró a partir 

d’aquell any s’entrá en un nou període de declivi i el 1974 aquesta deixá de fabricar-se a 

Manises; les raons d’aquesta contracció es trobaven, d’una banda, en el canvi deis gusts del 

consumidor, que preferien la porcellana sanitária a la pisa, i de l’altra en l’escassa 

industrialització del subsector, que feia que els seus preus no foren competitius. D’aquesta 

manera la cerámica sanitária desaparegué del poblé, per bé que va deixar escampada la seua 

llavor per la veína subcomarca del Raiguer de Xiva. En efecte, l’empresa xivatana de 

porcellana sanitária Porsan, que és en l’actualitat la segona peí seu volum d’ingressos dins la 

producció cerámica valenciana (si n’exceptuem les taulelleres)248, heretá l’antiga tradició 

manisera en aquest tipus de fabricació, per tal com aquesta fou fundada el 1969 per un 

empresari procedent de Manises (on també havia estat productor de sanitaris) que sí que 

sabé adaptar-se ais nous gusts deis consumidors i a les noves tecnologies i fou capa9 de 

construir al terme de Xiva, junt a la carretera de Madrid (recordem que a Manises gairebé no 

restava espai per construir noves industries), una moderna planta de producció de porcellana 

sanitária.

Peró la pisa sanitária no fou l’únic producte que patí una forta regressió a Manises al 

llarg de la década del 1970: la majólica per a ús doméstic també acabá per esdevindre 

residual; les empreses que antigament l’havien fabricada la substitu'íren per cerámica 

decorativa, normalment també de majólica (pisa blanca), i en alguns casos -pocs- de 

porcellana. D’aquesta manera, ja des deis anys setanta, la cerámica decorativa esdevingué la

247Auge que vingué determinat peí comengament a Espanya del II Plan Nacional de la Vivienda (1961-76) i 
que no només reactivá el subsector de la pisa sanitária manisera, sinó també el taulellet de la Plana (Gomis, 
1990: 308).

248Segons la publicació Fomento de la Producción (AADD, 1986: 829), les empreses cerámiques 
valencianes amb major volum de facturació el 1996 foren, en primer lloc Lladró, a continuació 22 fábriques 
taulelleres (totes de la Plana), i en el lloc 25é Porsan.
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principal producció cerámica manisera, fet que es va reforjar durant la década del 1980249 i 

que es manté vigent en Factualitat.

Alhora que es produia a Manises Fespecialització en la cerámica decorativa hi tenia 

lloc també una progressiva descentralització de la seua activitat cerámica: un nodrit grup 

d’empreses cerámiques s’instal-lá a la veina comarca del Camp de Túria, moltes de les quals 

van náixer bé a partir de la relocalització d’empreses de Manises (i també de Quart de 

Poblet), o bé per la iniciativa d’operaris especialitzats manisers (especialment les creades a 

Riba-roja iVilamarxant) (Hermosilla, 1993: 144)250. El 1968, segons Jordá (1986: 185), al 

Camp de Túria només hi ha havia censats dos establiments dins del subsector cerámic de la 

pisa i porcellana: l’un a Llíria i l’altre a Riba-roja; deu anys després, en canvi, aquesta 

comarca ja en sumava onze -repartides pels municipis de la Pobla de Vallbona, Llíria, 

Bétera, Riba-roja i Vilamarxant-, sense comptar l’empresa Ceramher, fundada el 1975 a 

Pedralba251, i l’actualitat una de les de major dimensions dins d’aquesta branca252.

Peró lá década del 1970 no només es va caracteritzar per Fespecialització en la 

producció de cerámica decorativa i peí desplasament d’empreses cap a la periferia de 

l’Horta; el fet més remarcable d’aquest període va ser la intensificació i generalització del 

fenomen de Yeconomia submergida253 per a poder fer front a la greus dificultáis

249E1 1977 es va crear YAVEC (Asociación Valenciana de Empresarios de la Cerámica), que al principi de 
la década del 1980 comptava amb 131 empreses associades, de les quals 102 eren de Manises. Els fabricants 
d’aquest darrer municipi estaven clarament especialitzats en la cerámica artística, ja que 77 de les 102 
empreses (tres de cada quatre) eren de cerámica artística, de les quals només cinc eren de porcellana i la 
resta, dones, de pisa. De les restants empreses associades cal destacar les deu empreses d’altres tipus de pisa, 
les set de taulellets i les sis de pastes cerámiques (Alonso, Boronat i Martínez, 1985: 70).

250Aquesta comarca oferia uns bons avantatges de localització, ja que no patia els efectes de congestió de 
l’Horta i comptava amb uns preus del sól industrial més barats, una major proximitat a les primeros matéries 
i una bona comunicació amb la Ciutat de Valéncia.

25 Municipi que alguns autors consideren del Camp de Túria i altres -per motius lingüístics- de la Serrania 
(Membrado, 1996b: 57).

252Amb uns 75 empleats i una producció d’articles decoratius de qualitat ben reconeguda (Hermosilla, 1993: 
113,144).

253E1 fenomen de l ’anomenada economía submergida, clandestina o soterránia (que no només afectá la 
cerámica artística, sinó la majoria deis subsectors industriáis valencians) comptava ja amb una llarga 
tradició anterior al nostre país. El moment de máxim desenvolupament el va viure a partir deis anys 
seixanta, després de l’enlairament industrial valenciá, peró durant la década del 1970 es veié encara més
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económiques per qué travessava la cerámica decorativa (especialment després del 1975). La 

década del 1970 va marcar la fi d’una época expansiva i l’inici d’una crisi económica a escala 

mundial que afectá la totalitat deis sectors productius. El principal factor desencadenant 

d’aquesta crisi fou l’increment del preus deis productes energétics, com ara el gas propá254, 

el combustible més utilitzat per al calfament deis foms en la cerámica a l’área de Manises255. 

Altres factors que contribuíren a agreugar la crisi de la nostra cerámica artística van ser 

l’encariment de les primeres matéries256, l’increment deis costs salaríais257, la competéncia de 

paisos del sud-est asiátic, que produlen a preus més barats, i la recessió de la demanda per 

part del mercat espanyol, a causa de la pérdua de poder adquisitiu deis consumidors després 

del 1975258. La suma de tots aquests factors derivá en una forta caiguda deis beneficis i, en 

conseqüéncia, en una minva de la capacitat d’autofinancament deis fabricants, que hagueren 

de recorrer al crédit bancari per superar les dificultáis financeres derivades de la crisi. Moltes 

empreses van haver de despatxar treballadors per poder afrontar-la, de manera que la 

desocupació en la branca de la cerámica artística a Manises cresqué de forma espectacular:

estimulat davant la dura conjuntura económica que es va desencadenar a escala local com a conseqüéncia de 
la crisi mundial (Sanchis, 1986: 109).

254Durant la década del 1970 el preu del barril de petroli era patí brusques i espectaculars pujades: el 1973 
passá d’1,62 a 9,31 dólars, i el 1979 ja se situava entre els 24 i els 34 dólars. Aquesta puja de l’energia 
també repercutí en l’increment del preu del gas propá a Espanya, que el 1970 costava 6,2 pessetes/kg, el 
1975 10,8, el 1981 46 i el 1983 58,7 (Alonso, Boronat i Martínez, 1985: 53-54).

255En l’actualitat la majoria de les empreses valencianes de cerámica decorativa están connectades a la 
xárcia de gas natural, després que a comengament de la década del 1980 s’inaugurara el gasoducte entre 
Tarragona i la Ciutat de Valéncia; d’aquesta manera es va abandonar l’ús del gas propá, energía més bruta, 
contaminant i insegura. El gas natural és una energía neta, per tal com la seua combustió genera solament 
vapor d’aigua i anhídrid carbónic, i posseeix a més un alt poder caloríñc, raó per la qual resulta molt 
adequat per a les industries que requereixen altes temperatures en el seu procés productiu, com és el cas de la 
cerámica. Lamentablement, l’existéncia d’una quota fixa discrimina les empreses de menor grandária, on 
repercuteix més sobre els costs de producció. D’altra banda, el fet que la xárcia de gas no s’haguera estés 
encara el 1992 a Riba-roja i Vilamarxant feia que aquests dos importants centres productors hagueren de 
continuar treballant amb gas propá, amb els inconvenients que aixó suposava per a la modemització de les 
plantes allí ubicades.

256Sobretot els esmalts i colors d’importació, peró també les argües i caolins, que cada vegada s’havien de 
transportar des de zones més llunyanes com a conseqüéncia de l’esgotament de les pedreres argiloses locáis 
(Alonso, Boronat i Martínez, 1985: 55).

2S7E11972 el salan de peó en la industria cerámica manisera era de 159 pessetes diáries, sis anys després de 
set-centes i el 1984 arribava a les 1.351 (Alonso, Boronat i Martínez, 1985: 55).

258La cerámica decorativa, a diferéncia de la doméstica, no és un producte d’ús quotidiá, sinó que es 
considera com un article de regal, i per tant prescindible en époques de regressió económica.
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el 1979 hi havia més de 1.600 treballadors cerámics en la poblado, que es reduíren a només 

1.100 tres anys després. Com a conseqüéncia es dispará la taxa d’atur: el 1983 Manises 

comptava amb uns 850 empleats cerámics sense treball (gairebé el 45% de tot els obrers 

cerámics) (Alonso et a l,  1985: 54-59). Aquest fet no va generar una forta conflictivitat 

social grácies al fet que es va poder canalitzar a través de Fanomenada economía 

submergida, 9 0  és, aquella forma de producció que tracta de reduir costs mitjan9ant Fevasió 

d’imposts.

L’economia soterránia, que a Valéncia no és exclusiva del subsector de la cerámica 

decorativa, sinó que afecta la majoria de les nostres indústries autóctones (calcer, téxtil, 

joguet, etc.), s’ha manifestat tradicionalment al nostre país per mitjá de l’anomenat treball a 

domicili159, portat a terme principalment per dones amb una certa qualificació que hi 

busquen un complement a Feconomia familiar. A Manises, el major contingent de 

treballadors a domicili durant els anys setanta i vuitanta també eren dones amb aqüestes 

característiques, que es dedicaven a les tasques de decoració de les peces. Un intermedian 

de la fabrica portava els materials necessaris al domicili de les treballadores i els replegava 

després que aqüestes havien acabat la seua tasca. L’hora de treball a domicili sempre era 

menys remunerada que no la realitzada dins la fabrica i pagada a estall, és a dir, en fundó de

259E1 treball a domicili (altrament conegut com domestic system o putting-out system) és una sistema de 
producció que va sorgir a l’Europa occidental durant el segle XVII, i que es manté plenament vigent hui dia 
en algunes comarques industriáis al País Valenciá. En aquests sistema de producció un empleat o 
intermedian d’una empresa determinada replega una serie de materials semielaborats produits a la seua 
fábrica i els distribueix (put out) a uns treballadors especialitzats (normalment dones) que, en els seus 
domicilis particulars, continúen o rematen la seua elaboració; posteriorment 1’intermedian replega els 
productes a canvi d’un pagament, que normalment s’efectua per peca acabada (a estall). El treball a domicili 
no és l’únic sistema de producció amb el qual pot funcionar l’economia clandestina, encara que si que és el 
més habitual a Valéncia. D’altres formes de manifestació de Feconomia submergida poden ser la utilització 
de treballadors en una empresa sense donar-los d’alta en la Seguretat Social, les primes de producció, el 
treball a temps parcial, etc. Segons Enric Sanchis el treball a domicili a Valéncia sorgeix com:

“...una resposta a les dures condicions que han d’aguantar les empreses de certs sectors en els 
mercats nacionals i intemacionals [...]. La possibilitat de burlar la legislació laboral i la manca 
d’organització d’aquests treballadors permeten pagar els estalls [el treball a domicili sempre es 
remunera a estall, mai a jornal] a preus queja no s’admetrien en les fábriques”.

Sanchis, 1986: 11
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nombre de peces pintades, la qual cosa permetia al fabricant un notable estalvi deis costs 

salaríais, a costa, aixó sí, de l’explotació del treballador260.

L’aspecte més positiu del treball a domicili consistia en el fet que permetia una rápida 

adequació de 1’oferta ais gusts canviants deis consumidors, grácies a la seua extremada 

flexibilitat. Les unitats de producció molt mecanitzades -les fabriques- requereixen de grans 

inversions per a canviar els seus productes, pero en canvi, en el treball a domicili, cada 

persona és una unitat de producció i el grau de mecanització és, per tant, ben escás o nul, de 

manera que la producció pot adaptar-se rápidament a les noves exigéncies del mercat sense 

necessitat de realitzar grans inversions261. Aquesta flexibilitat és molt important dins la 

cerámica decorativa, branca industrial en qué la mecanització és especialment complicada i 

els canvis de gusts de la demanda continus.

L’any 1983 s’estimava que una quarta part de la producció de cerámica decorativa 

manisera era fruit del treball a domicili, 5 0  és, de feconomia submergida (Alonso eí a l9 

1985: 60). Aquest fenomen encara gaudeix de plena vigéncia en factualitat, i no només a 

Manises, sinó a tota l’área industrial cerámica que circumda la ciutat per foest262. 

L’economia clandestina, que en moltes empreses ha esdevingut Túnica possibilitat per a la 

seua supervivencia, peijudica notablement el que podríem anomenar f  economía emergida,

260E1 Catedrátic de .Geografía per la Universitat de Valéncia Josep Mana Bernabé (1975: 98) estndiá el 
treball a domicili en la industria sabatera de la Valí del Vinalopó, tot considerant que a través d’aquest 
s’explotava clarament i injustament la má d’obra, principalment femenina, peí fet que es trobara afilada 
(cada treballadora realitzaya la faena en sa casa) i, en conseqüéncia, desorganitzada, i també perqué aquest 
treball només suposava uns ingressos complementans per a feconomia familiar (hi restava el sou principal, 
que entrava en casa normalment peí treball en la fábrica deis hómens).

261 Andrea Saba considera que 1*éxit de la industria submergida a Itália no resideix tant en els baixos salans 
com en la flexibilitat de la producció clandestina:

“Es por tanto un error considerar que a [sic, en] la base del boom de la industria sumergida hay un 
tipo de trabajo más barato que el tradicional. La explicación del trabajo negro [a domicili] es, una 
vez más, una explicación restrictiva, si como tal se entiende solamente aquel trabajo por el cual no 
se pagan las cargas sociales. La componente principal no es tanto un reducido costo de tranajo como 
un trabajo mucho más flexible de lo que es posible en la industria emergida y la facilidad con que se 
adhiere a las nuevas oleadas de demanda provenientes del mercado internacional, extremadamente 
variables y diversificadas

Saba, 1981: 107

262E1 1992 s’estimava que una cinquena part de tota la producció de cerámica decorativa valenciana estava 
submergida (AVEC: 24).
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9 0  es, les empreses de majors dimensions, ja que les més menudes copien els dissenys 

realitzats per aquelles i grácies al treball a domicili els fabriquen a preus més baixos263.

Pero feconomia submergida no és fúnic problema amb qué s’enfronta hui dia la 

nostra industria de cerámica decorativa. Aquesta ve condicionada peí minifundisme 

empresarial, que genera una baixa productivitat i un escás marge de benefícis, la qual cosa, 

al seu tom, impedeix que hi haja suficient pressupost per a invertir, d’una banda, en un 

estudi de mercat que permeta delimitar una bona estratégia de marquéting i, de l’altra, en 

l’elaboració d’un disseny diferenciat. La manca d’una imatge de marca diferenciada 

obstaculitza així mateix l’entrada en els mercats amb major poder adquisitiu (que prefereixen 

els productes italians, basats en el disseny dieferenciat), de manera que la producció 

valenciana ha de trobar eixida en mercats que busquen una qualitat mitjana o babea, en els 

quals ha de competir amb les produccions portugueses, xineses o taiwaneses, que tot i ser de 

menor qualitat que les nostres, ofereixen preus més assequibles. Aixó fa que els nostres 

productors, per tal de reduir costs, hagen de recorrer a práctiques tan precáries com 

feconomia submergia.En definitiva: el peix que es mossega la cua.

En comengar factual década el subsector de la cerámica decorativa -que alguns 

també anomenen artística26*- estava representat per unes 350 firmes a tot Valéncia, que

263Segons el Doctor en Geografía Jorge Hermosilla, a les xicotetes empreses de cerámica artística del Camp 
de Túria en qué es tréballa a domicili el procés productiu consisteix a:

“...copiar rápidamente el producto de mayores perspectivas comerciales, generalmente diseñado en 
las grandes empresas del sector, trabajar un considerable número de horas cada jomada laboral y 
comercializar el producto con un margen de beneficio muy reducido [...]. Las empresas de mayor 
tamaño [com ara Cerámicas Peralta de l ’Eliana i Ceramher de Pedralba] también padecen los 
mismos problemas [es refereix a la caiguda de la demanda estatal i la competéncia de paísos del 
sudest asiátic] y, además, la competencia ‘desleal’ de las pequeñas, pues el periodo de rotación -  
áquel entre la aparición de un nuevo producto o un nuevo diseño y la comercialización de las 
imitaciones posteriores- es muy corto, por lo que no se amortizan las inversiones realizadas, y la 
economía informal [és a dir, submergida] de los pequeños establecimientos no permite competir los 
precios [vol dir, “con sus precios”, la qual cosa obliga a rebaixar els preus deis productes de les 
grans empreses per a poder competir-hi]”.

Hermosilla, 1993: 144

264Nosaltres, seguint l’ús que ha esdevingut habitual entre els especialistes, anomenem decorativa la 
cerámica la principal funció de la qual no és altra que 1’ornamental. Tanmateix, els fabricants i els venedors 
d’aquest tipus de peces solen utilitzar també l’etiqueta de cerámica artística per raons comerciáis, és a dir, 
com una estratégia de márqueting, ja que la paraula artística sembla conferir a aquests productes una aura 
de prestigi, d’originalitat i d’exquisidesa. Tanmateix, alguns estudiosos com ara Pérez Camps (HCV, 4: 249)
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donaven ocupació a unes 2.500 persones, de manera la mitjana d’obrers per establiment era

de poc més de vuit (n’excloem d’aquest recompte Lladró, que, per la seua estructura i

dimensions, és un món a banda, al qual ens referirem al próxim punt, el 229.4). La majoria

d’aquestes empreses elaboraven productes de pisa, normalment peces de forma (lámpades,

plats, figuretes, gerros, bases per a tests, etc.), peró també taulellets, sobretot a la Plana

(únicament el 16% deis productors fabricaven porcellana). De les 350 empreses, més de la

meitat -el 53%- s’ubicaven a Manises (uns 185 productors), i a molta distancia, Riba-roja

comptava amb un 13% (45 fabricants), Vilamarxant amb un 6 % (21), la Plana amb un 9%

(32), les comarques del sud -on destaca Biar i Agost- amb un 2% (7) i el 17% restant es

repartía principalment per tot arreu de Párea que circumda Manises, en pobles com Quart de

Poblet, Paterna, Aldaia, L’Eliana, Bétera, Llíria, Benaguasil, la Pobla de Vallbona, Pedralba,

Xiva, o la propia Ciutat de Valéncia (AVEC: 14, 24, 42). Per comarques destaca la

producció de les més de 200 empreses hortenques (especialment de PHorta Oest) i la del

Camp de Túria, amb gairebé un centenar d’aquestes. A la Plana ja hem comentat que destaca

la producció i decoració de taulellets (mitjangant la técnica anomenada de decorado al

tercer foc , a la qual ens referirem en el capítol dedicat a les activitats auxiliars deis

taulellets), peró cal dir que ais pobles amb major tradició cerámica de la Plana (9 0  és, Onda,

Ribesalbes i P Alcora) encara perviuen algunes empreses de reduides dimensions dedicades a 
• /

l’elaboració de cerámica decorativa de forma, entre les quals cal destacar les de Figás, a 

Ribesalbes, i La Muy Noble y  Artística Cerámica de Alcora, posseidores d’alguns motles i 

estergits procedents de l’antiga Reial Fábrica alcorina265. Dins Párea de Manises les

troben que aquesta etiqueta és més adequada per a aplicar-la a la que també es coneix com cerámica d ’art o 
d'autor, és a dir, aquella que és vertaderament l’obra original d’un artista i que respon a l’estética i a les 
formes d’expressió própies de les arts plástiques contemporánies.

265Després del tancament de les instal-lacions de l’antiga Reial Fábrica de 1’Alcora alguns deis seus motles 
passaren a mans de Pindustrial castellonenc Severí Ramos, i d’aquest a la madrilenya Fundación Franco, 
posteriorment anomenada Fundación de Gremios, on es van continuar utilitzant fins l ’any 1995. D’altres 
motles feren cap a mans del ceramista alcorí José Cotanda, que en cedí alguns a l’esmentada manufactura 
Figás de Ribesalbes. D’altra banda, el 1976 un grup d’empresaris, entre els quals hi havia el mateix José 
Cotanda, decidiren de recuperar la tradició cerámica de la Reial Fábrica a la própia Alcora i hi fundaren en 
un vell casalici La Muy Noble y  Artística Cerámica de Alcora, que també posseeix alguns deis estergits i 
deis motles de la Reial Fábrica. Grácies a aquests motles i estergits totes dues empreses imiten les formes i 
dissenys divuitescs de la Reial Fábrica, en especial el genere Alvaro, el més genulnament alcorí (HCV, 4: 
60).
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principáis empreses de cerámica artística, peí seu volum de facturado, són Cerámicas 

Torreblanca, ubicada a la propia Manises, Cerahmer, a Pedralba, la patemera Cerámicas 

Perona i l’elianera Cerámicas Peralta266

A partir de les dades que acabem d’exposar al voltant de l’estructura productiva de 

l’actual cerámica decorativa valenciana podem concloure que aquest subsector ve definit per 

la seua atomització, per la seua estructura empresarial de carácter familiar i per la 

conseguent difícultat per a incorporar tecnologia. A diferencia del taulellet -molt avangat 

des del punt de vista tecnológic-, la cerámica decorativa valenciana segueix sent una 

industria intensiva en má d’obra, com ho són la majoria de les valencianes (Membrado, 

1995: 132)267. Aquest és un deis principáis hándicaps de les nostres empreses, per tal com 

n’impedeix una major mecanització que permeta reduir els costs i els terminis de 

producció268. En el cas de la cerámica decorativa caldria invertir més tecnologia en els 

processos susceptibles d’industrialitzar-se (com ara la colada, Pesmaltat o Peixugat), mentre 

que en la fase de la decoració -difícilment mecanitzable en peces de morfología complicada, 

com són la majoria de les fabricades en aquest industria- el carácter intensiu de la má d’obra 

hauria d’aprofitar-se per a conferir una major qualitat artística ais nostres productes, peí fet 

que la decoració manual -artesana- n’augmenta el valor afegit; tanmateix aixó no és ben bé 

així, per tal com s’observa una progressiva desqualificació de la má d’obra (principalment a 

causa de la manda d’una formado professional adequada), que es veu incapacitada per a 

plasmar uns dissenys de qualitat269, i no només per una deficient preparado de l’artesá, sinó

266Segons Fomento de la Producción (AADD, 1996: 1.142) la facturadó d’aquestes empreses el 1996 era de 
620, 380,292 i 225 milions, respectivament, xifres ben allunyades deis més de 14.000 milions de vendes del 
mateix any de Lladró (primera empresa valenciana productora de porcellana decorativa), deis gairébé 12.000 
de Porcelanosa (empresa líder a escala valenciana en la fabricació de paviments i revestiments cerámics) i 
deis 3.500 milions d’ingressos de Porsan (primer fabricant de material sanitari de porcellana a Valéncia).

267Aquest fet -la  má d’obra intensiva- és característic de l’anomenada industria espontánia, que és el model 
d’industrialització propi de la majoria de les nostres empreses autóctones. Segons el geógraf francés Jean 
Pierre Houssel (1985: 161-168) la indústria espontánia es caracteritza principalment per ser endógena -per 
ser autóctona i desenvolupar-se, dones, al marge d’iniciatives publiques o foranes, tal com s’esdevé a l’área 
de Manises.

268Des del moment en qué hom fa una comanda d’una pega de cerámica fins que aquesta és servida poden 
passar perfectament tres setmanes.

269Les empreses a penes aprofiten l’oferta formativa existent (com ara l’Escola de Cerámica de Manises). 
Tres de cada quatre empresarís del subsector es queixaven el 1992 de les dificultats per a trobar personal
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també per una manca de planificado que permeta saber quines línies de decoració cal aplicar 

sobre els nostres productes per a diferenciar-los de la resta, per a crear una imatge 

diferenciada.

En efecte, la manca d’un disseny diferenciat -d ’una imatge de marca de qualitat- és 

un deis problemes més greus amb qué s’enfronta la indústria valenciana de cerámica 

decorativa. A pesar que en l’enquesta realitzada ais empresaris de Y Asociación Valenciana 

de Empresas de la Cerámica el 1992 (AVEC: 57) la majoria deis empresaris afirmaven que 

la qualitat i el disseny haurien de ser els principáis avantatges comparatius del producte 

valenciá enfront d’altres competidors, el fet és que l’estratégia que s’ha seguit fins ara ha 

estat la de fabricar un producte escassament diferenciat, mentre que els esfor^s per a crear 

una imatge de marca han estat bastant escassos. Tot aixó provoca que la majoria deis 

nostres productes estiguen en condicions poc avantatjoses a l’hora de competir amb els 

italians, els dissenys deis quals -al igual que s’esdevé normalment en la indústria taulellera- 

marquen la pauta a seguir i confereixen així al producte un valor afegit superior. És a dir, 

que la cerámica valenciana, més que no crear dissenys, n’imita, i la manca d’una imatge de 

marca propia li suposa una pérdua de valor afegit (Requena, 1992: 463); aixó, unit a la baixa 

productivitat a qué ens hem referit més amunt, sitúa els productes valencians dins d’un estrat 

de qualitat mitjana i baixa, de manera que esdevenen incapagos de competir amb els italians, 

peró en canvi pateixen la competéncia de les produccions portuguesa, taiwanesa o xinesa, 

que posseeixen clars avantatges comparatius peí que fa al cost, que no a la qualitat, del 

producte, grácies al cost també inferior de la má d’obra en aquests paisos.

Finalment, les actuals estratégies de márqueting també poden considerar-se com un 

model de precarietat, ja que per a la comercialització del producte la majoria de les empreses 

no dissenyen cap estratégia de mercat: únicament una de cada sis -normalment les majors- 

tenen personal adscrit exclusivament al departament comercial, la meitat distribueixen els 

productes a través d’agents a comissió (que representen alhora diferents empreses amb

qualificat que es dedicara a les tasques de pintar, repassar (go és, polir les peces, llevar-ne les rebaves 
després de trencar el motle), omplir (els motles), motlurar (els motles), esmaltar i dissenyar, per aquest ordre 
(AVEC: 106-107).
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productes similars) i en una tercera part -les més menudes- els propis gerents són els que 

assumeixen les funcions de venedor o els que venen directament a majoristes (AVEC: 46- 

48). Cap a les tres quartes parts de la producció es destinen al mercat estatal (dins del qual 

Valéncia consumeix el 14,5% del total) i la resta a T exterior, on destaquen les exportacions 

a la resta de la Unió Europea. A la primeria de la década del 1980 només s’exportava el 7% 

de la producció, enfront del més del 25% actual; Rafael Requena (1992: 463-464) considera 

que aquest augment de les exportacions s’ha basat en “una clara base imitativa deis 

productes d’aquells paisos que ja dominaven el mercat en aqüestes modalitats, essent 

predominant la referencia a una determinada modalitat de productes italians, precisament els 

més vivagos i renovadora de la moda”.

El mateix autor afirma que tant en el disseny com en la imitació es recorre a una 

informado prévia, a un model ja existent, peró mentre que en el segon aquesta informado 

no es processa, sinó que simplement serveix com a base per a la repetició mimética, en el cas 

del disseny s’ha d’aplicar molt de treball especialitzat i qualifícat per a realitzar, a partir 

d’aquesta informado prévia, una creació diferenciada; són, dones, aquest major treball i 

aquest carácter de creació innovadora que justifica el major valor afegit que posseeixen els 

productes de disseny.

Segons ufía enquesta realitzada per Requena (1992: 461), la majoria deis empresaris 

valencians de cerámica decorativa -almenys fins a la primeria de Tactual década- 

consideraven el disseny com un concepte ambigú, indeterminat, restrictiu i vineulat a la 

iniciativa artística. És imprescindible que a curt o mitjá termini canvie aquesta percepció del 

disseny, que els fabricants comencen a conferir-li la importáncia que requereix i que el vegen 

com l’eix orientador de les seues línies de producció (tal com el veu des de ja fa algunes 

décades Lladró, amb els reexits resultats que tots coneixem). Si no s’actua en aquest sentit, 

la cerámica decorativa valenciana continuará abocada a competir en condicions d’inferioritat 

amb la producció de paisos menys desenvolupats, i haurá de recorrer necessáriament -per a 

la supervivéncia- a práctiques tan precáries com Teconomia submergida.
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Com a conclusió per a aquest punt dedicat a la trajectória recent de la cerámica 

decorativa valenciana volem recordar el que el Catedrátic de Geografía Viceng María 

Rosselló ja apuntava Pany 1961 sobre la pérdua de qualitat de la nostra producció:

Problema capital, aunque por la escasez de datos lo tratemos igualmente, es la salida de la 
producción de Manises. Todas las crisis que ha sufrido la industria han sido por saturación, 
defección o cansancio de los mercados, sin menoscabar la importada que como factor 
económico ha tenido la calidad. En perspectiva histórica vimos la importancia que llegó a 
ener la “obra de térra*' de Manises, que tanto en el ramo de la vajilla como en el del azulejo, 
recorrió gran parte del mundo civilizado. Desgraciadamente hoy el nombre de Manises no es, 
como entonces, sinónimo de calidad o marchamo de categoría artística y no es raro el caso de 
fabricantes que ocultan deliberadamente la procedencia de sus piezas para obviar esta fama 
menos buena.

Rosselló, 1961: 175

En aqüestes paraules de Viceng Rosselló batega l’enyoranga de Fespledorós passat 

de la cerámica manisera. Podría fer-se reviscolar, ni que fóra en part, aquell temps en qué el 

nom de Manises, associat ais productes cerámics i, en especial, a les vaixelles, era, arreu del 

món conegut, símbol de qualitat i de bon gust? Certament, només empresaris molt 

ambiciosos i imáginatius podrien intentar recuperar l’antic prestigi i la vella projecció 

exterior, peró sempre comptarien amb el suport d’una riquíssima tradició que podría servir 

d’inspiració per a nous dissenys millor adaptats a les necessitats i els gusts de la nostra 

época.
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229.4. La porcellana. El cas de Lladró

Fins a la Postguerra els empresaris cerámics valencians, poc donats a les innovacions, 

no s’interessaren a penes per la fabricació de cerámica artística. A partir de la década del 

1940, pero, el fet que la política autárquica del régim franquista impedirá les importacions de 

figuretes de porcellana, article que tanmateix continuava sent molt apreciat per les classes 

benestants, va estimular algunes empreses a iniciar aquest tipus de producció. El projecte 

implicava algunes dificultats, la principal de les quals era que, perqué un establiment fabril 

poguera manufacturar porcellana artística, calia construir-hi uns foms capagos d’assolir els 

1.300°C que precisa, com a mínim, la pasta porcellánica per tal de vitrificar270. Aquest 

obstacle es pogué superar grácies a la incorporació de tecnologia estrangera i a la 

coHaboració deis pocs especialistes en porcellana que llavors hi havia a Valéncia, entre els 

quals es comptava el destacat ceramista Alfons Blat.

Abans de la Guerra civil les poques empreses valencianes que produien porcellana es 

dedicaven principalment a l’elaboració de peces auxiliars de material eléctric (com ara 

ailladors); entre aqüestes empreses podem citar Manufacturas Cerámicas Valencianas, de 

Borriana, Gardy S.A., de Meliana i Bernardo de Nalda i Pía d’Almássera. Després de la 

Guerra, i sense abandonar la producció inicial, aquesta darrera fabrica (dirigida ara per 

Víctor de Nalda) comengá a produir també figures de porcellana artística, les quals
• j

representaven normalment personatges amb vestits regionals, grups de xiquets o d’altres 

escenes de la vida quotidiana; en totes aqüestes peces podia apreciar-se una notable 

preocupació peí detall i per un acabat perfecte271.

L’empresa manisera La Hispania, una altra de les pioneres en la producció de 

porcellana artística, comptava el 1944 amb una planta de producció, de tecnologia francesa, 

on es fabricaven figures, gerros i d’altres objectes decoratius en estil neorococó, i per tant, 

amb el mateix gust peí detallisme {HCV, 4: 207). Durant els anys cinquanta i seixanta va

270E1s foms árabs usats fins aleshores a la indústria cerámica valenciana a penes assolien els 1.100°C.

271Aquest detallisme era propi de les millors manufactures cerámiques del XVIII (com ara la de 1’Alcora) i 
suposá un precedent per a Lladró, empresa a la qual ens referirem tot seguit. La fábrica de Nalda va tancar al 
comengament de la década del 1960 i un antic empleat de la fábrica, Ramón Inglés, comprá els motles i 
instal lá a Bétera un taller en qué reproduia alguns models similars ais de l’empresa almasserina {HCV, 4: 
207).
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esdevindre la més gran de les empreses cerámiques maniseres (el 1961 sumava 180 

obrers)272, pero el 1975 abandona la seua producció porcellánica després d’haver estat 

adquirida per Lladró, i el 1991 aturá tota activitat cerámica. Cap a mitjan centuria algunes 

fabriques cerámiques (sobretot de Manises, pero també de la resta de la comarca) que 

fabricaven pisa decorada des d’abans de la Guerra civil, estimulades per la falta de 

competencia, passaren a produir porcellana artística (Jordá, 1986: 183); entre aqüestes 

fabriques cal destacar algunes tan celebres com la de Momparler, de la Ciutat de Valéncia, i 

la de Francisco Lahuerta, de Manises, en la qual també s’adoptá Pestil neorococó, el 

preferit per la burgesia d’aquell període.

En la mateixa línia artística ha realitzat la seua producció, des deis seus inicis fins a 

Pactualitat, la coneguda empresa Lladró. Aquesta es fimdá l’any 1951 com un petit taller de 

porcellana a Almássera, ubicat al domicili patem deis germans Juan, José i Vicente Lladró, 

en qué aquests fabricaven figures en la línia de les de la també almasserina fabrica de Nalda, 

on havien treballat Juan i José. Tots tres germans, a més, s’havien format a PEscola d’Arts i 

Oficis de la Ciutat de Valéncia, i el major, Juan, havia tingut el privilegi de comptar amb 

Alfonso Blat com a professor. Amb el trasllat del taller a Tavemes Blanques el 1958 

comensaren les ampliacions de la fabrica (set ampliacions successives) fins al 1969, any en 

qué fou inaugurada la fabrica de Lladró en Pempla9ament i amb les dimensions que,
mí

aproximadamente encara conserva hui. L’any 1969 ja hi treballaven unes 1.500 persones, la 

majoria de les quals eren dones que havien realitzat el seu aprenentatge en escoles de 

formado professional;‘el gran nombre d’empleades responia al fet que el sistema de treball 

de l’empresa era fonamentalment artesanal, amb escassa intervenció de la mecánica 

(Aguilera, 1984: 3). Al llarg de la década del 1970 Lladró esdevingué l’empresa valenciana 

amb major projecció internacional, i en Pactualitat és la primera factoría mundial en el 

subsector cerámic de la porcellana decorativa, amb un planter próxim ais 1.300 treballadors 

(gairebé 900 en les fabrica principal de Tavemes Blanques -anomenada Ciutat de la

272Rosselló (1961: 173) destaca que a la primeria de la decada del 1960 el bibelot -90 és, la clássica figureta 
decorativa- s’hi havia oblidat i s’hi insistía en la producció d’objectes més funcionáis com ara plats, plates, 
jocs de begudes, cendrers, etc.
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Porcellana- i la resta en els seus departaments comerciáis273), i unes vendes per valor de 

més de 14.000 milions de pessetes el 1996 (superiors a les de Porcelanosa274), de les quals 

més de dues terceres parts són exportacions. Més de la meitat d’aquestes expedicions a 

l’exterior es destinen al mercat nordamericá275, i també entre el públic deis Estats Units es 

troba la majoria deis components de 1’anomenada Societat de Collecionistes Lladró, 

fundada el 1985 i que ja suma 130.000 socis arreu del món; a més a més, les peces de 

porcellana d’aquesta empresa valenciana es poden trobar en molts museus i col-leccions 

particulars (GCV, 3: 267,241; Levante.EMV, 1997: 14).

No hi ha dubte que els productes de Lladró són hui dia molt apreciats entre ámplies 

capes de les societats del món desenvolupat (especialment entre les classes alta i mitjana- 

alta) i per aixó hi han assolit un gran éxit, especialment entre els nord-americans, peró també 

entre els europeus i els japonesos. Pérez Camps considera que si la producció de Lladró -el 

gust estétic de la qual és discutible- ha aconseguit de connectar amb aquest públic del cinc 

continents ha estat precisament grades al seu conservadurisme, a les seues formes amables i 

tonalitats tranquilóles, en definitiva, al seu contingut allunyat de propostes massa innovadores 

i assimilable, dones, a qualsevol persona (amb un cert poder adquisitiu276). D’aquesta 

manera els compradors de porcellanes de Lladró veuen així la possibilitat d’accedir a unes 

peces que durant els segles XVIII i XIX estaven reservades a les minories més afavorides 

económicament (la noblesa i la burgesia) (HCV, 4: 211).

273Segons Fomento de la Producción (AADD, 1996: 880, 1.025 i 1.162), a més de la Ciutat de la 
Porcellana, Lladró compta amb dues empreses de comercialització de la producció (Lladró Dolz i Lladró 
Comercial, amb 300 i 125 treballadors, respectivament). El grup Lladró, segons aquesta publicació, es 
compon de 28 societats que operen no només en els camp de la cerámica, sinó també en l’agricultura, en el 
mercat immobiliari i en el món de les fínances.

274L’empresa Porcelanosa, la major de tot el subsector tauleller valenciá, enregistrá l’any 1996 unes vendes 
totals próximes ais 12.000 milions de pessetes, de les quals un 65% anaven destinades a l’exportació.

275La gran acceptació deis productes Lladró ais Estats Units (on l ’empresa valenciana va facturar gairebé 
5.000 milions de pessetes per les vendes efectuades el 1996) ha condicionat les fortes inversions que aquesta 
factoría ha realitzat en els darrers anys en aquest país, on ja ha inaugurat una luxosa botiga en pie centre de 
Manhattan (a Nova York) i, recentment, una altra a Los Angeles (está prevista, a més, l’obertura en el futur 
de dues tendes més a Chicago i Miami). A més a més, i a banda de la Ciutat de Valéncia, Lladró compta 
amb botigues própies a Madrid, Londres, Singapur i Hong-Kong.

276No debades, adquirir en el mercat una peca de Lladró -per minúscula que siga- pot costar, com a mínim, 
per damunt de les 200.000 pessetes.
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L’éxit de Lladró també s’ha basat en el fet que, a diferencia de la majoria de les 

empreses valencianes de cerámica decorativa, ha tingut especial cura en el disseny industrial 

deis seus productes; en paraules de Rafael Requena, F empresa Lladró.

...s’ha mostrat més madura [que la resta d’empreses valencianes de cerámica decorativa] des 
del punt de vista del disseny industrial en concebre’l, unánimement, com l’eix que coordina i 
orienta la política de productes, posició que indica que, encara que la confíguració deis 
projectes haja de ser executada per un artista individual, la determinació de les línies 
d’actuació se sistematitza préviament a base d’informació, fet que potencia la relació 
interdisciplinar i subratlla la importancia que en el procés té l’etapa preliminar.

Requena, 1992: 464

En Factualitat, a banda de Lladró, existeix un altre nucli de producció de porcellana 

decorativa centrat en la zona de Manises i Riba-roja, caracteritzat peí minifundisme i per 

Feconomia submergida, i que pateix uns problemes estructuráis similars ais del subsector de 

la cerámica decorativa de pisa, ais quals ja ens hem referit en el punt anterior (229.3)277. 

Tambe existeixen importants empreses de porcellana no decorativa al nostre país, com ara 

Por san™, ubicada a Xiva i dedicada a la fabricado de sanitaris, i Poinsa i Nalda, totes dues 

a FHorta Nord, que produeixen ailladors i altres materials eléctrics amb porcellana279.

277Entre les empreses de porcellana decorativa més importants de l ’área valenciana -a banda de Lladró-, cal 
destacar peí seu nombre d’empleats i pels seus ingressos Porcelanas Sanbo, de la Ciutat de Valénda.

278Ja hem comentat abans que aquesta empresá fou fundada el 1969 a Xiva (junt a la carretera que va a 
Madrid) per part d’un industrial maniser que va trobar-hi una óptima localització (de la qual no disposava a 
Manises) per a ubicar-s’hi. Després de gairebé trenta anys de funcionament, la seua producció diária se sitúa 
al voltant de les 5.000 peces de sanitaris (de les quals un 30% van destinades a l’exportació) i els seus 
ingressos superen els 3.500 milions de pessetes. El 1996 Porsan -Fábrica de Porcelanas de Saneamientos- 
comptava amb un planter d’uns 300 treballadors, que la sitúen com la major empresa cerámica valenciana 
(excloent-ne les taulelleres) després de Lladró (Andar per Ceramiche, 1997a).

279Poinsa -Porcelanas Industriales Societat Anómina-, que es troba al terme de Massamagrell i compta 
amb 60 empleats, es dedica a la fabricació de porcellanes d’ús industrial, en especial material eléctric; a la 
fábrica de Nalda d’Almássera ja ens hem referit anteriorment: hem dit que ja fabricava material eléctric 
(ailladors) de porcellana abans de la Guerra civil i immediatament després d’aquesta es dedicá també a la 
producció de porcellana decorativa (concretament figuretes en estil rococó; fou la primera empresa 
valenciana que s’hi especializó). Després del 1960 Nalda abandonó la producció de bibelots i tomá es 
dedicar-se exclusivament a la producció de ailladors térmics, amb la qual continua hui -37 anys després- en 
la mateixa fábrica d’Almasséra, on treballen 150 persones.
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2 . 3 .  E v o l u c i ó  d e  l a  i n d ú s t r i a  t a u l e l l e r a  a  l a  P l a n a

En aquesta tercera part del present capítol passem a centrar-nos de manera exclusiva 

en la indústria taulellera valenciana, la major part de la qual es localitza, des de la primeria 

del segle actual, a la comarca industrial de la Plana (on incloem 1’Al cora, a efectes del 

present estudi i per les raons que ja hem explicat a la introducció). Tal com hem exposat en 

apartats anteriors, des de la fundado a l’Alcora de la Real Fábrica de Loza Fina y  

Porcelana el 1727 la Plana ha conegut una tradició industrial cerámica ininterrompuda. 

Grades a l’experiéncia técnica i artística que la Reial Fábrica proporcioná ais seus obrers 

especialitzats, a partir del darrer quart del segle XVIII alguns d’aquests estigueren en 

condicions d’establir-se peí seu compte i crearen un grapat de ‘Yabriquetes” de pisa arreu de 

la zona occidental de la Plana (Ribesalbes, Onda i la mateixa Alcora), la de major tradició 

terrissaire i la més rica en matéries primeres argiloses. Pero la influéncia de la Reial Fábrica 

no es restringí exclusivament a la seua comarca, ans aplegá a d’altres indrets del nostre 

país, com ara Manises (Jordá, 1986: 133) i Biar (Schütz, 1991: 18).

Al llarg del segle XIX el nombre de fabriquetes de pisa es va incrementar arreu 

d’aquests i d’altres indrets del territori valenciá i, especialment, a partir del darrer quart de 

la centúria, grácies a l’augment de la demanda estatal de cerámica arquitectónica, algunes 

hi van comen?ar a especialitzar-se en la fabricado de taulellets, sobretot a Onda, Manises i 

Castelló, ciutat aquesta darrera que havia estat nomenada el 1833 capital de provincia, raó 

per la qual com erá a atraure activitats industriáis, com ara la taulellera, que mai no hi 

havien tingut tradició. Per la seua banda la fabricado de rajoletes al Cap i Casal, única 

localitat del País Valenciá que posseía una rica tradició (que es remuntava al segle XVI) en 

aquesta producció, va parir una forta regressió a partir de la darrera década del XIX, tot 

coincidint, paradoxalment, amb un notable increment de les produccions ondera, manisera i 

castellonenca.

A pesar que la major part de la cerámica plana produida a la Plana i a l’Horta al 

llarg del segle passat (i durant bona part del present) consistia en revestiments de paret, 

Mosaicos Nolla (de Meliana), una de les fábriques cerámiques que més renom van
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aconseguir al nostre país durant el XIX, es va distingir des de la seua fundado el 1861 per 

la fabricació de paviments cerámics, i més concretament de mosaic de gres (que imitava la 

prestigiosa producdó anglesa de Maw&Co), i va suposar un important precedent per a la 

producdó de paviments gresificats que des de la década del 1970 es va implantar 

massivament a la Plana. Peí que fa ais revestiments, durant el segle passat caldria destacar 

peí carácter novedós de les seues produccions, basades habitualment en dissenys 

historicistes, algunes empreses com ara les de González Valls i La Ceramo, a la Ciutat de 

Valéncia, Justo Vilar i Moneray C.aa Manises, Domenechy C.a, Fálomir e Ibáñez i Viuda 

de A. Segarra a Castelló i La Valenciana, Viuda de Vicente Peris (posteriorment Elias 

Perisy C. °) o El León a Onda.

Amb tot i aixó, la indústria taulellera no arriba a consolidar-se a Valéncia ñns a la 

tercera i la quarta décades de Tactual centúria, període en qué s’hi van introduir tot un 

seguit d’innovacions técniques que n’augmentaren notablement la producció i la 

productivitat. Onda fou la pionera en Padopció d’aquestes noves tecnologies, i grácies a 

aixó va arribar a produir en aquesta época més de la meitat del taulell espanyol, mentre que 

el conjunt de la Plana en fabricava dues terceres parts i tot el País Valenciá més del 90%. 

L’augment de la capacitat productiva de les décades del 1920 i del 1930 aná acompanyat 

d’un increment de la qualitat estética deis nostres taulellets, el disseny deis quals estava 

influít, en moltes ocasions, pels corrents artístico-decoratius més avantguardistes del 

continent europeu, com ara Vart nouveau i Varí déco.

L’esclat de la Guerra Civil va suposar un paréntesi en Pauge de producció i de 

disseny deis taulells valencians; en acabar el conflicte es va reanudar primerencament la 

fabricació de la cerámica arquitectónica i es va encetar un període (1940-1960) caracteritzat 

per una conjuntura económica inestable, fruit en bona mesura de la política autárquica del 

régim franquista i de Paillament internacional a qué es veié sotmés PEstat espanyol; la 

indústria taulellera valenciana conegué una época vaciMant, d’alts i baixos continus, que si 

bé pogué ser finalment superada per les empreses onderes i, sobretot, per les alcorines, 

suposá la ruina i el tancament consegüent de la major part de les de Manises. Pero potser el 

fet més destacable de les décades centráis de la centúria va ser la depauperació estética que
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van patir els nostres taulells, reduits a una esfereidora pobresa decorativa (fet que suposava 

un trencament radical amb la tradició valenciana de les décades anteriors) com a 

conseqüéncia de 1‘aillament respecte deis corrents estétics contemporanis.

Les décades del 1970 i, sobretot, del 1980 contemplen, d’una banda, un marcat 

increment en la quantitat i la qualitat de la producció taulellera planenca, grácies a dues 

reconversions industriáis (la primera realitzada entre el 1969 i el 1973, i la segona entre el 

1986 i el 1989) que renfortiren i que la situaren -a  partir de mitjan década del 1980- en els 

llocs capdavanters dins la producció cerámica mundial. D ’altra banda, s’observa una 

descentralització de la producció a escala comarcal, ja que des deis centres tradicionals de 

l’Alcora i Onda la indústria taulellera es difon cap a la zona litoral (Vila-real, Castelló, 

Almassora, Nules, etc.). En l’actualitat la comarca industrial de la Plana, que abra$a des de 

Llucena i Vilafamés, al nord, fins a Xilxes al sud, és la segona área productora de taulells 

del món peí seu volum de producció i d’exportació, per darrere només de la regió italiana 

de Modena-Reggio neirEmilia. Dos elements han estat els més destacats a l’hora 

d’aconseguir la consolidació industrial de la comarca taulellera de la Plana: la constant 

inversió en innovado tecnológica i la gran projecció internacional que ha assolit aquesta 

indústria, que en només una década (1986-1995) ha triplicat les seues exportacions i que en 

l’actualitat ja representa una cinquena part de totes les exportacions industriáis autóctones 

valencianes.

No hauria estat gens fácil d’imaginar a la primeria del XIX, quan es fundá la 

primera empresa taulellera (concretament a Castelló, l’any 1820) que aquest subsector 

industrial edevindria, gairebé dues centúries més tard, el principal bastió económic de la 

comarca. En aquesta tercera part del capítol estudiarem les causes que condicionaren aquest 

progressiu creixement de la indústria taulellera de la Plana, accelerat durant les dues 

darreres décades, per tal de comprendre millor com s’ha arribat a assolir la magnífica 

conjuntura actual.
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2.3.1. Origen i desenvolupament de la indústria taulellera al nostre país. Segle XIX

Durant el segle XIX els métodes de fabricació de la cerámica plana i de la de forma 

a Valéncia eren gairebé idéntics1 i les nostres factories de pisa podien produir 

indistintament tant l’un com l’altre tipus de producció; tanmateix, fins a mitjan centúria el 

desenvolupament de la indústria taulellera hi era ben escás (llevat de la del Cap i Casal2), 

peí fet que la demanda de revestiments i paviments cerámics encara era molt minsa. Així, 

adequades a les exigéncies del mercat, la major part de les empreses cerámiques 

valencianes ofertaven exclusivament o principalment atuells de forma, i les poques peces 

planes que elaboraven les solien fer per encárrec. Aquesta situado, pero, va canviar a partir 

de la segona meitat de la centúria, moment en qué com erá a incrementar-se la demanda de 

cerámica arquitectónica per part del mercat espanyol. Aquest fet es degué, en última 

instáncia, a la industrializado de diferents regions peninsulars, notablement d’algunes 

árees del País Base, Astúries, Catalunya i Valéncia, on Paugment de les activitats fabrils 

(vegeu Gomis, 1990: 191)3 generá un creixement económic que, al seu tom, implicá una 

espectacular expansió urbana d’aquestes árees4. Aixó, sens dubte, va estimular les 

indústries de materials de construcció, entre les quals es troba la cerámica arquitectónica.

tú n ic a  diferéncia consistía en el procés de conformació de les peces: els objectes de forma es tomejaven en 
la roda o tom, mentré que els tauleUs es modelaven a partir d’un motle de fusta.

2Segons Madoz (1846-49), la capital valenciana comptava durant la darreria de la década del 1840 amb una 
vuitena d’empreses tauleíleres (1846-49, 15: 423), mentre que la capital de la Plana en tenia només una 
(1846-49, 5: 119); aqüestes nou eren les úniques empreses cerámiques valencianes espedalitzades en la 
fabricació de taulellets a mitjan de la passada centúria. La resta d’empreses productores de pisa al nostre país, 
segons el recompte de Madoz -vint-i-sis a Manises (1846-49, 11: 179), dotze a Ribesalbes (1846-49, 13: 
469), vuit a l’Alcora (184649, 1: 466), tres a Onda (184649, 13: 275) i una a Biar (184649, 4: 309)-, 
produien majoritariament, si no exclusivament, cerámica de forma.

3E1 Ministeri d’Indústria i la Corona van fomentar el desenvolupament industrial espanyol a través de 
l’adopció de mesures proteccionistes i incendvadores. El 1832 es va introduir a Espanya la primera máquina 
de vapor (en concret, en una empresa cotonera catalana), i només quatre anys després aquesta maquinária 
penetrava a Valéncia, a través d’una manufactura sedera del Cap i Casal (GCV, 3: 239). La utilització del 
vapor per primera vegada en els transports (els vaixells a partir del 1839 i els ferrocarrils des del 1844) també 
contribuí de forma decisiva a industrialitzar el país.

4En la majoria de les grans ciutats s’enderroquen les murades que constrenyien el recinte urbá i s’executen els 
eixamples, nous barris que es basteixen sobre grans espais al voltant del nueli antic. La Ciutat de Valéncia 
comptava 65.000 habitants el 1830, prácticament tots dins de les seues murades; renderroc d’aquestes 
comengá a realitzar-se a partir del 1855, ja que la pressió demográfica era insuportable (la ciutat sumava ja
107.000 h el 1860). Durant tota la segona meitat del XIX el creixement de les ciutats, alliberades deis seus
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El factor divulgatiu també jugá un paper decisiu a l’hora d’estendre Pús deis

paviments i revestiments cerámics. Per un costat, a les exposicions intemacionals o d’altres

ámbits inferiors (estatal, regional), es difonien, a banda deis nous productes i repertoris

decoratius cerámics, idees adre?ades a la millora de l’aprofítament deis recursos propis de

les fabriques mitjangant la racionalització deis processos de producció; tot plegat, les

exposicions -que realitzaven una tasca pareguda a la que hui dia fan les fires

intemacionals- incitaven els empresaris a incorporar innovacions, tant en el camp

tecnológic com peí que fa a la promoció comercial del producte (Gomis, 1990: 199).

D’altra banda, l’aparició de catálegs on el públic podia triar a la carta multitud de

productes, formats i decoracions, a més d’informar-se deis avantatges que presentaven els

paviments i revestiments enfront deis altres materials de construcció, va coMaborar també a

expandir el mercat del taulell, i per tant, la indústria que el manufacturava (Bamard, 1979:

36-37). Els corrents higienistes, en auge durant la darreria del XIX, van valorar

especialment les propietats profiláctiques de la cerámica esmaltada5 i en promogueren la

utilització per a protegir les parets de la casa i en especial, per bé que no exclusivament, les

més exposades ais gérmens i a la humitat, com ara la cuina i el lavabo, que foren les

primeres parts de la vivenda que es xaparen de dalt a baix amb cerámica; les cambres de

bany, a més de cobrir-s’hi, s’ompliren també d’aséptics aparells sanitaris de pisa6. També 
•>

dins del corrent higienista es defensava la utilització de les rajoletes en espais públics, com 

ara mercats, hospitals, balnearis, asils, coMegis, estacions de ferrocarril i altres edificis que, 

en haver d’albergar moltes persones, s’havien de llavar constantment perqué aqüestes hi 

pogueren respirar una atmosfera neta i sana (HCV, 4: 98).

recintes fortificáis, fou espectacular el 1900 Madrid i Barcelona ja superaven el mig milió d’habitants i la 
Ciutat de Valéncia s’acostava al quart de milió (225.000 hab.) (GCF, 3: 254-255).

sRecordem que la cerámica esmaltada era el material de construcció més nét que es coneixia llavors (i que 
encara es coneix hui dia), ja que la brutícia de pols, de greix, de sutze, de gérmens o d’altra mena s’eliminava 
fácilment grácies a la seua coberta vítria.

6L’higienisme, segons Pérez C. i Requena (1987: 11), “és un símptoma [...] evident de la millora qualitativa 
de les condicions de vida que en aquest període, acaballes del segle XIX i primeries del XX, experimenten les 
classes mitjanes”. Un d’aquests símptomes evidents és l’arribada de l’aigua corrent ais habitatges i la 
consegüent utilització de materials sanitaris de pisa en les cambres de bany.
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Uns altres defensora de la cerámica vidriada en valoraven la variada i acolorida 

omamentació i el ric efecte estétic que aquesta produia, argument que no estava exempt de 

connotacions culturáis i relatives a T estatus social7. Alguns prestigiosos arquitectes 

modernistes de Catalunya (com ara Antoni Gaudí, Doménech i Muntaner o Puig i 

Cadafalch) i Valéncia (Demetri Ribes o Mora i Berenguer) van propugnar a les acaballes 

del XIX i a la primeria de Tactual centúria la utilització de la rajóla vidriada, i en donaren 

exemple en les seues própies edificacions. D’aquesta manera s’estengué el gust peí taulellet 

entre “ámplies capes de la burgesia urbana, de tal manera que a totes les ciutats en les quals 

el Modemisme tingué alguna presencia (notablement Barcelona i Valéncia) el taulell 

decorat fou un deis mitjans més característics en qué aquell s’hi manifesté”, segons que ens 

reporten Pérez C. i Requena (1987: 12).

Tot plegat, Pincrement de la demanda de rajoletes vidriades i de productes sanitaris

per part deis consumidora estatals provoca un augment paral-leí del nombre de fabricants,

els quals es van concentrar en tres focus principáis: Andalusia, Catalunya i Valéncia. La

fabrica sevillana de Pickman fou, a partir del 1860, la primera gran empresa cerámica

espanyola que comengá a fabricar taulellets en série (no per encárrec8) i mitjangant uns

métodes industriáis moderas, a la manera que es produi'en en els grans centres fabrils

británics. Aquesta factoría, ubicada a Tilla de la Cartuja de la capital andalusa, va 
•>

incorporar la tecnología anglesa més avanzada de Tépoca, com ara les premses per a la 

formació de la pega, Tassecat mecánic, la cocció en potents foras alimentats amb coc o 

Testampado de taulellets a una o més tintes per mitjá de premses calfades al vapor 

decoració; en el seu planter, a més, fíguraven un bon nombre de técnics i pintora anglesos 

(Gomis, 1990: 192). Peí que fa a la decoració, Pickman va recuperar i adaptar ais nous 

mitjans mecánics les técniques de la corda seca i d’aresta, i amb elles va plasmar sobre els 

seus taulellets uns dissenys historicistes, inspirats en la tradició musulmana i renaixentista,

7Segons Pérez C. i Requena (1987: 12) “Les aHusions al bon gust i l’associació d’aquest a l’obtenció d’un 
reconeixement social de stauts elevat formaren part del discurs publicitari de promoció del producte”.

8D’altres importants empreses cerámiques de TEstat, com ara la Reial Fábrica de l’Alcora o la de Sargadelos, 
ja havien fabricat anteriorment taulellets, peró la producció d’aquests era molt limitada i normalment per 
encárrec.
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que destacaven per la lluentor deis vidriats i la vivesa deis colors. Quant ais centres 

productors catalans cal destacar sobretot la fabricació de mosaics de gres per part del 

reusenc Isidro Llevat i, posteriorment, per Romeu Escofet, que, a més de contribuir a la 

divulgado deis paviments en presentar la seua producció en magnífics catálegs, va ser el 

primer a incorporar l’energia eléctrica en una fabrica de taulellets a Espanya, l’any 1919 

(Gomis, 1990: 192-194).

A escala valenciana, per les raons abans exposades (industrialització, creixement i 

urbanització de les ciutats, increment de la demanda, divulgado i aparició deis primers 

catálegs, pressió deis corrents higienistes, nous gusts estétics, etc.) es van desenrotllar a 

partir de la segona meitat del XIX dues potents regions industriáis taulelleres: la de l’Horta, 

que -com ja hem dit- comptava amb una llarga tradició en aquesta producció, centrada a la 

Ciutat de Valéncia, i la de la Plana, on -segons la majoria deis estudiosos- la trajectória de 

la indústria taulellera comenta l’any 1820 en instaMar-se la primera factoría especialitzada 

en aquesta producció: La Primitiva9. Tot seguit farem un breu repás de 1’origen i 

desenvolupament de les primeres empreses taulelleres d’aquestes dues comarques, sorgides 

durant el segle XIX.

9Ja hem dit abans que la Reial Fábrica de l 'Alcora també n’havia produit, de taulells, pero per encárrec i, 
dones, en nombre reduit (sobretot si el comparem amb la quantitat de cerámica de forma que s’hi va fabricar).



231.1. La producció de VHorta. La Ciutat de Valéncia i Manises

Al llarg del segle XIX l’activitat cerámica de PHorta es va centrar principalment en 

aquests dos centres remarcats en el títol. Segons Madoz, la Ciutat de Valéncia comptava 

durant la década del 1840 vuit fabriques de rajoletes vidriades “de infinidad de colores del 

mayor gusto”, mentre que a la vila de Manises, durant el mateix període, hi havia vint-i-sis 

empreses que produ'íen bé vaixella ordinaria o bé de pisa, pero en cap cas taulellets10. 

Podem veure, dones, com a mitjan segle XIX la Ciutat de Valéncia era Púnica 

especialitzada clarament en la producció de cerámica vidriada arquitectónica (no només de 

PHorta, sinó també de tot el país); aquesta especialització s’estava foijant ja des del segle 

XVI, moment en qué Pefervescéncia conventual del Cap i Casal provocá la creació de 

factories de taulellets (revestiments) destinades a proveir els materials necessaris per a 

xapar els frisos deis claustres i les capelles deis seus convenís, esglésies, col-legis, etc 

(Valls, 1894a: 133)11.

Segons dades de la contribució industrial del 1857, estudiades pels economistes 

Martínez, Reig i Soler (1978: 57-58), aquell any el nombre d’empreses dedicades a la 

fabricació de rajoletes a PHorta era d’una dotzena, quatre més que les citades per Madoz 

per a la década anterior. El fet que Pany 1850, segons Valls (1894a: 136)12, hi hagueren

10Vegeu Madoz, 1846-1849,11:179 (Manises) i 15:423 (Ciutat de Valéncia).

1 ̂ ’enginyer industrial Rafael Valls, natural de Manises, afirmava a la darerria del segle XIX:

En cuanto a la fabricación de azulejos, no era Manises la que tenía el monopolio en esta importante 
industria, sino que la misma ciudad de Valencia, y desde muy antiguo, varios centros fabriles que 
producían azulejos en cantidad considerable. En el siglo XVI y en el XVII se construyeron en 
Valencia muchos conventos, y en la mayor parte de ellos las paredes de la capillas y las de los patios 
y claustros estaban revestidas ó chapeadas de hermosos y pequeños azulejos...

Valls, 1894a: 132-133

El mateix autor apunta (1894a: 135) que a la darreria del segle XVIII (el 1778) existien tres fábriques 
de taulellets a la Ciutat de Valéncia, nombre que s’havia elevat a onze el 1850. Segons es desprén d’aquestes 
dades, sembla que fou durant la primera meitat del XIX que es produí el major creixement d’empreses 
taulelleres al Cap i Casal.

12A continuació referim Pempla^ament de les onze fábriques de qué es féu ressó Valls el 1850, situades en la 
seua majoria ais ravals extramurs. Al sud de la ciutat hi havia la del Sr. Royo al Carrer de Russafa, la del Sr. 
Fos Gastaldo al de Ribera i dues de les tres del Sr. Sanchis, una al Carrer de Mossén Femades i Paltra pop de 
l’església de Sant Vicent de la Roqueta. Al nord de la ciutat se n’ubicaven les següents: al Carrer d’Albornía, 
una de les tres fábriques Valentines de Rafael González Valls (que arribá a tindre fms a quatre factories, una 
de les quals a Manises) i darrere de Factual Museu de Sant Pius V la del Sr. Monleón. Finalment, al sud-oest 
s’emplagaven la del Sr. Gastaldo al Carrer de Guillem de Castro, la del Sr. Burguet al de Quart, una altra del
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onze empreses taulelleres a la Ciutat de Valéncia fa pensar que de les dotze que es 

comptabilitzaven a la comarca de PHorta el 1857, la majoria, si no totes, s’ubicaven a la 

capital. El desenvolupament tauleller de Manises no s’iniciá fins a les darreres décades del 

segle: el 1894 ja sumava dotze empreses especialitzades en aquesta producció (Valls, 

1894a: 132) i a la primeria del segle següent (el 1910) ja en tenia setze (Pérez Camps, 1993: 

21); l’auge tauleller de Manises aná en detriment de la producció de la Ciutat de Valéncia, 

que a mesura que s’incrementava la manisera veia com es redui'a la seua propia. L’any 

1898, segons la Guia Bailly-Bailliére, el Cap i Casal només comptava cinc empreses 

taulelleres, menys de la meitat de les que havia arribat a sumar a mitjan centúria.

Dins les industries de PHorta de la segona meitat del XIX cal destacar-ne algunes, 

com ara les de González Valls, que arribá a comptar amb quatre establiments industriáis ais 

ravals de la Ciutat de Valéncia, i que va participar en una exposició celebrada el 1850 a 

Madrid, on aconseguí la medalla de plata; destaca per la primerenca utilització de trepes, 

les quals permetien plasmar els dissenys sobre els taulellets d’una manera més rápida i amb 

un cost més baix que no amb els tradicionals métodes de decoració manual. Les fabriques 

de González Valls, que van imitar alguns deis dissenys de la factoría sevillana de 

Pickman13, aconseguiren uns esmalts de molt bona qualitat, per bé que amb colors mancats

de constrast (a diferéncia del que s’esdevenia en aquesta fabrica andalusa). També cal
•)

ressaltar la producció de la factoría manisera de Vilar Hermanos, que fabricava taulells i 

taulellets de diversos colors i dissenys, i que va concórrer amb éxit a PExposició Universal 

de Barcelona del 1888. La producció de Monera y  Cía., també de Manises, i la de ¿a

Senyor Sanchis al de la Corona i dues més del Sr. González Valls, la una al Carrer de Quart i l’altra al Mur de 
la Corona.

13La fábrica sevillana de Pickman fou, a partir del 1860, la primera gran empresa taulellera espanyola que 
deixá de produir taulellets exclusivament per encárrec (com havien fet la Reial Fábrica de l’Alcora o 
Sargadelos) i passá a elaborar-ne industrialment, tal com es fabricaven ais grans centres fabrils británics 
(vegeu Maestre, 1989: 10). Va incorporar la tecnologia anglesa més avanzada de l’época (el fundador de 
l’empresa -Charles Pickman- procedía d’una familia de ceramistes de Liverpool), com ara les premses per a 
la conformació de la pega, l’assecat mecánic i la cocció en els módems foms anglesos de tipus “botella” 
alimentats amb coc. Un bon nombre de técnics cerámics i pintors anglesos també van entrar a treballar a 
l’empresa, els quals van imitar els patrons anglesos peí que fa a la vaixella, peró van crear en canvi models 
propis, basats en la tradició musulmana i renaixentista, per ais dissenys sobre taulellets. Recuperaren les 
técniques de corda seca i d’aresta, amb les quals van elaborar uns dissenys caracteritzats per la lluentor deis 
vidriáis i la vivesa deis colors (Gomis, 1990: 192).
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Ceramo, de Benicalap (prop de Buijassot), es van caracteritzar per la fabricació de

taulellets de reflex daurat, que imitaven les peces de Ilustre que durant l’época medieval

donaren fama i prestigi internacional a la cerámica manisera. Grácies a aquests dissenys

historicistes, aplicats tant ais taulellets com a les vaixelles, La Ceramo va destacar a

TExposisió d’Industries Artístiques de Barcelona del 189214.

Pero Pempresa hortenca que major éxit va assolir fou, sens dubte, la de Nolla,

fundada per Pindustrial catalá Miquel Nolla el 1861 a Meliana i distingida per fabricar

paviments de gres15, i no revestiments de pisa, que era la producció taulellera més habitual

fins llavors a Valéncia. Aquesta factoría de Meliana, que participa amb éxit a les

exposicions universals de París (1867) i de Barcelona (1888), imitava la producció i els

dissenys de les fabriques angleses, especialment de Maw & Co, la més important de Pilla

durant bona part de la segona meitat del XIX. Els paviments de gres de Nolla, com els de

Maw, patien una única cocció a elevada temperatura (uns 1.300°C), que es podia realitzar

en un fom tradicional de tipus moró, pero alimentat amb carbó mineral, no vegetal16. Les

peces de Nolla no presentaven el tipie format del taulell (20 x 20 cm) sinó el d’una tessel-la

de mosaic roma, que podia adoptar formes ben diferents: quadrades, romboidals,

poligonals, rectangulars o triangulars; els dissenys consistien en composicions

geométriques de colorit ríe i variat, obtingudes mitjan?ant la combinació d’aquestes petites 
• /

peces -o  tesseldes- monócromes (en roig, blanc, negre, blau, etc.)17. Les immenses

14Vegeu José i de Dalmases, 1982:250; HCV, 4:113-114; Gomis, 1990: 195,199.

15Per a l’elaboració deis paviments de gres, Nolla hagué d’utüitzar unes pastes diferents a Ies tradicionals en 
la fabricació cerámica valenciana, o sia les argües calcáries, incapaces de suportar sense deformar-se les altes 
tempeiatures que es requerien per a gresificar un producte cerámic. Nolla fou el primer fabricant valenciá de 
taulells que emprá pasta blanca (a l’Alcora ja se n’havia fet servir per a les vaixelles de porcellana i de térra 
de pipa) per a elaborar els seus productes. Aquesta pasta clara i süícia, segons Valls David (1894b: 24), 
arribava a Nolla des de les pedreres relativament próximes de Llíria i Benaguasü, mentre que la que feien 
servir a l'Alcora era sobretot catalana, peró també valenciana, concretament de la Vüavella (la Plana).

16Segons Valls (1894a: 132) Nolla consumía 500 tones de carbó anuals.

17Porcar descriu les principáis característiques técniques i estétiques de la producció de Nolla i comenta la 
transcendéncia que Nolla tingué en la indústria cerámica de la darreria del segle passat:

La producción de pavimentos cerámicos altamente gresificados supuso, en su momento, una gran 
innovación técnica con indudable repercusión comercial. Supuso también la pervivencia del producto 
[paviment de gres] frente al pavimento hidráulico, de creciente implantación por aquel entonces. 
Basándose en las composiciones inglesas y en la técnica de aquel país para producir baldosas, Nolla 
fabricó con éxito piezas de mosaico (trabajar con formatos pequeños implicaba eludir la falta de
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instaMacions de Nolla -15.000 m2 enmig de Thorta de Meliana18-  arribaren a donar 

ocupado a sis-cents cinquanta operaris i anualment processaven 3.500 tones d’argila i 

1.200 d’arenes ben llavades, a més de consumir 500 tones de carbó; pero a les acaballes del 

XIX la seua producció havia minvat, com es desprén deis comentaris de Valls David 

(1894a: 132): “en la actualidad [1894], si bien en plena actividad, ha disminuido su 

producción y para mí disminuirá más en el porvenir”. Cap empresa pogué fer la 

competéncia a Nolla fins que aparegué la catalana de Romeu Escofet, que comengá 

fabricant mosaic de gres, com la valenciana, i a partir de Tactual segle s’especialitzá en la 

rajóla hidráulica, un perillos competidor del paviment cerámic que acabá per substituir-lo 

com a cobriment de sois, tot relegant la cerámica a les parets (Jordá, 1986: 137)19. Fou per 

aquesta raó que durant la primeria del segle XX Nolla acabá per perdre la fama que havia 

conegut anteriorment, basada en la producció de paviments cerámics; cal assenyalar que la 

trajectória d’aquesta fabrica va constituir un precedent molt important per a la fabricació de 

paviment cerámic a la Plana, on aquesta producció es va desenvolupar especialment a partir 

deis anys setanta del nostre segle. Abans d’aquesta data, la producció predominant hi era la 

deis revestiments, com veurem tot seguit.

constancia dimensional por contracción de la cocción), coloreados en masa [...]. Esto unido a un 
acortamiento del proceso de cocción, reducido a una sola operación en la que las piezas quedaban 
coloreadas al tiempo que se gresificaba el soporte, convirtió a esta firma en una de las más 
competitivas del mercado.

Porcar, 1987: 50-51

María Paz Soler també destaca la qualitat técnica i estética de la producció de 1’empresa de Meliana:

Las prestaciones del mosaico Nolla superan con mucho las de los azulejos [revestiments de pisa], y 
aunque hoy las cualidades estéticas de éstos se nos antojen mayores, no se le puede negar a tal clase 
de pavimento una gran belleza. En su época tuvieron un éxito muy grande y de su resistencia habla 
muy expresivamente el hecho de que han llegado hasta nosostros en perfecto estado y bien adheridos 
a los suelos; hay que especificar, además, que estas piezas [les tesseHes] se colocaban una por una 
pero por obreros epecializados que dependían de la misma fábrica.

Soler, dins HCV, 4: 113

18Que hui dia están ocupades per la multinacional francesa Merlin Gerin, de fabricació i reparació de 
transformadors eléctrics.

19La rajóla hidráulica, construida a base de ciment hidraulic, comengá a fer-se servir massivament com a 
paviment des de la darreria de la centúria passada a Valéncia. El Cap i Casal fou el lloc on major nombre de 
fábriques d’aquest material es van establir: el 1892 encara no hi havia cap fábrica de rajóles hidráuliques, peró 
el 1898 ja en sumava cinc (segons la Guia Bailly-BaiHiere, vegeu AADD, 1898, 2: 2.224) i el 1932 ja 
n’arribava a les quinze (segons la Guia Nacional de la Industria y  del Comercio, vegeu AADD, 1932, 3: 
4.362).
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231.2. Desenvolupament tauleller a la Plana, Castelló i Onda

Ben poc se sap de les primeres fabriques taulelleres de la Plana, i encara menys de 

les seues característiques i produccions. No obstant aixó, la majoria deis autors 

coincideixen a assenyalar que la primera indústria exclusivament taulellera de la comarca, 

coneguda precisament amb el nom de La Primitiva, es va fundar el 1820 ais afores de 

Castelló. Díaz Manteca assenyala que aquesta es va especialitzar en la producció de 

taulells, pero també de peces especiáis com ara motlures i passamans; aquest historiador 

castellonenc afirma també que les seues composicions imitaven l’estil esteticista de 

Francesc Dasí, famós pintor i ceramista de la segona meitat del XIX20, i afíg que durant la 

década del 1930-40 La Primitiva continuava funcionant, per bé que sota el nom de Virgen 

del Pilar (vegeu Díaz Manteca,1984: 47).

Set anys després de la fundado d’aquesta taulellera a Castelló, hi ha noticies que

l’empresari Vicent Peris i Galver en muntá una a Onda, concretament al Raval del Castell,

la qual, sembla ser, era coneguda popularment amb el nom de La Fábrica Nova (Estall i

Grangel, 1996: 45). Probablement aquest empresari onder o la seua familia eren ja

propietaris d’una fabrica de pisa almenys des del 180621, segons un document estudiat per

Garda Edo (1989: 19) que refereix que durant aquest any esmentat es comptabilitzaven a

Onda dues fabriques de pisa, la fundada el 1778 per Manuel Guinot i Mariano Causada 
’¡

(tránsfiigues de da Reial Fábrica de l’Alcora) i la deis Peris -de la qual no se’n sap 

prácticament res. De la fabrica Nova fundada el 1827 per Vicent Peris i Galver sí que 

sabem que, sense abandonar la seua producció inicial d’objectes de forma, s’especialitzá 

progressivament durant la segona meitat del XIX en la fabricació de taulellets, amb uns 

dissenys obtinguts a partir de trepes i posteriorment perfílats a má aleada (Díaz Manteca, 

1984: 44,46).

20Francesc Dasí Ortega (1834-1886) fou un célebre pintor especialitzat en cerámica, tant sobre taulellets com 
sobre plaques de majors dimensions. Va treballar per a distintes fábriques taulelleres Valentines, com ara La 
Bellota, Gastaldo, Montserrat i Novella, i maniseros, com la de Mora, la &'Arenes i la de Justo Vtlar. La seua 
temática era ben variada: des de plaques cerámiques devocionals fins a motius floráis i paisatges amb un gran 
luxe de detall (HCV,\ 4:109-111).

21 Aquest pot ser el motiu peí qual quan Vicent Peris funda una empresa el 1827 aquesta és coneguda com la 
“nova”, per tal com ja devia tindre’n una anteriorment.
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A partir de les dades de Madoz podem fer un primer recompte de l’activitat 

cerámica a la Plana. En la década del 1840 (quan redactá el seu Diccionario) Madoz ens 

informa de Fexisténcia d’una única empresa taulellera a tota la comarca, ubicada a Castelló 

(probablement es tráete de La Primitiva, a la qual ens acabem de referir), al costat de vint-i- 

tres factories de pisa (tres a Onda, dotze a Ribesalbes i set més a FAlcora, a les quals set 

caldria afegir la ja decadent Real Fábrica)22. Durant la década següent, concretament Fany 

1857, el nombre de fabriques dedicades a la fabricació de taulellets a la Plana era de dos 

(vegeu Martínez, Reig i Soler, 1978: 57-58), només una més que en Fépoca de la 

publicació del Diccionario de Madoz (1846-49); d’aqüestes dues empreses probablement 

una s’ubicava a Castelló (devia ser La Primitiva) i, Faltra, a Onda (¿la Fábrica Nova de la 

familia Peris?). Setze anys després, el 1873, segons el recompte de Mundina (1873: 203, 

418-419) la Plana comptava ja amb cinc fabriques especialitzades en la producció de 

rajoletes (tres a Onda i dues a Castelló).

Fins a la darrera década del segle passat no comenta a produir-se a la Plana un

increment significatiu de la fabricació de taulells. Durant la darrera década del segle,

segons Llinás i Vilaplana (1896: 74), el nombre d’empreses taulelleres ja s’hi elevava a

setze, de les quals probablement quatre o cinc eren castellonenques, una alcorina i la resta

onderes. Durant aquesta mateixa década, segons l’enginyer industrial Rafael Valls (1894a: 
• /

140), natural de Manises, alguns experts en la matéria que ens ocupa consideraven que la 

producció planenca ja era superior en qualitat técnica a la de l’Horta. Aqüestes óptimes 

característiques técniques, unides a la millora de les comunicacions comarcáis i a 

Fincrement de la demanda, tant Festatal com Fexterior, van permetre que durant els últims 

anys del segle XIX i els primers del XX s’accelerara notablement a la Plana el ritme de 

creixement de la indústria taulellera, en especial a Onda, localitat que el 1910 comptava 

amb prop d’una vintena d’establiments d’aquest génere. En la mateixa data la capital de la 

Plana sumava onze d’empreses i era Faltra gran ciutat productora de taulells de la comarca. 

Cal que fem ara una análisi per separat de les causes que motivaren el desenvolupament de

22Segons dades del Diccionario de Madoz, 1846-1849, 1: 466 (per a FAlcora), 5: 119 (per a Castelló), 12: 
275 (per a Onda) i 13: 469 (per a Ribesalbes).
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la indústria taulellera en aqüestes dues ciutats planenques, les principáis productores a 

escala comarcal durant el segle passat.

Els motius per qué la indústria taulellera s’instaMá a la capital de la Plana són 

bastant complexos, ja que abans del 1820 no hi havia cap tradició cerámica local, ni tan sois 

cap precedent industrial important: era una ciutat que vivia exclusivament de l’agricultura i 

de Partesania relacionada amb els productes agraris locáis, notablement el cánem. 

Possiblement la designació de Castelló com a capital de provincia va influir en el seu 

desenvolupament tauleller. El desmembrament de la província-regne de Valéncia i el 

subsegüent nomenament de Castelló com a capital del ter$ septentrional del tenitori 

valenciá era un fet que ja venia foijant-se des del 1813; en pie Trienni Liberal, l’any 1822, 

Castelló ja fou capital de Pefimera provincia homónima. Finalment, el 1833 es va imposar 

definitivament la divisió provincial de Javier de Burgos, que amb alguns retocs ha perviscut 

fins ais nostres dies. La nova capitalitat de Castelló degué impulsar, segons Monlleó (1994: 

170)23, la vida social, la política, la cultura i Peconomia de la ciutat. Fou, dones, en aquest 

context que la burgesia local decidí invertir en el sector secundari i més concretament en el 

de materials de construcció, de fort arrelament comarcal. Així, durant la década del 1840 

Madoz (1846-49, 5: 119) refereix Pexisténcia a Castelló d’una fabrica de taulellets i quatre 

de rajóles i teules, quan mig segle abans Cabanilles no esmentava cap indústria d’aquestes

23Castelló ja havia estat capital durant quatre segles (del XIV al XVIII) de la Subgovemació dellá Uixó, la 
més septentrional dins el Regne de Valéncia, que coincidía amb Tactual provincia de Castelló (llevat de la 
comarca de PAlt Paláncia i deis municipis de la Baronía d’Almenara). No obstant aixó, el pes i la proximitat 
de la Ciutat de Valéncia (Capital del Regne i de la Governació de Valéncia -on s’incloia Tactual provincia 
castellonenca-), eclipsava la capitalitat de la ciutat de la Plana. Amb la creació de Tactual provincia, la 
capitalitat de Castelló se situava -si més no administrativament- a la mateixa altura que la del Cap i Casal, 
encara que en realitat la provincia de Castelló era considerada (oficialment, des de Madrid) com de tercera 
categoría, mentre que la de Valéncia era de primera categoría (i la d’Alacant de segona) (Piqueras i Sanchis, 
1992: 55). En aquest mateix sentit s’expressa el catedrátic de Geografía i ex-conseller d’Obres Publiques de la 
Generalitat Eugeni Burriel, segons podem desprendre de les següents línies:

El siglo XIX conoce la transformación de Castellón en capital de provincia, con la progresiva 
concentración de servicios administrativos y profesionales. Se convierte en la clásica ciudad 
española de provincias, con una profunda raíz agraria y un peso burocrático desproporcionado en 
razón de la centralización de poderes en la capital. La función de servicios [...] ha acarreado pronto 
una función comercial, impulsada además por la apertura de comunicaciones y el desarrollo del 
consumo [...]. Paralelo es el crecimento de los transportes. Pero, a su vez, la fünción de capital y 
centro comercial y de transportes ha terminado por atraer la industria, que además se apoyaba sobre 
un gran tradición artesana [no precisament cerámica, com hem dit].

Burriel, 1971: 79
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característiques. Durant la segona meitat de la centúria sorgiren noves empreses taulelleres 

i d’altra mena, grácies al fet que els capitalistes locáis aproñtaven els avantatges de la seua 

ubicació en un important centre administratiu i s’ocupaven de fomentar l’expansió de la 

indústria local per diversos mitjans, entre els quals la premsa escrita; en efecte, segons la 

historiadora Rosa Monlleó:

...la premsa será un deis instruments prioritaris per difondre els nous principis liberáis i 

l’organització de la nova societat Els periodics crearan un estat d’opinió pública favorable 

ais interessos materials [...]. S’estableix un debat entre els periodics [cap al 1864] per un 

editorial que afirma que on hi ha indústria les societats avancen més rápidament, mentre 

que en les societats amb predomini agrari la inércia del passat és més forta i el progrés va 

més lentament.

Monlleó, 1994: 171-172 i 177

Traver Tomás (1958: 78) creu que la conjuntura sociopolítica espanyola del darrer

quart del segle XDÍ també contribuí a impulsar la indústria taulellera castellonenca, per tal

com l’ambient posterior a la restaurado monárquica (el 1874) i la fi de les guerres carlines

el 1876 crearen a la ciutat un clima favorable ais negocis.

Les circumstáncies que tot just acabem d’explicar contribuiren sens dubte al

desenvolupament de la indústria taulellera a la capital de la Plana, que el 1873 comptava 
•>

amb dues empreses d’aquesta mena, segons Mundina (1873: 203), probablement la de 

Viñals, que ocupava Tactual solar del Teatre Principal, i la ja esmentada Primitiva o Virgen 

del Pilar. Posterioraient, el 1880 s’hi va fundar la fabrica de Doménech y  Cía., 

caracterizada per les seues decoracions orientalitzants i renaixentistes; la de Falomir e 

Ibáñez, per la seua part, imitava els taulellets de tipus árabs fabricats per la factoría 

sevillana de Pickman, en auge durant el darrer terg del segle passat. Cal dir que tant la 

fábrica de Viñals com les dues darreres que hem esmentat van participar en l’Exposició 

Universal de Barcelona del 1888 (Burriel, 1971: 39; Estall i Grangel, 1996: 45). La Guía 

Oficial de Castellón y  su provincia del 1889 afegia a aqüestes tres empreses taulelleres 

castellonenques la de la Viuda de Antonio Segarra. Segons José i de Dalmases (1982: 251), 

entre el 1880 i el 1900, i encara posteriorment, les empreses castellonenques inundaren els
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comerlos de cerámica amb els seus taulellets, inspirats en dissenys historicistes, sobretot 

orientalitzants o renaixentistes. El 1910 la capital de la Plana comptava ja amb onze 

empreses taulelleres, segons el recompte de Pérez Camps (1993: 20): Almela y Torres, 

Almela Remolar, Jaime Ballester, Antonio Domenech Ruiz (Domenech y C.a), Fernando 

Gasset, Enrique Gimeno, José Peñarroya, Antonio Porcar, Antonio Ramos, Viuda de 

Antonio Segarra i José Vilarroig.

Peí que fa a Onda, el desenvolupament de la indústria taulellera vingué determinat, 

d’un costat, peí fet que al seu terme es trobaren en abundáncia les primeres matéries 

necessáries, i de l’altre, per la llarga tradició terrissaire deis onders, que es remunta a 

l’época musulmana. A més, a la darreria del segle XVIII s’iniciá a Onda la producció de 

pisa fina, arran de la instal-lació a la vila d’uns tránsfugues de Reial Fábrica de FAlcora, 

concretament Manuel Guinot i Mariano Causada. La junció d’aqüestes circumstáncies 

afavorí el desenrotllament de la indústria cerámica ondera durant el segle XIX, que es veié 

reforgat en la seua darrera década a causa de la millora de les comunicacions24 i de 

l’augment de les exportacions. El 1873 el nombre d’empreses cerámiques onderes encara 

era de només tres, les quals, segons Mundina (1873: 418-419), fabricaven en les seues 

instal-lacions tant taulellets com pisa de forma; aquest cronista onder destacava 

principalment la producció de La Valenciana, fundada el 1857 i premiada a l’Exposició 

Internacional de. París del 1867 i també a l’Exposició Regional (de productes agrícoles i 

industriáis) celebrada el mateix any al Cap i Casal. Les altres dues empreses serien la ja 

comentada “Fábrica Nova” deis Peris (fundada per Vicent Peris i Galver el 1827, i que en 

l’época que descriu Mundina devia ser propietat de Vicent Peris, el fill del fundador) i 

potser La Esperanza, propietat de Don Antonio Castelló, encara que alguns autors 

consideren que aquesta darrera empresa, fundada al Raval de Sant Josep, ocupava les 

mateixes instal-lacions que les de La Valenciana i que, per tant, totes dues serien una 

mateixa empresa (HCV, 4: 6 6 ). Tanmateix, el 1889 la Guía Oficial de Castellón y  su 

provincia destacava les factories de La Valenciana i de La Esperanza per separat, les quals

24La inauguració el 1890 del ferrocarril de vía estreta anomenat La Panderola, que unía aquesta ciutat amb el 
Grau de Castelló a través de Vila-real (Sanchis, 1988: 52), va contribuir decisivament al desenvolupament de 
la indústria taulellera d’Onda.
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comptaven amb la gens menyspreable xifra de 30 i 40 operaris, respectivament. Aquesta 

guia també es feia ressó de la “Fábrica Nova”, que sumava mig centenar de treballadors i 

seguia sent propietat de la familia Peris, concretament de la viuda de Vicent Peris (el qual 

Vicent Peris, al seu tom, era fill de Vicent Peris i Galver, fundador de Pempresa el 1827) 

(vegeu Badenes, 1965: 172). En aquest recompte provincial del 1889 s’obviava La 

Glorieta, fabrica fundada abans del 1878 de la qual procedeix una premsa de palanca que 

hui dia es pot contemplar al Musen Valenciá de la Cerámica, a Onda. El 1892 se sap que la 

producció d’una altra empresa, El León, va ser premiada amb la medalla d’or a l’Exposició 

d’Indústries Artístiques de Barcelona, junt amb la fábrica de la Viuda de Vicent Peris {La 

Nova) (Estall i Grangel, 1996: 44-45). Durant aquesta darrera década del XIX i la primera 

del segle següent Onda va conéixer un espectacular creixement del nombre d’empreses, que 

es van veure beneficiades per la construcció el 1890 del ferrocarril de via estreta, anomenat 

La Panderola, que unia la ciutat amb el Grau de Castelló i que facilitava l’eixida del 

taulellet onder cap a la seua destinació, bé peí ferrocarril a través de la Compañía de 

Caminos de Hierro del Norte, bé per via marítima. L’any 1910, segons el recompte efectuat 

per Pérez Camps (1993: 21-22), Onda ja sumava déneu fábriques de taulells: les de Bautista 

Alós, Manuel Badenes y Cía., Joaquín Badenes y Cía., Antonio Castelló {La Catalana), 

Benjamín Castelló, Salvador Cotanda {La Progresiva), Antonio Doménech Ruiz (propietari 

també de la taulellera castellonenca Doménech y  Cía.), Salvador Ferrando y Cía. {El León), 

Florencio Gaya Guinot y Cia., Bautista Martí Galver {El Águila), Vicente Martí, Francisco 

Muñoz, Elias Peris y C.a {La Campana, anteriorment La Nova), Piñón y Cía {El Siglo), José 

Rodríguez Godes, Isidoro Sansano, José Ten Llopis, Antonio Verdiá Galver i José Verdiá.

Entre totes les fabriques onderes cal fer un esment especial a la d 'Ellas Peris y  C.a, 

coneguda popularment com La Campana, sembla que per l’existéncia d’una peculiar 

campana en l’empresa que, en voltejar-la, marcava l’hora d’entrada i eixida del treball. Els 

propietaris de l’empresa eren Elies Peris, net de Vicent Peris i Galver, queja hem dit que el 

1827 fiindá la fabrica, i Batiste Galver, que també devia ser parent del fundador. Fins a 

l’any 1920 La Campana produia indistintament taulells i peces de forma, molt divulgades 

aqüestes darreres durant els primers anys del segle actual arreu de basars i comeaos de pisa
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de les principáis capitals de PEstat, en especial Barcelona. Coetániament a la seua 

producció d’obra de pisa, Elias Peris y C.a també destacá a la primeria de la centúria per la 

fabricació de taulellets per a revestir cuines, lavabos, comunes i soterranis. En aqüestes 

rajoletes es reproduíen amb total perfecció alguns deis dibuixos deis catálegs de la fábrica 

anglesa de Minton’s  (José i de Dalmases, 1982: 251). El 1911 la revista Arte y  Letras 

destacava precisament aquesta imitació deis revestiments de tipus anglés (els més valorats 

durant el segle passat i la primeria de Pactual) per part de La Campana. Reproduim ací 

parcialment el text d’aquesta revista en qué hi fa referéncia:

Los azulejos tipo inglés [de la fábrica de Peris y C.a], lisos en blanco ú otros colores ó 
decorados con los más bizarros dibujos, se confunden antes y después de ser colocados con 
los de las mejores procedencias inglesas y son un 250 por ciento mas baratos, pues mientras 
éstos se pagan á 2 chelines pieza, los fabricados por los Sres. Peris y C* cuestan una peseta. 
De su resultado y sin que nuestra afirmación se atribuya á patriotería, diremos que es más 
satisfactorio [el producte de Peris y C “] en lo tocante á duración y á la permanencia de los 
dibujos, toda vez que los ingleses los decoran con calcamonías [90 és, impressió per 
transferencia] sobre las cuales se aplica el barniz y en los de la fabrica de Onda los barnices 
van sobre dibujos pintados á mano [aixó cal matisar-ho, ja que les técniques de decoració 
no hi eren completament manuals: s’hi utilitzava també el sistema de trepes, com ja hem 
comentat abans]. Esta es la única diferencia que hemos hallado entre los famosos azulejos 
ingleses dé' Minton’s y los que [...] fabrican en Onda los Sres. Peris y C* [...]. Los primeros
20.000 azulejos biselados blancos y de clase fina que se han colocado en Barcelona, lo 
fueron en los magníficos urinarios y cámaras de baño instaladas en el Gran Círculo del 
Teatro del Liceo y cuantos los han visto, pueden convencerse de que por su brillante y 
lucido aspecto no se diferencian en nada absolutamente de los hermosos recipientes de 
porcelana inglesa que dicho Círculo pagó á razón de 35 libras estemas por modelo.

Arte y  Letras (AADD, 1911: 9)

A pesar que aquesta revista defensava que les peces de Minton’s i les d’Elías Peris y 

C.a eren molt similars, les diferéncies de qualitat técnica entre les primeres i les darreres 

devien ser considerables, per tal com el procés de producció de les primeres estava molt 

més mecanitzat que no pas el de les segones, com ho demostra el fet, comentat per la 

revista, que els taulellets anglesos es decoraren mitjan^ant impressió per transferencia i els
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valencians, en canvi, a través de trepes i a má aleada. A pesar que les empreses taulelleres 

onderes, i valencianes en general, encara estaven molt per darrere de les angleses des del 

punt de vista técnic, a la darreria del XIX havien introduit ja -tot i que encara tímidament- 

algunes innovacions que destacarem en el següent subapartat.
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231.3. Procés de producció i principáis innovacions durant la darreria de la centúria

Durant la primera meitat del XIX a Valéncia trobem pautes de fabricació similars 

ais que hi havien imperat durant el segle XVIII i anteriors. El procés de producció deis 

taulells no es diferenciava, en la seua esséncia, del de la cerámica de forma i, dones, se 

solia realitzar-se a les mateixes factories (Martínez, Reig i Soler, 1978: 57-58)25. A partir de 

les darreres décades del segle XIX, tanmateix, el subsector tauleller valenciá comenQá a 

industrialitzar-se tímidament i a independitzar-se progressivament de la resta de subsectors 

cerámics, els quals es mantenien estancats, en un estadi semiartesanal. Entre les principáis 

innovacions que s’introdui'ren dins el procés de producció deis taulellets podem destacar la 

millora en la mésela de les argiles, la incorporado de les primeres premses mecániques per 

a la conformado deis taulellets, la construcció de foms moruns de grans dimensions 

(alguns deis quals, pocs, comentaren a fer servir carbó mineral en comptes de vegetal), 

Paugment de la puresa deis colors que s’utilitzaven en la decoració grácies a Paparició 

d’una indústria auxiliar d’óxids colorants o la utilització cada vegada més estesa de la trepa 

com a sistema de decoració del taulellet, que permetia alleugerir aquesta fase del procés del 

producció.

El procés de producció del taulellet, que durava alguns mesos, s’iniciava amb

Pextracció de les primeres matéries de la pedrera i el transport d’aqüestes, mitjantant carros 
*>

de cavalleries, a les eres de les terrisseries, on patien un procés natural de meteorització i 

neteja. En un principi es feia servir un únic tipus d’argila, pero a partir del segle passat, 

grácies a Pexperiéncia acumulada per part deis nostres ceramistes al llarg de décades, van 

comentar a barrejar-se’n distintes classes per tal de millorar les propietats del producte o 

facilitar-ne Pelaboració, especialment en les fases de modelat i assecat. La segona fase en el 

procés de producció deis taulellets era la de la preparado de les primeres matéries prévia a 

la formació de la peta en els motles. Durant la major part del segle XIX a les fábriques 

valencianes aquesta fase continuava desenvolupant-se de manera similar a l’Edat Mitjana.

2sUn exemple que ens ¿Ilustra bé al respecte del que ens diuen aquests tres economistes ens el proporciona 
Bemat Mundina (1873: 418) quan fa referéncia a les tres fábriques cerámiques existents a Onda cap al 1873; 
el cronista ondenc afirma que la seua vila natal “tiene tres fábricas de azulejos y losa [sic, loza]”, és a dir, en 
elles es podia fabricar indistintament tant cerámica plana com obra de pisa.
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La fase de preparado de les argiles per ais taulellets, a més, era idéntica a la de la 

preparado de les argiles per a les peces de forma i s’iniciava amb la triturado i 

polvorització de les terres per mitjá d’una pesant pedra de molí de forma cónica 

arrossegada per una cavalleria, a la qual en seguia una altra amb un rastell que raspallava la 

térra préviament aixafada26. Posteriorment Pargila era tamisada a través d’un sedas per 

destriar-ne els cossos estranys i es traslladava mitjantant cabagos a les basses, on es 

barrejava amb aigua i es deixava reposar fins que assolira un estat plástic óptim per a la 

fase posterior, la de formado de la pega (Gomis, 1990: 208-209). La fase de formado es 

realitzava tradicionalment mitjangant motles de fusta, normalment quadrats, en qué hom 

depositava i compactava el fang humit i conferia així a la pega la seua grandária i grossária. 

Posteriorment el taulellet es traslladava a unes naus on es deixava eixugar durant un temps 

de forma natural, per a posteriorment passar al fom. Ja hem comentat que des de la darreria 

del segle XIX algunes fabriques taulelleres valencianes incorporaren premses mecániques 

per a la conformado de Pargila, la qual cosa suposava un notable estalvi en temps i diners 

en aquesta fase -la de la formado de la pega- i en P anterior -la de la preparado de les 

argiles (Valls, 1894b: 142). De tota manera, aquesta innovado no es féu extensiva a la 

majoria de les factories taulelleres valencianes fins a les primeres décades de Pactual 

centúria, raó per la qual ens hi referirem en els próxims punts, en parlar de les principáis 

innovacions tecnqlógiques del primer terg del segle XX. Després de la formado de la pega i 

Passecat natural arribava la fase més crucial i delicada del procés de producció: la cocció. 

Aquesta es realitzava en els tradicionals foms árabs, la utilització deis quals remuntava a 

Pépoca medieval, per bé que durant el segle passat les dimensions d’aquests es van haver 

d’adaptar a les noves necessitats de la demanda i, dones, hagueren d’ampliar-se. Els foms 

árabs constaven de dues cambres de secció circular superposades: el laboratori -la cambra 

de dalt- i la llar -la de baix. En la primera, que comptava amb una porta d’accés (port) per 

ais fomers, era on es coMocaven els taulellets apilats perqué es cogueren; estava rematada 

per una cúpula, anomenada alcova (vegeu Ferrís i Catalá, 1987: 22), plena de forats

26Aquesta rudimentária técnica va continuar utilitzant-se a les fábriques taulelleres valencianes fins a la 
década del 1920, moment de la introducció de la trituradora moguda per electricitat (Pérez C. i Requena, 
1987: 53).
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concéntrics27 que Poperari coedor obria o tancava a la seua voluntat per tal de controlar el 

tir i regular així el procés de cocció de les diferents zones del laboratori. La cambra inferior 

del fom estava dividida en dues parts, una anterior, més fonda, que era la llar própiament 

dita o caldera (o cendrer, en el llenguatge cerámic de la Plana28), on es produia la 

combustió, i una segona, posterior, amb el pis aproximadament uns setanta centímetres més 

elevat que la caldera, anomenada sagén (o rastell, segons els terrissers planencs), sobre la 

qual es fonien els vidriats dins d’una bassa de pedra, el dau. L’accés a aquesta cambra de 

baix es realitzava a través d’una petita obertura semicircular, per on també s’introduia la 

llenya que alimentava la caldera. Les dues cambres de fom estaven comunicades pels forats 

del garbell, que era el pis del laboratori (o el sostre de la llar, segons com es mire) i que, 

com indica el seu nom, presentava una serie de petites obertures concéntriques que 

permetien el pas de la calor i de la flama des de la cambra de combustió a la de la cocció 

(HCVy 2 : 31).

El fom árab representava l’eix de tot el procés de producció per tal com dins d’una 

mateixa operació s’efectuava la cuita del taulell cru (bescuitat) i la del fi (esmaltat), dins el 

laboratori, i la fusió deis vidriats en el sagén. La cárrega del fom, que podia abastar fins a

18.000 peces de fi i les mateixes de cm, es disposava concéntricament en els espais 

compresos entre els cercles de forats del garbell, per no obstruir el pas de Paire calent 

provinent de la llar. Igual de l’época medieval, el taulell cm es coMocava apilat en la 

circumferéncia més próxima a la paret o camisa del laboratori, la de majors dimensions, 

mentre que els tres rotgles interiors i la pila central es reservaven per a la cocció del fi. Els 

taulells crus es disposaven verticalment, recolzats els uns contra els altres, fins que

27E1 més gran d’aquest forats, ubicat al centre, rebia el nom d’alule. A Onda s’anomenava alluna, per una 
probable falsa etimología, a partir de “la lluna”.

28E1 fet que els primers autors que treballaren, ja durant el segle passat, el procés de cocció en els foms árabs 
foren de Manises o de la Ciutat de Valéncia ha condicionat la normativització (fins i tot en castellá) de les 
particulaiitats lingüistiques del llenguatge cerámic de l’Horta, en detriment del de la Plana. De tota manera 
són pocs els casos en qué els mots usats per a designar les diferents parts del fom árab no coincideixen en 
totes dues comarques: el del sagén, que, com veurem tot seguit, a Manises designa el departament posterior 
de la cambra inferior del fom, que a Onda rep el nom de rastell, o el que acabem d’ esmentar (el que a Onda és 
el cendrer a Manises rep el nom de caldera). Nosaltres, seguint el criteri de tots els autors que hem consultat 
(ja siguen de PHorta com de la Plana), farem servir els térmens cerámics propis de Manises, i no pas els de la 
Plana.
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formaven una primera circumferéncia sobre el garbell, que no arribaven a tancar, ja que al 

voltant del port calia deixar un petit corredor per on poguera entrar el carregador; sobre 

aquesta primera circumferéncia se n’apilava una altra, separada de 1’anterior per trossos de 

rajóla29 col-locats horitzontalment de manera que feien de sostre per al pis de baix i de base 

per al de dalt. D’aquesta manera, tot ai voltant de la camisa es podien apilar fins a quinze 

pisos de cru de dalt a baix, des del garbell fins a l’alcova30. Encara que depenia del nombre 

d’operaris que hi haguera, la cárrega de la primera circumferéncia, la del cru, solia durar tot 

un dia. L’endemá d’aquesta operació es procedía a omplir els rotgles interiors amb el fi, de 

la manera que explicarem més avall. Una volta fínalitzada la cárrega completa del 

laboratori es tancava herméticament el port, i per la boca d’alimentació de la llar el coedor, 

és a dir, l’encarregat d’alimentar el fom, introduia a intervals regulars de vuit o deu minuts 

garbons ben eixuts de malea (mot baix), anomenats caldes, i posteriorment, si volia activar 

la combustió, ficava llenya més grossa31. La máxima temperatura a qué se sotmetien les

29Aquests separadora normalment eren trossos de rajóla que s’havien cuit durant coccions anteriors i que hi 
havien resultat danyats i, per tant, inservibles per a ser esmaltats.

30Si tenim en compte que normalment els taulells eren quadrats i de 20 cm de costat i que la camisa del 
laboratori presentava uns tres metres d’al̂ áría, calculem que podien arribar a superposar-se fins a quinze piles 
de taulells per a completar tota la circumferéncia exterior des del garbell fins a l’alcova. El fet que entre pila i 
pila hi hagueren trossos de rajóla restava alguns centímetres, que eren compensáis, d’altra banda, peí fet que 
els taulells no estaveñ en una posició completament vertical, sinó que, en descansar els uns sobre els altres, 
s’inclinaven lleugerament.

3 Segons Femando Schleich, fill del técnic alemany homónic que va desenvolupar una important activitat 
professional dins el subsector cerámic planenc durant la década del 1930, la llenya grossa consistía en 
branques procedents d’esporgar (podar o “tallar”, en el dialecte de la Plana) i netejar pins i oliveres i, per tant, 
no es tractava de troncs que propiciaren cap deforestació, ans al contrari, mantenien les muntanyes netes i 
sense perill de ser afectados per incendis. Durant la darreria del XIX la fábrica de Nolla comengá a fer servir 
carbó mineral per a la cocció de les seues peces. Ja hem comentat en págines anteriors que la fábrica de Nolla 
va arribar a consumir anualment unes 500 tones de carbó mineral (Valls, 1894a: 132). Rafael Valls David 
descriu en el següent parágraf el procés de cocció amb carbó mineral, alhora que adverteix de la necessitat 
d’evitar bruscs canvis de temperatura en l ’interior de la fom que podrien deformar les peces (i en especial les 
cobertes), i recomana l ’estudi de la Física per controlar millor el procés global de cuita:

También hay que recurrir a la Física para estudiar la potencia calorífica de los combustibles que 
emplee, el grado de humedad o sequedad que deben tener la lefias para empezar la cocción, cuando 
debe cesar el empleo de combustible de lefia y empezar la hulla [o la llenya grossa, si hom no fa 
servir carbó] para activar la combustión, y cuando debe suspenderse este combustible y volver á la 
lefia, antes de dar por terminada la segunda cochura y tapar la boca del hogar para evitar la corriente 
de aire frío, y por consiguiente rápido del homo, que equivaldría á un cataclismo en los objetos 
cerámicos por la rapidez con que sufrirían las dilataciones anexas á las variaciones de temperatura.

Valls, 1894a: 132
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peces era d’uns 1.000 o 1.100°C. Quan per Tatole comengava a eixir una flameradeta 

s’extreia una pe$a, estratégicament col-locada prop d’aquest fumeral, amb unes tenalles ben 

llargues per comprovar el seu punt de cocció, en ñinció del qual es decidía, bé seguir 

alimentant la boca, o bé tapiar-la i donar per acabada la cuita. Després de tancada la boca 

s’iniciava un llarg procés de refredament del fom, que podia durar una setmana o encara 

més (en fundó de les dimensions d’aquest), fins que la temperatura baixava sufícientment 

perqué els fomers pogueren trencar el port per entrar al laboratori i extraure’n les primeres 

peces. Aquest procés de cocció, almenys peí que fa a la cuita del cm, encara era habitual en 

moltes fábriques valencianes fins a la década del 1960 (Gomis, 1990: 210-212).

El següent pas en el procés de producció era Tesmaltat del taulell. Tradicionalment 

cada fábrica havia d’elaborar els seus propis esmalts, i per a tal fi calia en primer lloc 

proveir-se de les primeres matéries básiques, que eren el plom, Testany, Tarena (o sílice), la 

sal comuna i, de vegades, la barrella d’Alacant32. L’arena, la sal i la barrella es mesclaven 

amb la calcina (o atzercó), que era l’óxid de plom resultant de la prévia calcinado i 

desintegrado del plom i de Testany en un fom de reverber, Vármele33; posteriorment la 

mésela es depositava dins el dau (bassa de pedra d’uns 2 0  cm de fondária i de diámetre 

variable construida sobre el sagén) per tal que hi fonguera i s’homegenitzara bé. Després de 

la fusió els components de la mésela esdevenien una frita, massa compacta i vítria de fins

32Valls David descriu les proporcions habituáis que s’utilitzaven en la indústria taulellera valenciana per a 
preparar els vidriats:

El barniz empleado en los azulejos es el mismo que hemos descrito para las lozas, con la sola 
diferencia que es más rico en estaño. La calcina para el barniz de los azulejos se compone de: 
plomo....libras 32, estaño....libras 6 á 9, la cual se mezcla con la arena y sal y algunas veces la 
barrilla ó sosa de Alicante (aunque en la actualidad raras veces se emplea), en la proporción 
sigiuiente: calcina....libras 36, arena... .45 a 54, sal común... .3 a 4, barrilla...3.

Valls David (1894b: 142-143)

Cal dir que, davant la manca d’un mercat on proveir-se d’aquestes primeres matéries, els fabricants 
sovint havien de recórrer a restes industriáis (com ara canonades, ferradures, monedes velles o escories) per a 
aconseguir Testany i el plom amb els quals elaborar la calcina (coneguda a Manises com atzercó) (HCV, 4: 
83).

33L’atzercó o calcina estava composta, segons Valls (1894b: 142-143), d’unes 32 lliures de plom i de 3 a 4 
d’estany, quan es tractava de fer una mésela per a cerámica de forma, i d’unes 32 lliures de plom i de 6 a 9 
d’estany quan el vidriat s’havia d’elaborar per a cerámica plana. Aquest enginyer industrial explica el procés 
d’oxidació i desintegració de la calcina o atzercó: “Oxidados estos metales en un homo de reverbero 
[anomenat ármele] y reducidos a una sustancia terrossa, que suele llamarla calcina y en el dialecto del país 
asercó [sic, atzercó], se le añade arenay sal...” (1894b: 142).
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30 cm d’espessor, la qual havia de ser trossejada per poder extraure-la del dau; 

posteriorment els trossos de la pedra vítria es transportaven a un molí de pedres cóniques 

(mogudes per cavalleries) que l’esmicolaven damunt d’un pedra plana i circular envoltada 

d’uns recipients en els quals la frita ja mólta es barrejava amb aigua. Per mitjá de poals de 

fusta aquesta barreja a’aigua i frita, anomenada barbotina, es traslladava del molí a la 

terrisseria, on eratamisada, per destriar-ne les impureses i residus d’arena, i abocada en uns 

grans cossis, dins els quals es deixava en repós per tal que la part de baix restara més 

espessa i la de dalt més fluida, i així es poguera decantar periódicament fins a obtindre una 

densitat apta per a l’esmaltat. Després que la barbotina es remenara bé per aconseguir una 

millor homogeneització i que l’endret del bescuit s’humitejara34 ja podia dur-se a terme 

aquest procés, bé per immersió de la futura cara llisa del bescuit dins de la barbotina, bé 

abocant el líquid damunt la pega, o bé en aplicar la barbotina amb una o dues manotades 

sobre el taulell, técnica aquesta darrera que va perviure fins a la década del 1960. Qualsevol 

d’aquestes tres operacions requerien una alta habilitat per part deis oficiáis encarregats de 

dur-les a terme, ja que s’havien d’efectuar en pocs segons, per tal com Fesmalt s’havia de 

mantindre fluid. Després els bescuits esmaltats es decantaven perqué s’hi escorreguera la 

barbotina i les vores on es concentrava el líquid es netejaven. A continuació hom ja podia 

aplicar-hi les decoracions, operació l’éxit de la qual depenia en gran part de l’habilitat del 

dibuixant, ja que normalment l’efectuava a má algada, en alguns casos ajudat per uns tragos 

préviament obtinguts amb estergit; quan comengá la industrialització del taulell, tanmateix, 

es va generalitzar Fús de trepes, un sistema de plantilles que permetia de pintar taulellets de 

dissenys ben complexos, per tal com el nombre de trepes superposades es podia multiplicar 

tant com es volgués (Feliu, 1996: 61)35. Els óxids colorants amb els quals es decorava 

s’havien de calcinar i desintegrar, pero no calia fer-ne una frita com en el cas del plom i 

l’estany, sinó diluir-los directament en aigua i olis vegetáis per fer-los aptes per a pintar-hi

34La futura cara llisa del taulell es banyava préviament per evitar que en aplicar la barbotina d’esmalt aquesta 
darrera s’eixugara rápidament.

35Tant els estergits com les trepes eren procediments forga emprats en la producció cerámica valenciana des 
del segle XVIII. La trepa en concret no ha deixat d’emprar-se a les fabriques de la Plana fins a la década del 
1960 (Gomis, 1990: 109).
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sobre sobre l’esmalt. Fins al segle passat el proveiment deis óxids colorants -com ara el de 

coure (per al color verd), el de cobalt (per al blau), el d’antimoni (per al groe), el de ferro 

(per a ocres i marrons), el de manganés (per al morat i el negre), el d’estany (per al blanc), 

etc -  o del propi plom era molt precari: cada fabricant els havia de trobar com poguera, 

normalment a partir de restes industriáis; aixó condicionava que els colors fináis de les 

peces, després de coure-les, adquiriren tonalitats poc homogénies, ja que freqüentment els 

óxids estaven contaminats per partícules estranyes. A la darreria del segle passat, 

tanmateix, a mesura que es desenvolupava la indústria cerámica al nostre país, es va anar 

creant una indústria d’esmalts i colors que possibilitá ais productors cerámics d’obtindre els 

minerals desitjats en el mercat, la qual cosa -com ja hem dit- va permetre alhora 

d’uniformitzar la paleta cromática {HCV, 4: 83-S4)36.

Una volta esmaltats i decorats els taulells es procedía a la cocció del fi, molt més 

delicada que no la del cru. Ja hem dit que aquest darrer s’apilava en pisos tot al voltant de la 

camisa del laboratori i que les circumferéncies interiors (normalment tres), a més de la pila 

central, es reservaven per a col-locar el fi, com es feia des de l’época medieval. Ara bé, la 

col-locació del fi a la darreria del segle XIX era ben diferent a la del segle XV, ja que la 

indústria taulellera valenciana, molt abans que no la de la cerámica de forma, abandoná el 

complicat i arriscat procediment medieval (basat en emplanillades, morrells i carrells de 

peces separades per ferrets; vegeu HCV, 2: 251 i CLE, 1: 28) i comen?á a fer-ne servir un 

que resultava molt més senzill, estable i que confería uns resultats més satisfactoris. Amb el 

nou procediment el fi éstava protegit per una mena de receptacles rectangulars fets de fang 

cuit, anomenats simplement caixes, que evitaven el contacte directe de Pesmalt amb les 

flames i amb els productes de la combustió (Rull, 1953). Aqüestes caixes, que es construien

36Valls David també féu referencia a aquesta indústria auxiliar de frites i esmalts a i la conferéncia que 
celebra a Manises a la darreria del segle passat i que es publicá amb el nom de La cerámica. Apuntes para la 
historia de su fabricación:

.. .también hoy es una industria independiente la elaboración de barnices ó cubiertas que el industrial 
alfarero ó porcelanista puede comprar á los industriales que tienen la especialidad de elaborar estas 
sustancias por su cuenta, ó bien por cuenta del fabricante que le remite la calcina ó frita preparada 
con la marca especial de su fábrica...

Valls, 1894b: 158
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en instal-lacions independents de les taulelleres37 i que hom feia servir exclusivament amb 

aquesta finalitat (la de protegir el fi), presentaven una al^ária d’uns vint-i-un centímetres38 i 

una llargária variable, normalment entre 30 i 35 cm; les seues parets eren de cerámica, pero 

mancaven de fons i de tapa: la base consistia en dues arestes de ferro molt fines o galzes39 

que recomen la part llarga de la caixa i que servien de suport per ais taulells, que en 

número de dívuit (més o menys), s’hi disposaven verticalment, lleugerament separats entre 

si (només el buit necessari perqué no tocar-s’hi i evitar que durant el reblaniment de 

Pesmalt s’enganxaren) grácies a la utilització d’un parell de fines tiretes de fang cru o 

colomins, que eren aixafades damunt les vores superiors deis taulells perpendiculament a 

aqüestes, i en paraMel, dones, ais galzes de baix. D’aquesta manera s’aconseguia evitar que 

la cara esmaltada del taulellet estiguera en contacte amb cap altra superficie durant la 

cocció (recordem que durant FEdat Mitjana els separadors o ferrets sempre deixaven 

alguna marca sobre la coberta esmaltada). Durant la cuita els colomins també s’endurien 

pero en cap cas arribaven a adherir-se a les vores deis taulells, ja que abans de ser-hi 

col-locats s’enfarinaven amb caolí en pols, fet que facilitava que es desprengueren amb 

facilitat. Hem comentat que les caixes protectores del fi tampoc no tenien tapa: sobre la 

primera caixa, recolzada en el garbell, se’n situava una altra directament, fixada a la 

inferior per quatre colomins, un a cadascunda de les vores de la caixa, i així successivament 

fins a la caixa de més amunt, que sí que es cobria amb un placa de fang que fúncionava 

com a tapadora. D’aquesta manera es podien superposar dotze o més caixes de fi tot 

formant una alta pilastra de dos metres i mig o, fins i tot, tres metres d’alíária; després de la 

cocció aqüestes caixes es desapegaven fácilment les unes de les altres, grácies a

37Si acabem de comentar l’aparició d’una indústria auxiliar de frites i esmalts durant el segle passat, el mateix 
podem dir al respecte de les caixes emprades per a protegir el fi durant la segona cuita. Així ho afirmava 
Rafael Valls David a la darreria del segle passat:

...la industria de los estuches, casetas ó cajas de de tierra refractaria son industrias aparte de las 
fabricaciones de lozas y porcelanas y bastante complicadas por los conocimientos que debe tener el 
alfarero para distinguir las buenas arcillas refractarias...

Valls, 1894b: 158

38Lleugerament major a la del costat del taulellet, la mida estándard del qual era de 20 x 20 cm, amb un 
considerable gruix de 10 o 11 mm.

39Anomenades així, “galzes”, en el llenguatge ceramic onder.
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renfarinament del colomí amb caolí. En el moment d’apilar les caixes de fang cuit calia 

tindre en compte la diferencia de temperatura enregistrada entre les diferents zones del 

laboratori, ja que com major era la proximitat al garbell major era la calor que arribava a les 

peces; per aquesta raó les quatre o cinc caixes inferiors s’omplien de taulells vidriats amb 

un esmalt més refractan, les d’enmig amb un de fusibilitat intermedia i les de dalt amb un 

de més tou. Una volta es carregaven les tres rodades interiors, la pila central i, finalment, 

Pestret corredor o carrero que es deixava entre el centre del fom i P entrada o port, es 

procedia a tapiar amb rajóles aquest darrer i s’iniciava la cocció, seguint el procediment 

d’alimentació de la caldera queja hem comentat anteriorment en parlar de la cocció del cru. 

El calfament del fom o temple durava aproximadament dia i mig, i la cuita própiament dita, 

durant la qual Pesmalt que recobria els taulells cristal-litzava, unes 72 hores (tres dies). 

Després, hom esperava uns quants dies perqué es refredara el fom i es pogueren extraure 

les primeres peces vidriades i decorades (Gomis, 1990: 245-246). Cal dir que en els foms 

árabs s’efectuava una cocció aproximadament cada tres setmanes, ja que hi calia, en primer 

lloc, col-locar la cárrega, que costava tres o quatre dies (un per al cm i dos o tres per al fi i 

les seues respectives caixes, sense oblidar-nos de la mésela del vidriat que es disposava al 

dau del sagén per a la seua fusió); tot seguit es procedia al tancament del fom i a efectuar la 

cocció, que durava cap a les 1 1 0  hores (quatre dies i mig); després el fom es refredava 

almenys durant tres dies i a partir del quart dia es procedia a Pobertura del port, d’una 

manera lenta i gradual, per evitar que les peces pogueren resultar danyades peí contacte 

amb Paire de Pexterior; a continuado es realitzava Pextracció de les peces, procés que 

requería almenys tant de temps com la cárrega, 9 0  és tres o quatre dies; després d’aixó, 

finalment, encara calia buidar completament de cendra la caldera (o cendrer) i extraure la 

frita del dau. Les condicions de temperatura amb qué es realitzaven les operacions de 

descárrega del fom eren molt penoses, especialment si hi havia pressa per efectuar 

rápidament una nova cocció.
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2.3.2. Primer tere del segle XX. L’auge de la taulell a la Plana. El cas d’Onda

Durant les tres primeres décades de Tactual segle la indústria taulellera valenciana 

va continuar creixent, a un ritme encara més rápid que a la darreria del segle precedent. 

Aquesta expansió, que afectá tant la quantitat com la qualitat de la producció, es va deure a 

factors com ara la consolidació del taulell com una indústria autónoma i tecnológicament 

avadada, la publicació deis primers llibres de tecnología cerámica i deis primers catálegs 

amb instruccions d’ús i col-locació deis revestiments i paviments cerámics, o la 

revalorització que féu Parquitectura modernista de Pús deis taulellets per a diverses 

fimeions (pavimentado, revestiment de parets i fins i tot de fa$anes, revestiment d’altres 

elements arquitectónics com ara bañes, columnes, etc.).

La taulelleria valenciana era, ja a les acaballes del segle passat, la més important de 

tot Espanya, i dins del nostre país la producció de la Plana adquiría un pes cada vegada 

major respecte a Phortenca. Fins a la darreria del XIX la producció de PHorta havia estat 

superior a la Plana, pero amb Pentrada del nou segle aquesta darrera comarca esdevingué la 

primera productora de taulell no només a escala valenciana sinó també espanyola. El 1894 

Rafael Valls David havia apuntat que:

Además de las fábricas de azulejos de Valencia y Manises, también existen otras en 
Castellón de la Plana y Onda, creyendo muchos que los productos elaborados en estas 
fábricas de la provincia de Castellón son superiores á los de las fábricas valencianas [es 
refereix a les de la provincia de Valencia].

Valls, 1894a: 140

Aquest mateix autor destacava la qualitat de la producció ondera: “la población de 

Onda está muy acreditadísima en la fabricación de azulejos pintados” (1894a: 124). Ja dins 

del segle actual, el 1913, el geógraf vila-realenc Carlos Sarthou es feia ressó de les noticies 

que apareixien a la premsa de la Ciutat de Valéncia referides a la indústria taulellera 

d’Onda, la més important a escala estatal:
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En Onda, á más de la agricultura, que es su principal fuente de riqueza, hay una 
importantísima fabricación de azulejos. Los ondenses son de temperamento artístico é 
industrial y de una voluntad de hierro. La mayor parte de las fábricas que hoy existen se han 
montado de la noche á la mañana.

Sarthou, 1913: 793

L’augment de la producció valenciana de taulellets vingué també propiciat, ja des 

de la darreria del segle XIX, per Finici d’una activitat exportadora cada volta major i 

centrada en un primer moment a Manises. Si des del segle XV, Fépoca daurada de la 

cerámica manisera40, els valencians no havíem pogut realitzar exportacions significatives 

deis nostres productes cerámics, durant les dues primeres décades de Factual centúria 

tomará a ser Manises el principal centre exportador de taulellets del nostre país. Des de la 

primeria de Factual segle, tanmateix, Onda aconseguí també de destacar per les expedicions 

a Iberoamérica i al nord d’África de motlures, bisellats, tors, majóliques, vaixelles, joguets i 

gerros, produíts a les fabriques de La Campana (també dita d'Elias Perisy Ciá) i El León.

Després de la Gran Guerra Europea Onda passá a ser el principal centre exportador 

cerámic del nostre país: durant la década del 1930 des de la ciutat planenca s’exportava 

gairebé el 60% del total valenciá (i estatal), enfront del 40% que s’expedia des de Manises 

(Rosselló, 1966: 441). Aquest fet va contribuir a Fespectacular increment de la producció 

que tingué lloc a Onda durant les décades del 1920 i 1930, període en qué la ciutat de la 

Plana es va destacar molt per damunt de la resta per la seua capacitat productiva: al final 

d’aquesta década Onda ja fabricava més del doble del que produía Manises (ciutat que 

absorbia gairebé la totalitat de la producció de FHorta), gairebé sis vegades més que la de 

FAlcora i set voltes més que la de Castelló. Les factories onderes elaboraven llavors més de

40Recordem que durant el segle XV la cerámica valenciana, concretament el reflex de Manises, havia arribat a 
llocs tan llunyans com Anglaterra, Flandes, Dinamarca, el Mar Negre (Rússia), Constantinoble, el Próxim 
Orient o Egipte {HCV, 2: 122) Recordem també la célebre frase d’Eiximenis en qué destacava com les 
principáis personalitats polítiques i religioses del món conegut (90 és, Europa i la conca mediterránia) 
valoraven i anhelaven el reflex maniser:

Mas sobretot és la bellesa de l’obra de Manises, daurada e maestrívolment pintada, queja tot lo món 
ha enamorat, en tant que lo papa e los cardenals e los princeps del món per special gracia la requeren 
e están meravellats que de térra se puixa fer obra així excel lent e noble.
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la meitat deis taulellets de tot FEstat, mentre que la suma de totes les valencianes en 

fabricaven el 98% (figures 23.1 i 23.2).

Figura 23.1

PRODUCCIÓ TAULELLERA ESPANYOLA EL 1929
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Segons el bolletí de la Unió de Fabricants de Cerámica del Regne de Valéncia 

corresponent a setembre del 1930-gener del 1931, el nombre d’empreses taulelleres al 

nostre país era llavors de 73, 37 de les quals s’ubicaven a Onda41, 22 a Manises42, 9 a

41 En el recompte de fabriques taulelleres valencianes realitzat per Josep Pérez Camps (1993: 21-22) entre els 
1931 i 1933 figuren més de quaranta empreses taulelleres a Onda, que tot seguit enumerem: José Aguilella, 
Salvador Alarcón, Vda. de Bautista Alós, Salvador Ballester, Rafael Barrachina, José Cabedo Aguilella {El 
Sol), Vicente Canelles, Joaquín Carceller Ten, Antonio Castany Fasius, Antonio Castelló {La Catalana), 
Joaquín Castelló Alfonso {San Antonio), Cipriano Castelló, Francisco Collado, Bautista Cotanda, Eloy 
Domínguez Veiga (la fábrica principal de la qual era a Manises), Salvador Forés, Salvador Ferrando y Cía. 
{El León), Vda. de Bautista Martí Galver {El Águila), Vicente Martí Aguilella, Joaquín Martí Castelló, Juan 
Martí Alfonso {La Renaixensa), Salvador Martí Alfonso, Joaquín Meneu, Joaquín Muñoz Usó, Navarro Taús 
y Cia., Joaquín Nebot, José Pallarés Ros, Vda. de Elias Peris Calatayud {La Campana), Miguel Piñón, Ramón 
Piñón Castelló {La Giralda), José Rodríguez, Joaquín Rovira Manzanera {El Barco), Antonio Sales, Manuel 
Sales, Isidoro Sansano, Juan Bautista Segarra Bemat, José Serra {La Ondense), José Ten Llopis, Salvador 
Vicent {La Estrella), Hijos de Justo Vilar (amb la factoría principal a Manises) i Manuel Villar.

42També a partir del recompte de Josep Pérez Camps (1993: 21) podem destacar entre els 1931 i 1933 les 
següents fabriques maniseres: Arenes Peris, Calatrava y Hnos., Rafael Catalá Avinyó, Camilo David, Eloy
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P Al cora43, 7 a Castelló44 i 2  a Meliana, Quart de Poblet, Algímia d’Alfara i la Ciutat de 

Valéncia respectivament45. Un any després, el 1932, la producció s’havia incrementat 

notablement respecte al 1929, ja que a escala estatal era de 9.648 m2/dia, prop de la totalitat 

deis quals corresponien al País Valenciá, on s’estima que diáriament es fabricaven 9.450 

metres quadrats de taulell (Rosselló, 1966: 438, 444). El considerable volum de producció 

assolit, que encara s’incrementá durant els anys 1934 i 1935, afavorí Paparició al nostre 

país d’una serie de factories auxiliars com ara les d’extracció de primeres matéries, les de 

frites, esmalts i colors, les de maquinária, les (Partióles d’embalatge, les de transport de 

combustible, etc (Gomis, 1990: 234).

Domínguez Veiga, Francisco Escobar, Lucio Gallego Huerta, Federico Gimeno Cases, José Gómez Valls, 
Rafael González, Elias Guzmán Martínez, Juan Bautista Huerta Avinyó, Francisco Lahuerta Galego, José 
María Martínez Avinyó, Salvador Mestre Prats, Onofre Molins Valldecabres, Leopoldo Mora Mas, Fausto 
Pérez, Manuel Segarra, José María Sena, Cayetano Soler Martínez, José Tábemer Navarro, José María Tadeo 
Sanchis, José María Verdejo Borrás i Hijos de Justo Vilar.

43Entre les principáis empreses taulelleres durant la primeria de la década del 1930 cal destacar les de Rafael 
Barrachina (que tenia la fábrica principal a Onda), Salvador Cotanda, José Grangel, Francisco Marmaneu, 
Pedro Miralles, Hijo de Agustin Nomdedéu i Femando Sanchis.

44Les principáis taulelleres castellonenques eren les de Femando Diago Piñón, Manuel Gómez, Agustín 
Martínez, Manuel Porcar, Vicente Rodes, Viuda de Antonio Segarra, Juan Bautista Segarra Bemat (amb la 
fábrica principal a Onda) i José Vilarroig.

45Meliana comptava cap al 1930 amb les empreses de Bernardo Vidal (La Azulejerla Valenciana) i Hijos de 
Miguel Nolla, l’hereva de la histórica Mosaicos Nolla. A Quart de Poblet destacaven les fábriques d’Qnofire 
Molins Valldecabres (amb la planta principal a Manises) i la de Valldecabres Pechuán y Hno. (Cerámica 
Española Sistema Valldecabres). Algímia d’Alfara tenia les empreses d’Antonio Falcó i de Benjamín Mestre 
(El Pelícano) i la Ciutat de Valéncia les de Hijos de Juan Aguilar Mas (hereus de la histórica fábrica 
anomenada La Bellota) i José Ros (La Ceramo). Finament cal destacar una important empresa de Buijassot 
que no figura en el bolletí de la Unió de Fabricants de Cerámica del Regne de Valéncia, la de Juan Bautista 
Molins Valldecabres, més coneguda com La Valencia Industrial.
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Figura 23.2

P ro d u c c ió  ta u le l le r a  e s p a n y o la  e l 1929

Ubicado Nombre de fabriques Nombre de forns árabs Producció diária m2 % a escala estatal

Onda 30 109 3.663 54,2

L’Alcora 6 19 638 9,4

Castelló 5 15 504 7,5

LA PLANA 41 143 4.805 71,1

L’HORTA 23 54 1.814 26,9

VALENCIA 68 197 6.619 98,0

RESTA 2 4 135 2,0

ESPANYA 66 201 6.754 100
Font: elaboració propia a  partir de Helia, 1971: 

(a Ponencia titulada Desarrollo Industrial que
59. Aquest autor, al seu tom , va obtindre la informado a partir de les dades de 
realitzá el Consejo Económico Sindica!de la Provincia de Castellónel marg del 

1966.

Onda va ser la ciutat que assolí el lideratge en el desenvolupament industrial 

tauleller valencia, sobretot després de conclosa la Gran Guerra Europea. El tipus de taulell 

que s’elaborava en aquesta població, el qual, segons Rosselló (1966. 444)46, posseia una 

qualitat técnica superior a la del fabricat en altres llocs, condicioná Faugment de la 

demanda deis productes onders, i consegüentment el rápid desenvolupament de nous 

centres de producció a la vila47. Com que no eren necessáries grans sumes de capital per a 

la creació d’aquestes factories molts técnics taulellers especialment dotats, beneficiats pels 

avantatges de les economies d’aglomeració, pogueren establir-hi els seus propis tallers

46Sarthou (1913: 793) ja havia destacat durant la segona década del segle XX l’avang técnic experimentat pels 
fabricants cerámics onders: “Antes se fabricaba en Onda sólo el azulejo ordinario. Un fabricante estudió un 
barniz transparente, que, al darlo al azulejo, lo convierte en un verdadero espejo. Tal aceptación ha tenido este 
invento, que hoy no se da abasto á los pedidos”.

47E1 1922 hi havia 32 fabricants de taulell a Onda i el 1924 van arribar a haver-hi fins a 46, segons Badenes 
(1965: 173).
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cerámics de dimensions reduides; més avant, i mitjan9ant els propis beneficis empresarials, 

aquests tallers podien arribar a esdevindre importants fábriques taulelleres (Tomás C., 

1986: 446). Entre les conseqüéncies de Pextraordinari desenvolupament tauleller d’Onda 

podem parlar, d’una banda, de la creació d’una indústria satél-lit a les veines localitats de 

PAlcora i Castelló i, més tard, a partir de mitjan segle, de tota la Plana; de P altra, cal que 

ens referim a la fundado el 1925 d’una escola de cerámica sota el patronatge de la 

Diputado Provincial de Castelló, la finalitat de la qual, seguint les pautes de Pescóla creada 

a Manises Pany 1916, era la formado d’operan s especialitzats en cerámica, a través de 

Pestudi de tots els aspectes relacionats amb aquesta branca industrial, com ara el dibuix, la 

composició i técnica de la decoració cerámica, el buidat, física i química aplicades a la 

cerámica, etc. A Pescóla no només acudien alumnes d’Onda, sinó també d’altres 

poblacions de la comarca, sobretot d’aquelles que també comptaven amb establiments 

industriáis cerámics, com ara Ribesalbes i l’Alcora (Badenes, 1965: 174). Durant els anys 

que aquest centre es mantingué vigent (del 1925 fins a l’inici de la Guerra d’Espanya, el 

1936) hi adquirí la seua formado un bon nombre d’excel-lents ceramistes, que durant les 

décades del 1950 i del 1960 jugaren un paper primordial en la modemització i reactivado 

del subsector tauleller de la Plana.

A banda , deis factors que incidiren directament en el desenvolupament de la 

producció ondera i, indirectament, en la de la resta de la Plana, l’espectacular creixement 

durant el primer ter<? del segle XX del conjunt de la indústria valenciana del taulell va obeir 

a les següents circumstáncies: en primer lloc, segons Tomás Carpi (1985: 445), a l’augment 

de la demanda d’aquest producte, sobretot en algunes comarques valencianes48, en algunes 

árees urbanes espanyoles49 -notablement a Barcelona, i en menor mesura a Andalusia

48Pel que fa al mercat valenciá, els progressos económics assolits al nostre país cap a 1’entrada del segle XX -  
sobre la base de conjuntures favorables en Pagricultura (especialmenl a la Plana, PHorta o a la Ribera) o en la 
indústria (sobretot a PAlcoiá i en zones del Vinalopó)- van fer augmentar notablement el poder adquisitiu 
deis valencians, i van impulsar la demanda taulellera en una térra on el gust per la cerámica és ancestral 
(Pérez C. i Requena, 1987:12).

49Quant al mercat estatal, alguns autors han volgut restar notorietat a Yexportaáó de productes industriáis 
valencians cap a Espanya: així, Josep Vicent Marqués afirma (1974: 153) que al fabricant valenciá “El mercat 
nacional amb totes les seues possibles accepcions li era indiferent”. D’altres autors com Rosa Monlleó (1991: 
57) postulen, en canvi, que si la major part de la producció valenciana anava destinada preferentment a

481



(Sarthou, 1913: 793)- i també en el mercat internacional, on destacaven -com ja hem dit— 

el mercat sud-americá i el nord-africá50; en segon lloc, a Pincrement de la qualitat artística 

deis taulellets valencians51, que provocá un major interés per aquest producte en les classes 

burgeses, primer, i en les populars mes tard; i fmalment, a la introducció, durant la década 

del 1920, i generalització, durant la següent, d’una serie d’avanzos tecnológics que van 

transformar radicalment Pestructura de la producció i van aconseguir d’augmentar-ne 

notablement la productivitat52.

l’exportació era perqué “el mercado español era más débil que el de otros países europeos, pero si [Valéncia] 
podía comerciar con zonas del Estado español también lo hacía”.

50Sarthou (1913: 794) remarca els enviaments fets ais ports mairoquins de Casablanca i Larraix.

51E1 moviment artístic nascut a la darreria del segle passat i conegut com modemisme va influir decisivament 
a l’éxit deis dissenys deis nostres taulellets durant la primeria de Tactual centúria.

52Com ara premses eléctriques de fricció, foms de passatges, línies d’esmaltat, trituradores de terres, molins 
de boles per a retinar vidriats, foms de fusió per ais mateixos vidriats, etc.
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232.1. El Modernisme en la cerámica arquitectónica valenciana

Peí que fa a la qualitat artística del taulell valenciá, els dissenys del nostre país 

gaudiren d’un riquíssim repertori formal, degut en bona part a la influencia del 

Modernisme, durant les darreres décades del segle XIX i en especial durant les tres 

primeres del segle XX. El Modernisme va penetrar a Valéncia des de Catalunya, país on va 

adquirir una personalitat propia grácies a célebres arquitectes com ara Antoni Gaudí, 

Doménech i Muntaner o Puig i Cadafalch. Des d’un primer moment, l’Escola 

d’Arquitectura de Barcelona, de la qual formaven part els arquitectes esmentats, va 

defensar l’ús de la rajoleta vidriada i en va donar exemple ben sovint. Aixó va influir 

fortament en molts jóvens arquitectes -no només catalans, sinó també valencians- que 

tractaven de renovar l’arquitectura, els quals acabaren per contagiar aquest gust per la 

cerámica a la burgesia urbana i, encara posteriorment, a les capes populars. D’aquesta 

manera, en aquelles ciutats on -com s’esdevingué a Valéncia- el Modernisme va assolir 

una preséncia significativa, el taulellet decorat va ser un deis mitjans més característics a 

través del qual es manifestá aquest moviment artístic {HCV, 4: 225).

Així ho destaca l’enginyer industrial Josep Maria Gomis, que afirma que la 

cerámica arquitectónica va tindre:

...gran incidéncia en les construccions de l’época, particularment en les cases deis 
eixamples de Barcelona i Valéncia, així com en moltes de les construccions efectuades a les 
localitats del litoral de Catalunya i el País Valenciá, en les quals resultava freqüent que les 
entrades de les* vivendes, salons, vestíbuls i inclús les fa$anes estigueren recobertes de 
taulelleria modernista.

Gomis, 1990: 240

Segons el mateix autor (1990: 243-244), la irrupció del Modernisme va suposar per 

a la cerámica, a banda d’una intensifícació de l’ús deis revestiments en arquitectura, una 

reutilització del taulellet en exteriors (aplicació que ja era usual a l’época islámica). A més 

a més, el corrent modernista va recuperar una série de técniques cerámiques que havien 

caigut en desús i en va crear de noves. Així, podem destacar la revitalització de técniques
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com la corda seca o la d’aresta53, que solien combinar-se amb decoració cerámica plana, 

realitzada normalment mitjan9ant la trepa; aqüestes técniques, sovint, es van haver 

d’adaptar ais modems mitjans industriáis, i així va sorgir l’anomenada técnica de Ventubat 

(tube-line, en anglés), que proporcionava uns resultats molt semblants a la d’aresta, i 

consistía a aplicar sobre el bescuit un relleu de pasta en forma de tub que discorreguera al 

llarg de tot el dibuix de la decoració; després, igual que es feia amb els taulellets d’aresta, 

es farden els buits obtinguts, mitjan^ant esmalts acolorits. La técnica de l’entubat fou molt 

utilitzada a Valéncia, i en especial a Manises, com veurem després. Quant a les técniques 

que el Modernisme va introduir, podem destacar les peces especiáis tridimensionals, en 

relleu, que s’acostaven a formes própiament escultóriques, i entre les quals cal remarcar les 

cobertes de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, obra de Doménech i Muntaner, i les de la 

Casa Batlló del Passeig de Grácia de Barcelona, obra de Gaudí, la qual presenta un remat 

similar al de la closca d’un animal prehistóric cobert d’escates cerámiques. També amb el 

Modernisme es come^aren a emprar peces corbes, especialment fabricades per al 

recobriment d’espais oblics (recordem el gust per la corba que tenia Varí nouveau); a tall 

d’exemple podem esmentar la fa9ana de la mateixa Casa Batlló, o alguns elements del Pare 

Güell, també a la capital catalana i obra de Gaudí. No podem deixar d’esmentar un element 

ben célebre introduit peí Modernisme -més concretament per Antoni Gaudí- en la cerámica 

arquitectónica: el trencadís (Vopus gaudinianum com l’anomena Bassegoda, per comparar

lo amb Vopus tessellatum o mosaic i diferenciar-l’en alhora). El trencadís consisteix en el 

revestiment d’una superficie amb petites peces curosament tallades, pero no amb formes 

poligonals regulars, com en el mosaic, sinó trossejades de manera completament irregular. 

En trobem la máxima expressio al Pare Güell de Barcelona, declarat Patrimoni de la 

Humanitat, pero també és freqüent en edifícis valencians, com ara l’Estació del Nord i el 

Mercat de Colom de la Ciutat de Valéncia o en multitud d’habitatges particulars d’arreu del 

país, tant burgesos com populars.

Del que acabem de dir es desprén que Antoni Gaudí fou un deis principáis paladins 

de la utilització del taulellet en arquitectura. Segons Bassegoda i Nonell, Gaudí va sentir

53Vegeu “Corda Seca” i “Aresta” al glossari.
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des del primer moment un gran afecte per la cerámica vidriada, de la qual apreciava no 

només la claredat de la policromía, sinó també la frisaba que, en paraules de Pinsigne 

reusenc “es produeix per Pexfoliació de la materia” (Bassegoda, 1978). Está provada la 

visita de Gaudí i d’altres membres de PEscola d’Arquitectura de Barcelona a Manises i la 

influéncia que aquest fet va exercir en el desenvolupament de la cerámica arquitectónica a 

Valéncia durant les primeres décades del segle actual.

Els fabricants valencians van realitzar taulellets en totes les variants del repertori 

modernista, des del curvilini art nouveau fins al geométric art déco. Entre les principáis 

empreses valencianes que van destacar per la seua producció d’estil modernista cal citar les 

onderes de Rafael Barrachina, Benjamín Castelló {El Progreso), Salvador Forés, Vicente 

Martí, Viuda de Bautista Martí Galver {El Águila), Elias Peris y Cía. {La Campana) i la 

seua continuadora Vda. de Elias Peris Calatayud, José Rodríguez i sobretot, Juan Bautista 

Segarra Bemat, les castellonenques de Vicente Almela Remolar {La Moderna) i Fernando 

Diago Piñón, la burjassotina d’Antonio Bayarri {La Valencia Industrial) i el seu successor 

Juan Bautista Molins Valldecabres, les Valentines54 d’Antonio Peyró Mezquita i José Ros 

{La Cercano), la quartana55 d’Onofre Valldecabres i les maniseres d’Eloy Domínguez 

Veiga, Francisco Lahuerta Galego, Juan Bautista Huerta Avinyó, Leopoldo Mora Arenes, 

Cayetano Soler Martínez, Francisco Valldecabres Muñoz i el seu hereu José María Verdejo 

i, finalment, Hijos de Justo Vilar56.

Dins la producció modernista valenciana observem una evolució estilística 

paral-lela a la que es* produeix en la resta d’Europa. Cal distingir-hi una primera etapa, 

anomenada art noveau, amb profusió de línies corbes (hom imita sovint les formes 

entrecreuades i en espiral de Parabesc), detallista, dinámica i asimétrica, pero d’un gran 

refinament. L'art nouveau, estil que hom sol considerar com la manifestació més genuina

54De la Ciutat de Valéncia. Fem servir el gentilici cuite “valentí”, i no pas “valenciá”, per referir-nos a les 
persones o coses de la Ciutat de Valéncia, per tal de distingir-les de la resta de persones o coses del País 
Valenciá, que també són valencianes. El DV (p. 1.982) defineix l’adjectiu “valentí” com un sinónim de 
“valenciá”. Nosaltres conferim a tots dos gentilicis un significat propi: “valenciá” es refereix a tot el país i 
“valentí” només al Cap i Casal.

55De Quart de Poblet.

56Vegeu Gomis, 1990: 240, HCV, 4: 243-245 i Feliu, 1994: 65.
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del Modernisme, és representat al nostre país per diversos edifícis privats de la Ciutat de 

Valéncia i d’altres localitats (com ara Alcoi o Borriana), bastits principalment durant la 

primera década de la centúria57. No és, tanmateix, en edificis d’estil art nouveau que es pot 

trobar Pexpressió més plena de l’ús arquitectónic modernista de la cerámica vidriada. 

Calgué esperar a la segona década del segle XX perqué el Modernisme entrara en un segon 

moment, lligat a l’estil austroalemany anomenat Sezession, més discret i geométric que no 

Varí nouveau. L’estil Sezession va tindre gran influéncia a la Ciutat de Valéncia grácies a 

“les exposicions nacionals i internacionals, ais congressos d’arquitectes i a les revistes 

especialitzades [...] dedicats a difondre l’art i la cultura austríaques de l’época” (Benito, 

1992: 78), i va ser en aquest estil que es va bastir un deis principáis monuments 

modemistes del País Valenciá: l’Estació del Nord del Cap i Casal (1906-1917), obra de 

l’arquitecte valentí Demetri Ribes. L’interior d’aquest edifici és considerat per molts 

estudiosos com l’espai en qué la cerámica vidriada amb fimcions arquitectóniques assoleix 

la seua máxima expressió a Valéncia: hi destaquen les columnes i els sostres del vestíbul, 

recoberts de trencadís i, en el cas de les primeres, també de peces especiáis en relleu 

escultóric que imiten flors i fruites (probablement fabricades a La Ceramó). D’altra banda, 

Péscala que porta a les oficines de l’estació presenta taulellets monocroms en relleu, tot 

imitant els que Lluís Doménech i Muntaner féu servir al Palau de la Música Catalana de 

Barcelona. Una altra estanga on la utilització del taulellet és forga meritoria és la cafetería -  

en l’actualitat lamentablement tancada al públic-, el sostre de la qual presenta una 

innovadora composició de taulellets decorats mitjangant la técnica de l’entubat, combinats 

amb trencadís i amb peces especiáis motlurades de mitja canya; tot plegat compon un 

dibuix geométric que, segons Trinitat Simó, pot considerar-se com precursor de l ’op-art, i 

que fa l’efecte d’un vitrall multicolor58. En la mateixa cafetería de l’Estació, pero a les

57Entre els edificis art nouveau més reeixits de la Ciutat de Valéncia cal destacar la Casa Sagnier I (Carrer de 
la Pau, núm. 31) i n  (C/ la Pau cantonada Comédies), la Casa Ortega (Gran Via M. del Túria, núm 9), la Casa 
Peris al Carrer de Ciril Amorós (núm. 76), la Casa Sancho a la Plaga de l’Almoina i la del Carrer deis 
Brodadors (próxima al Micalet, en pie Barri de la Seu). A Alcoi destaquen alguns edificis de Carrer de Sant 
Nicolau, i en especial la Casa deis Pavos (núm. 15), i a Borriana dues cases al Carrer Major (ais núms. 4 i 17) 
i un altra al Carrer de Sant Vicent (núm. 4).

58Vegeu HCV, 4: 225,227 i Gomis, 1990: 241.
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parets, cal remarcar també una magnífica composició de taulells realitzats mitjan^ant la 

técnica de Fentubat per l’empresa Valencia Industrial i signats per Gregorio Muñoz 

Dueñas, en els quals hom pot observar alguns deis tópics propis del paisatge valenciá 

(P Albufera, el Micalet, una fallera, moltes flors i molta llum i colorit).

L’exterior de PEstació del Nord també destaca pels seus motius cerámics produits a 

La Ceramo de Benicalap, els quals recobreixen molts deis elements estructuráis i 

confereixen a la fa?ana notes de colorit, especialment amb els seues motius vegetáis 

(sobretot les taronges) i heráldics (Pescut de la ciutat i el del Regne) {HCV, 4: 225,227). 

També durant la segona década del segle XX es van comenfar a construir dos deis edificis 

modernistes més singulars del País Valenciá, que també fan servir d’una manera abundant 

la cerámica vidriada. Ens referim ais mercats de Colom i Central, tots dos a la capital. El 

Mercat Central, projectat pels arquitectes catalans Alexandre Soler i Francesc Guárdia 

(deixebles de Doménech i Muntaner) va ser construit entre el 1910 i el 1928. Peí que fa a la 

decoració cerámica, hi destaquen tant els xapats de taulellets blancs de Pinterior, que 

busquen Poptimització de les condicions higiéniques del local, com les aplicacions 

externes, singularment les peces especiáis de reflex metál-lic (motlures de mitja canya) que 

dibuixen estructures triangulars59, com també els frisos de la fa9 ana, composts de taulellets 

decorats mitjan9ant la técnica de trepa (Simó, 1973: 163). Per la seua banda, el Mercat de 

Colom, de clara. influéncia guadiniana, fou construit per l’arquitecte valenciá Francesc 

Mora Berenguer entre el 1914 i el 1916; cal destacar-ne els pinacles decorats amb trencadís 

(on es combinen els colors verd i daurat), els taulellets decorats amb trepes, en relleu o 

mitjan9ant la técnica de Pentubat, i el discret revestiment del fris de les fonts, decorat amb 

tesseMes hexagonals realitzades per la fabrica de Nolla {HCV, 4: 231)60.

D’altres edificis modernistes valencians que cal destacar per la utilització de la 

cerámica vidriada són la Casa de les Cigonyes i l’edifíci de Correus i Telégrafs a Castelló, i 

l’edifici ubicat al número dotze del Carrer de Sant Vicent de Borriana. La Casa de les

S9Que també apareixen a l’interior de l’edifici, en concret al voltant de la gran cúpula central que el corona.

60De la resta de Fedifici cal remarcar el gran mosaic central de la fajaría (realitzat amb peces de cristall), que 
és una aHegoria de la riquesa agrícola valenciana (Benito, 1992: 83), i sobretot la rajóla vista, que provoca un 
bell efecte de contrast de materials.
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Cigonyes, ubicada a la Plaga de la Independéncia, vora el Pare Ribalta, pot considerar-se 

l’edifíci més purament modernista de Castelló de la Plana. La seua fagana presenta una 

curiosa composició, emfasitzada per bandes verticals formades per trencadís de color blau i 

coronades per dues columnetes tomassolades que sostenen uns poms bulbosos a la barana 

de l’átic, on tomem a trobar decoració cerámica de trencadís. En la mateixa casa destaquen 

els óeuls situats sota l’átic, com si foren una mena de golfes, que es trobem recoberts de 

taulellets quadrats de color daurat sobre els quals apareixen, en relleu, unes garlandes de 

flors, motiu molt propi del modernisme art nouveau (HCV, 4: 231).

L’edifici de Correus i Telégrafs, possiblement el més emblemátic del Castelló de 

principis de segle, va ser projectat el 1916 per l’arquitecte valentí Demetri Ribes, en 

coMaboració amb el castellonenc Joaquim Dicenta, com un edifici clarament modernista. 

La seua construcció no conclogué, tanmateix, fins al 1932, i Ribes havia faltat el 1921, la 

qual cosa condicioná que finalment l’edifici es concebirá en estil neomudéjar, que era -junt 

amb el neoplateresc- considerat com estil nacional historie, propugnat per les autoritats 

espanyoles, que rebutjaven el modernisme per ser una moda estrangeritzant i poc patriótica 

(Benito, 1992: 32)61. La rápida mort de Ribes el 1921 degué influir en el fet que finalment 

es reduira la utilització de rajóla vidriada en benefici de la rajóla vista típica del 

neomudéjar. Amb tot i aixó, les discretes composicions de taulellets en blau i groe amb
* j

motius neorenaixentistes o amb l’escut de la ciutat (possiblement fabricats a l’empresa de

61E1 mudéjar era un estil molt propi de les terres interiors de la Península, peró poc corrent a Valencia, llevat 
d’algun cas aillat com Xérica (i per influencia aragonesa). Tanmateix, com que va gaudir de la consideració 
á'estil nacional espanyol, es va aplicar a la construcció de molts edificis arreu de l’estat durant els primers 
anys del segle actual (Feliu, 1994: 63). El fet que les autoritats espanyoles s’estimaren més la tradició i alió 
castís enfront del cosmopolitisme i l’europeització que suposava el modernisme, propiciá que aquest 
moviment artístic només tinguera una preséncia destacada en zones perifériques com ara Catalunya, Valéncia, 
Mallorca i Murcia; a la resta de l’estat el modernisme només es pot trobar esporádicament, normalment en 
edificis projectats per arquitectes catalans, com en el cas del Palau Episcopal d’Astorga (Lleó), d’Antoni 
Gaudí (Simó, 1973: 119). Per explicar perqué el modernisme va poder implantar-se al nostre país Trinitat 
Simó comenta que:

En Valencia, las “licencias” decorativas de la época ecléctica anterior, su postura de relativa apertura 
frente a las novedades técnicas y de lenguaje, la tendencia hacia la mayor riqueza ornamental y su 
carácter antinormativo encuentran su continuación el el modernismo.

Simó (1973: 120)
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Segarra Bemat) integrades entre les rajóles confereixen un cert aire modernista a la faQana 

{HCV, 4: 231)62.

Peí que fa a l’edifici del Carrer de Sant Vicent de Borriana, que data del 1916-18, 

destaca la seua fa?ana completament revestida de trencadís de colors vius, en la qual 

s’aprecia clarament la influéncia gaudiniana. Pérez Camps {HCV, 4: 231) arriba a 

comparar-la amb la Casa Batlló, la célebre obra de Gaudí, pero per constatar tot seguit que 

l’edifici borrianenc no posseeix la bellesa ni la subtil policromia d’aquesta.

A partir del segon quart de segle, tot coincidint amb l’auge de Varí déco, comenta a 

minvar a Europa la passió pels forts impactes visuals propis del modernisme estríete i les 

noves tendéncies artístiques del continent apunten cap a uns dissenys cerámics monocroms 

i amb tonalitats més discretes. No obstant aixó, a Valéncia la influéncia del modernisme 

encara es deixá sentir almenys fins al comen?ament de la Guerra Civil, a través de 

l’anomenat modernisme valenciá popular, que consisteix en una interpretado lliure, 

original i plena d’imaginació del modernisme cuite per part de les classes populars del 

nostre país. En aquest modernisme popular s’arriba a l’apogeu del decorativisme, amb uns 

dissenys plens de grácia i colorit, capados de convertir en atractives les fronteres d’edificis 

més o menys vulgars63. Aquest modernisme tardá, que podem trobar a molts habitatges del 

País Valenciá64, destaca peí recobriment deis frontis de les cases amb taulellets, bé en frisos 

monocroms (normalment verds o grana; solen tindre forma rectangular i anar disposats en 

horitzontal65), bé en combinacions policromes (verd, blau, blanc, etc.). Tant en un cas com

62Només en la part interior de l’edifici de Correus podem observar clarament la impromta modernista própia 
de Ribes, amb una zona central iHuminada per una gran claraboia de ferro i vidre i un detalls molt cuidats i 
elegants (Benito, 1992: 39-40).

63Vegeu Simó, 1973: 186, Benito, 1992: 84 i Feliu, 1994: 65.

64Sobretot al Cap i Casal -el Cabanyal, la Malva-rosa, Benimaclet, etc -  i a la seua rodalia -Alboraia, 
Manises, Godella, Sueca, Cullera, etc. (Yvars, 1992: 18; Benito, 1992: 84).

6sLes rajoletes de color verd disposades horitzontalment era un recurs que imitava la decoració de les faganes 
de la valentina Casa Sagnier II (Carrer la Pau, cantonada Comédies) i l’alacantina de la Pla?a de l’Abat 
Peñalva, totes dues projectades cap a l’any 1905. En tots dos edificis els murs no es decoren amb taulellets 
verds, sinó amb rajóles vistes (no vidriades) pintades de color verd pál-lid. La Casa de la Volta del Mur (núm. 
7) de Benicarló també imita els murs de la valentina Casa Sagnier II, pero en aquest cas amb rajoletes de 
cerámica vidriada, de color verd pal-lid (o oliva). Ais barris de Benimaclet, el Cabanyal i altres en qué durant 
els anys 20 i 30 les fa^anes de molts habitatges populars foren decorades amb taulellets verds, el to d’aquest 
color solia ser més fort (verd maragda) que el de les faganes esmentades de la Ciutat de Valéncia, Alacant i 
Benicarló.
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en l’altre, els taulellets poden aparéixer combináis amb motius historicistes (com ara les 

renaixentistes puntes de clau, d’origen talaverá), amb detalls geométrics art déco, etc. A 

voltes també es veuen frontispicis decorats amb trencadís (per exemple, a Paterna) en qué 

s’alternen taulellets de diferents estils trossejats de forma irregular. Finalment cal destacar 

els muntants i les llindes de les portes, que apareixen decorats (sovint mitjangant la técnica 

de l’entubat), especialment a la zona de Manises, amb taulellets d’estil art nouveau, art 

déco, etc.66.

66Ais muntants de les portes de Manises es pot veure encara una gran profusió d’elements freqüents en la 
iconografía modernista art nouveau com ara els animals coloristes (especialment les aus com els lloros, les 
cacatues, els galls dindi, els cignes, els flámenes, etc.) o les plantes vistoses, tais com els nenúfars, els lliris o 
les roses. També podem trobar en alguns d’aquests muntants els trets més característics de Y art déco (estil en 
qué s’especialitzá la fábrica manisera de José María Verdejo), que es manifesten a través d’una curada 
formalització geométrica deis elements vegetáis i animals, amb una proliferació de dissenys geométrics 
abstractes i també per mitjá de motius decoratius agafats de cultures exótiques com ara l’egípcia i la 
precolombina {HCV, 4: 225,239,245).
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232.2. Innovacions técniques

La incorporado d’una serie d’innovacions tecnológiques que permeteren 

d’augmentar la qualitat técnica del taulell, alhora que abaratir-ne els preus, va ser una altra 

de les causes -com ja hem comentat abans- que ajuda a explicar el fort increment de la 

demanda de la cerámica arquitectónica durant les primeres décades del segle actual. La 

majoria d’aquestes innovacions comen9aren a generalitzar-se arreu de les faetones 

valencianes durant la década del 1920 i la següent, encara que alguna, com ara la formado 

de la pe$a en semisec en premses mecániques de fricció datava de la darreria del segle XIX 

(Valls, 1894b: 142). La incorporado de les premses de fricció suposá també una innovado 

en el procés de preparado de les argiles, ja que abans de la introducció d’aquestes 

máquines les terres es formaven en estat plástic, amb consisténcia fangosa, en un motle de 

fusta (graella) i ara s’havien de compactar dins el motle metál-lic de la premsa en estat 

semisec, només lleugerament humitejades; d’aquesta manera l’anterior i secular procés de 

preparado de les argiles (en qué aqüestes, una volta triturades en l’era, es depositaven en 

basses on l’aigua es decantava fins que les terres assolien un grau óptim de plasticitat) fou 

substituit per un altre en qué aqüestes, després de triturades, passaven a una bassa o 

amerador en qué eren simplement humitejades, arruixades amb aigua; posteriorment, 

després d’un tamisat, les terres restaven a punt per a passar a les premses (Gomis, 1990: 

209, 249). La preparado de les argiles en semisec i la incorporado de les premses 

suposaren l’inici de la diferenciado entre els processos de fabricado de la cerámica plana i 

els de la cerámica de forma, que durant segles havien vingut realitzant-se en les mateixes 

instal-lacions. A més, segons Gomis, la introducció de les primeres premses mecániques de 

fricció suposá també que els processos de producció del taulellet passaren a realitzar-se en 

“recintes més próxims al modern concepte de fábrica, seguint básicament el mateix procés 

amb les variacions que implicava el mecanitzat de la conformado” (1990: 208).

El mecanisme de les primeres premses de fricció, també anomenades de caragol {de 

husillo, en castellá), que es feren servir al nostre país consistia a fer girar manualment un
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volant67 que es trobava fixat a la part superior d’un eix (un caragol d’acer), el qual eix, en 

rodar el volant, baixava cap avall de manera que el robust sócol de ferro peí qual era 

rematat comprimía enérgicament la pols semiseca d’argila depositada dins un motle fix 

(Gomis, 1990: 248-249)08. Aqüestes primeres premses de caragol eren accionades 

manualment per dos hómens: l’un que es dedicava al farciment de la matriu amb pols 

d’argila i a agarrar els taulells ja premsats (que eren expulsats a través d’un dispositiu 

especial que els elevava i els extreia de la caixa), i l ’altre que s’encarregava de fer girar el 

volant o la barra d’accionament per imprimir la forsa de premsatge necessária. La primera 

compressió de Fargila es realitzava lentament amb el fi d’expulsar l’aire que hi havia; 

aquest primer premsat era fonamental per evitar que el taulell es fullara, és a dir, que patira 

una estratificació de les seues capes d’argila (defecte que només es podia apreciar després 

de la primera cuita69). La segona compressió, la del premsat en si, es feia rápidament i de 

manera enérgica. Una volta ja premsades les peces se’n netejaven manualment els cantells, 

s’acantellaven (es recolzaven verticalment les unes contra les altres) en unes habitacions 

ben ventilades i s’hi deixaven eixugar un temps abans de passar a rebre la primera cocció 

en el forns árabs.

Durant les décades del 1920 i del 1930 la generalització de l’energia eléctrica 

contribuí en gran mesura a mecanitzar algunes de les fases del procés de producció del 

taulellet o de la seua indústria auxiliar; respecte a aquesta darrera cal destacar la introducció 

de trituradores eléctriques d’argila o molins eléctrics per a moldre vidriats, grácies ais quals 

aquests materials es redui'en a pols en un període de temps molt inferior i amb uns resultats

67En alguns casos una barra en compte d’un volant. A Manises les premses de barra eren conegudes amb el 
nom de premsa de barró (Ferrís i Catalá, 1987: 91).

68En el llenguatge ceramic de la Plana el motle o matriu on es depositava l’argila semiseca era la “caixa”, i 
aquesta havia de ser untada periódicament amb olis perqué no s’hi apegara Fargila. El procés del premsat 
manual a la darreria del segle XIX era així descrit per l’enginyer industrial maniser Rafael Valls (1894b: 142): 
“[en el premsatge deis taulellets] se emplea sólo arcilla marga, bien molida y reducida a polvo, el cual 
humedecido se coloca en los moldes de ñiertes timbres [premses] a Volantes, de donde con una ligera presión 
sale el azulejo construido o moldeado”.

69Després de la primera cocció una série d’operaris colpejaven els bescuits amb un cudol o amb un tros de 
rajóla arredonit, i segons el so que emetien sabien si s’havien fullat o si estaven en condicions de passar a la 
següent fase. Els bescuits fullats a causa d’una deñcient extracció de l ’aire durant la primera premsada eren 
inservibles per a l’esmaltació i la segona cuita, pero sí que s’utilitzaven com a material auxiliar en 
l’enfomament de les peces dins els foms árabs.
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més satisfactoris que no quan la mólta es realitzava per tracció animal. La incorporació de 

Penergía eléctrica també suposá Pinici de la mecanització del procés d’aplicació del vidriat, 

grácies a la importació durant la década del 1930, des de Palemanya casa Dorst, de dues 

línies d’esmaltat de depósit vertical, una d’aquestes adquirida per la fabrica manisera 

d’Eloy Domínguez Veiga de Manises, i l’altra per part de Pondera de Juan Bautista Segarra 

Bemat, que era la més avanzada de la Plana durant els anys vint i trenta des del punt de 

vista tecnológic. En aqüestes esmaltadores la barbotina era elevada en cintes per mitjá de 

catúfols70 fins al depósit vertical o tremuja71, on s’abocava i, a través d’un dispositiu situat 

a la part inferior d’aquesta, s’escampava per damunt de cadascuna de les peces col-locades 

sobre la línia transportadora. Peí fet d’estar fabricades a Alemanya, aqüestes dues 

esmaltadores mecániques estaven especialment dissenyades per a l’aplicació de vidriats 

transparents sobre rajoletes fetes amb la pasta o argila propia d’aquest territori, la blanca 

(Badenes, 1965: 198); com que el vidriat era incolor, quan s’escampava sobre les vores del 

taulell es dissimulava, i no calia eliminar-l’en; en el cas de les argiles valencianes, pero, 

l’esmalt havia de ser necessáriament blanc (és a dir, havia de ser un esmalt) per ocultar la 

tonalitat rogenca propia d’aquestes, i l’escampada del vidriat blanc i opac per les vores 

obligava a un posterior gratat d’aquestes, operació que li restava tota la rendibilitat a 

Pesmaltadora. Davant la falta d’adequació a les pastes própies del nostre país, aqüestes 

máquines deixaren de fer-se servir, pero cap al 1950 el técnic cerámic d’origen austríac 

afincat a Castelló, Fernando Schleich, va dissenyar un sistema automátic de gratat de les 

vores que va permetré de solucionar aquest inconvenient. En el sistema ideat per Schleich 

els taulellets ja esmaltats passaven sobre una cinta transportadora -accionada 

eléctricament- entre dues fulles d’acer que grataven dues de les vores i després les peces es

70E1s catúfols són, segons la definició del DV (p. 378), “Cadascun deis recipients o caixons que, muntats 
sobre una corretja o una cadena sense fi o una roda, serveixen per a traure aigua deis pous, efectuar dragats o 
transportar materials [en aquest cas, la barbotina d’esmalt], en omplir-se en la part més baixa del seu 
recorregut i buidar-se’n per mitjá d’un dispositiu apropiat a una altura determinada”.

71La definició de tremuja, també segons el DV (p. 1.936), és: “Depósit, generalment gros, en forma de tronc 
de pirámide o de tronc de con invertits, que funciona com un embut, en el qual hom acumula i emmagatzema 
diverses matéiies [com ara la barbotina d’esmalt], que hi són posades per la seua part superior i ixen per la 
inferior, i que, disposat sobre un aparell classificador [o línia transportadora, en aquest cas], triturador, etc. o 
sobre un fom, els alimenta [del material que hi acumula i emmagatzema]
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trobaven amb un topall que els feia girar 90°C perque passaren per altres dues fulles d’acer 

que rascaven els altres dos cantells. En la mateixa cinta transportadora, abans del gratat de 

les vores, els taulellets eren col-locats manualment, netejats amb un raspall eléctric, mullats 

amb aigua a pressió a través d’unes boquetes (alimentades per una bomba d’engranatges) i 

esmaltats en passar per baix de la tremuja que expulsava la barbotina. Durant la década del 

1950 Schleich va arribar a construir vora un centenar d’aquestes línies d’esmaltació, 

especialment per a fabriques de la Plana (Gomis, 1990: 250-251).

La introducció del corrent eléctric també va permetre, al llarg de la década del 1920, 

d’instal-lar a les fabriques valencianes les primeres premses de fricció mogudes per un 

motor eléctric, capaces de construir 2.500 taulellets de 15 x 15 cm en una jomada de vuit 

hores (Rosselló, 1966: 434). En aqüestes premses l’eix o caragol també presentava un 

volant fíxat a la seua part superior i un robust sócol quadrat a l’inferior, que s’adaptava a un 

motle de 15 x 15 cm (també hi havia premses amb motles de de 20 x 20). El volant 

s’accionava per fricció amb dos discs col-locats sobre un mateix eix i moguts alhora per un 

motor eléctric. Una palanca activada manualment feia rodar el disc de 1’esquerra, el qual, al 

seu tom, feia girar el volant de manera que baixara el caragol i el sócol aixafara l’argila 

contiguda dins la caixa o matriu d’acer; després el volant fregava l’altre disc, el de la dreta, 

que el feia girar en el sentit oposat, de manera que el caragol s’elevava i el sócol cessava la 

seua pressió sobre l’argila. Amb una altra palanca, accionada amb el peu, d’una banda 

s’extreia l’aire contingut en la pe9a i de l’altra s’aconseguia, una volta finalitzat el premsat, 

que aquesta s’elevara i fóra expulsada del plat. Només es requeien dos operaris per a 

atendré aqüestes premses: l’oficial, que ficava l’argila semiseca dins el plat, l’enrasava amb 

una paleta de fusta i accionava les palanques, i el peó, que controlava l’expulsió de les 

peces premsades.

Sens dubte la innovació més remarcable de la década del 1930 va ser la del forn 

anomenat de passatges, que s’emprava exclusivament per a la cuita del fi i que va significar 

un considerable increment de la productivitat, per tal com la cuita hi era continua: la pe<?a 

esmaltada entrava per un costat del fom i n’eixia per l’altre completament vitrificada i 

freda; no hi calia dones, com s’esdevenia amb els intermitents foms árabs, de refredar la
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instal-lació cada vegada que s’havia de procedir a una nova cuita, fet que comportava unes 

pérdues en calories superiors al 70%. Els foms de passatges consistien en una série de 

conductes o passatges72 fets de material refractari i de secció rectangular (d’uns 25 x 8 cm), 

lleugerament inclináis, per Fentrada deis quals es disposaven i espentaven manualment amb 

un llistó de fusta els bescuits esmaltats que s’havien de coure73, els quals, després de 

recorrer tot el passatge74 espentant-se els uns ais altres, sortien ja vitrificáis pels forats 

d’eixida, que feien cap a una sala d’emmagatzemament on els operaris replegaven els 

taulells amb unes pales similars a les deis foms de pa, els disposaven sobre una taula 

perqué s’hi refredaren i, finalment, els classificaven i envasaven manualment en caixes de 

cartó (Badenes, 1965: 194-195). Els passatges eren calfats per uns cremadors instaHats 

exteriorment cap a la meitat del recorregut, on es trobava la máxima temperatura, i en els 

seus trossos iniciáis els conductes disposaven d’uns forats connectats a un fumeral que 

facilitava l’evaporació; el calfament d’aquesta llar central es realitzava a través de fuel-oil, 

almenys fins a la Guerra Civil, moment a partir del qual, davant la manca d’aquest 

combustible, s’hagueren de construir foms amb llars de llenya per calfar-los; posteriorment 

la llenya fou reempla9ada novament peí fuel-oil i també per gas obtingut en gasógens 

(Gomis, 1990: 253). Els primers foms de passatges que funcionaren a Espanya 

s’importaren durant la segona meitat de la década del 1920 procedents de Bélgica i d’Itália; 

fou un enginyer italiá, anomenat Visani, el creador i instal-lador del que fou probablement 

el primer forn de passatges instal-lat a la Plana, a la castellonenca fábrica de Femando 

Diago Piñón, en el niuntatge del qual també va col-laborar Femando Schleich (que s’hi 

encarregá de la instal-lació deis cremadors de fuel-oil). La premsa castellonenca va rebre 

amb estusiasme aquesta noticia i la difondre com si d’una auténtica revolució industrial es

72E1s primers foms que es van muntar a la Plana presentaven una vintena de passatges per instal-lació, 
disposats en filades verticals de deu conductes cadascuna. Posteriorment, després de la Guerra, cada fom 
podia disposar de 24, 30 o fins 36 passatges, disposats en tres fileres verticals de 8, 10 o 12 conductes 
cadascuna (Badenes, 1965: 194).

73Amb el pas deis anys, l’operació d’espentejat manual es va substituir per un dispositiu eléctric que 
empenyia tots els taulellets d’una columna alhora (Gomis, 1990: 253).

74E1s primers foms de passatges que es van introduir a la Plana, anomenats Visani (per ser aquest el cognom 
de l’enginyer italiá que els dissenyá i construí) feien una llargária d’uns deu metres; després de la Guerra 
Civil se n’hi van introduir d’altres tipus de passatges que assolien fins a una quinzena de metres.
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tractara, la qual havia de possibilitar que els productors taulellers de la Plana envairen tots 

els mercats cerámics, grácies a la reducció del temps de cocció que suposava el fom de 

passatges i la consegüent rapidesa en el lliurament de les comandes (1990: 252). 

Aproximadament cada cinc minuts eixia un taulell cuit per l’extrem del passatge, la qual 

cosa suposava que al llarg de les vint-i-quatre hores del dia s’hi podien fabricar fins a 300 

peces (de 15x15  cm), equivalents a uns set metres quadrats de taulells; pero la capacitat 

del producció deis foms de passatges mai no assolia el 100%, per tal com s’havien 

d’aturaven periódicament, bé per la manca de comandes o bé per efectuar-hi reparacions. El 

1936 la producció real deis 640 foms de passatges instal-lats en 27 empreses valencianes 

era de 5,75 m2 diaris per passatge i de 136 m2 per planta, superior ais 103 m2/dia produ'its 

en foms árabs el 1929 en les 64 fabriques valencianes75. Amb la introducció deis foms de 

passatges es va generalitzar la mida 15 x 15 cm per ais taulellets, en detriment de Panterior 

de 20 x 20, propia deis foms árabs; la reducció de la superficie del taulellet possibilitá 

també la minva del seu gruix, que passá des deis deu o onze milímetres habituáis en taulells 

de 20 x 20 cm fins a una grossária variable que anava deis sis ais nou milímetres en peces 

de 15 x 15 cm. A banda del 15 x 15, en els foms de passatges també es coien els 

tradicionals formats 20 x 20, els més menuts de 10,8 x 10,8 i peces rectangulars de 14 x 28 

cm (Badenes, 1965: 195).

Amb la introducció deis passatges els foms árabs quedaren exclusivament destinats 

a la cuita del cm i augmentaren d’aquesta manera la seua capacitat útil. La capacitat mitjana 

del fom árab destinat exclusivament al bescuitat podia abastar fins a 90.000 peces de 20 x 

20 cm (3.600 m2) o 180.000 de 15 x 15 cm (4.050 m2)76. Les peces de cm ja no s’hi 

col-locaven verticalment formant circumferéncies apilades i separades per pisos fets amb

75Aquesta relació l’hem obtinguda a partir d’estadístiques facilitades per Casimir Meliá, 1971: 159-160.

76L’any 1929 es calculava que la capacitat mitjana d’un fom árab per a coure fi era d’unes 18.000 peces de 20 
x 20 cm (Rosselló, 1966: 437), i per tant, la de coure cm hauria de ser la mateixa o lleugerament superior, ja 
que recordem que en els foms sempre s’introduia aproximadament la mateixa proporció de fi que de cm (el 
nombre de peces cmes disposades en la circumférencia exterior es calculava que havia de ser més o menys 
similar al de les peces esmaltades coHocades en caixes en les cirumferéncies interiors). El fet que algunes 
peces de cm pogueren eixir fallades aconsellava, no obstant, que hom carregara un nombre un poc major de 
cm que no de fi.
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rajóles inservibles: ara s’apilaven horitzontalment les unes sobre les altres i formaven altes 

filades de dos metres i mig o més, en fundó de les mides del laboratori77.

Finalment, cal destacar també durant els anys trenta la introducció a Valéncia78 deis 

primers foms continus dissenyats expressament per a la flxsió de Pesmalt, grácies ais quals 

ja no calia que la mésela que conformava el vidriat es fonguera al dau deis intermitents 

forns árabs. Aquests nous foms de fondre el vidriat eren de tecnología alemanya i 

s’anomenaven técnicament fom s de solera inclinada, tipus Bassin, mot germánic que 

significa bassa, ja que el vidriat fos s’acumulava dins d’una mena de bassa artifical o 

depósit, en la qual es mesclava amb aigua ffeda; un deis primers foms tipus Bassin 

existents a la Plana va ser instal-lat poc abans que comensara la Guerra Civil a la fabrica de 

Nomdedéu de 1’Al cora, i fou precisament el técnic cerámic Ferdinand Schleich que l’hi 

muntá. El procés de fusió de la mésela dins d’un fom tipus Bassin consistía a introduir per 

una mena d’embut que hi havia a la part superior de la instaMació els distints components 

del vidriat ja polvoritzats, els quals passaven a una cambra que rebia directament la calor de 

la llar, alimentada amb fuel oil (després de la Guerra l’escassesa d’aquest combustible 

obligá a utilitzar-ne d’altres fonts d’energia, com ara gas obtingut en gasógens). El vidriat 

rápidament es fonia i passava a través d’un sol refractari lleugerament inclinat (per aixo el 

nom de fom  de solera inclinada) a una bassa en forma de sifó (Bassin) que estava en la part 

de baix del fom on hi havia aigua freda, que en entrar en contacte amb la placa de vidriat 

fos (frita) produia la vitrificació d’aquesta, la disgregado de la frita en milers de granets 

que posteriorment eren extrets del Bassin (o bassa de vitrificació) mitjangant llegones que 

presentaven un forat enmig, perqué s’hi escolara el líquid. Finalment el vidriat disgregat en 

forma granular passava a uns bombos de boles moguts per electricitat anomenats Alsing19,

77Per a donar major estabilitat a les ñlades, cada 60 o 70 centímetres s’hi coHocava un taulell ja cuit, que 
havia eixit fallat d’una cuita anterior i era, dones, inservible per a esmaltar.

78Les primeres fábriques que van incorporar aquesta mena de fom van ser, lógicament, les més importants peí 
seu volum de producció, com ara la de Juan Bautista Segarra Bemat, a Onda, i la d’Eloy Domínguez a 
Manises.

79E1s bombos o molins de boles tipus Alsing són uns tambors cilíndrics que giren a velocitat reduída, en 
l’interior del qual hi ha nombrases pedres ovoidals {boles) que actúen com a agent triturador i refinador del 
vidriat (Ferrís i Catalá, 1987: 30-31).
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on es mesclaven amb aigua i es refinaven, i la pols que en resultava es barrejava amb aigua 

fíns a obtindre la densitat requerida perqué Pesmalt poguera ser aplicat sobre les peces 

(Gomis, 1990: 253-254)80. Cal assenyalar que les primeres fabriques valencianes que van 

incorporar, a la primeria de la década del 1930, aquesta mena de foms varen ser, 

lógicament, les més destacades tant per la quantitat com per la qualitat de la seua 

producció, que eren, a més, les més obertes a les innovacions i, dones, les més avan9ades 

des del punt de vista tecnológic; entre aqüestes cal fer un esment especial a la fabrica 

ondera de Juan Bautista Segarra Bemat i a la manisera d’Eloy Domínguez Veiga.

La modemització de la indústria taulellera valenciana durant l’inici de la década del 

1930 arran de la generalització deis foms de passatges i de les altres innovacions que 

acabem d’esmentar va permetre d’incrementar notablement la producció i la productivitat 

d’aquestes. L’any 1929 el País Valenciá fabricava diáriament uns 6.600 m2 de taulells81, 

xifra que arribá a vora 9.50082 el 1932 i que, segons Rosselló (1966: 437), encara 

s’incrementá durant el 1934 i el 1935, anys deis quals no se’n posseeixen dades fiables de 

producció. Les principáis empreses taulelleres durant aquesta primera meitat de la década 

del 1930 eren a Onda les de Juan Bautista Segarra Bemat, Rafael Barrachina i Eloy 

Domínguez Veiga, a Castelló la de Femando Diago Piñón, a 1’Al cora la d’Agustín 

Nomdedéu i a Manises la d’Eloy Dominguez Veiga, que, com hem vist, comptava amb una 

sucursal a Onda.Fora de Valéncia únicament dues empreses espanyoles coíen el taulellet 

en foms de passatges durant aquest període, concretament la catalana de Pujol i Baucis,

80E1s primers foms de solera inclinada presentaven 1’mcovenient que les rajóles refractáries del sól es 
desgastaven i el vidriat hi penetrava, de manera que aquelles acavaven per desenganxar-se del térra i caure a 
la bassa d’aigua. Aquest problema es va resoldre amb la construcció de soleres amb peces refractáries 
emmetxades, 90 és, encaixades dins un metxa que impedia que caigueren.

81Segons Meliá (1971: 159), que cita dades de la Ponencia titulada Desarrollo Industrial i desenvolupada el 
1966 peí Consejo Económico Sindical de la Provincia de Castellón, en arribar al 1930 la producció espanyola 
s’estimava en una mitjana diária de 6.754 m ; segons les mateixes dades la producció valenciana suposava el 
98% del total estatal, ja que ací es fabricaven diáriament 6.619 m .

82Segons el catedrátic de Geografía Viceng Rosselló (1966) l’any 1932 la producció espanyola era de 9.648 
m2/dia (1966: 438), i la valenciana d’uns 9.450 (1966: 444), de manera que es mantenía la proporció d’un 
98% de producció valenciana dins el total estatal. Cal dir que tot i que aquesta xifra de gairebé 10.000 metres 
quadrats diaris puga resultar elevada, no pot ni comparar-se amb la producció que es fabrica huí dia (1997) a 
les fabriques planenques, que és superior ais 400.000 m2/dia.

498



ubicada a Comellá del Llobregat, i Pandalusa d’Illiturgi, d’Andújar (Jaén), que era la major 

de totes les empreses taulelleres a escala estatal (15% de la producció en forns de passatges 

el 1936).

Les adversitats de carácter económic i social de la primera meitat de l’any 1936 van 

influir en el descens de la producció taulellera valenciana, que abans de Pinici de ia Guerra 

Civil era de només 3.676 m2/dia en les 27 fábriques que ja havien incorporat els forns de 

passatges (figures 23.3 i 23.4). Alguns autors assenyalen que a aquesta producció caldria 

afegir la que es fabricava a les vora trenta empreses taulelleres que encara no els havien 

incorporat i que, per tant, continuaven coent el fí a la manera tradicional, en foms árabs 

(Rosselló, 1966: 438); tanmateix, segons altres fonts, l’any 1935 tota la producció 

esmaltada ja es coia en foms continus i Pany següent, el 1936, Onda no comptaria amb 360 

passatges (figura 23.4) sinó amb 650, alguns deis quals en construcció (1966: 444).

Figura 23.3

PRODUCCIÓ TAULELLERA ESPANYOLA EL 1936 
(EN FORNS DE PASSATGES)
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Figura 23.4

P ro d u c c ió  ta u le l le r a  e sp a n y o la  e n  fo rn s  d e  p a s s a tg e s  e l 1936

Ubicació Fabriques Passatges m2/dia % a escala estatal

Onda 18 360 2.065 47,4

Manises 4 180 1.036 23,8

L’Alcora 3 60 345 7,9

Castelló 2 40 230 5 3

VALENCIA 27 640 3.676 84,4

ANDALUSIA 1 100 576 133

CATALUNYA 1 18 103 2,4

ESPANYA 29 758 4355 100

Dades citades per Neliá Tena (1971:16 

elaborada peí Consejo

)), que al seu torn cita els resultáis de la ponéncia titulada Desarrollo Industrial, 

Económico Sindica!de la Provincia de Castellón el mar$ del 1966.
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2.3.3. Les décades centráis del segle XX. Període d’alts i baixos (1936-1965)

La Guerra Civil provocá, com era d’esperar, un coMapse en Pevolució tecnológica i 

productiva de la indústria taulellera valenciana. Com a conseqüéncia de la Revolució que 

tingué lloc en la zona republicana, les empreses de la Plana quedaren sota í’anomenat 

control obrer, és a dir, foren dirgides pels sindicats més importants d’aquella época 

(1*anarquista CNT i la UGT), mentre que els propietaris de les empreses o bé hagueren de 

fugir o bé foren incorporáis a les plantilles de les empreses com a peons, junt amb la resta 

de treballadors; davant la manca de comandes, pero, la producció aviat es va haver d’aturar.

Durant la primera década de la postguerra la producció taulellera valenciana, molt 

afectada peí conflicte béMic i per les conseqüéncies d’aquest, es mantingué estacionaria83, 

una vegada reintegrades les faetones ais seus antics propietaris. Encara que es van fer 

alguns enviaments a paísos islámics, iberoamericans i del sud-est asiátic, la major part 

(gairebé la totalitat) de la producció taulellera fou absorbida peí mercat estatal (Badenes, 

1965: 196)84, a causa del bloqueig económic internacional a qué es trobava sotmés FEstat 

espanyol (vegeu Quereda, 1973: 36) i deis efectes de la II Guerra Mundial. L’any 1946 la 

producció a escala estatal encara era inferior a la d’alguns anys de la primeria de la década 

anterior: la Plana fabricava diáriament en les seues 38 empreses 5.192 metres quadrats de 

taulells al dia, tots en foms de passatges; segons Gomis i Martí aquesta xifra representava el 

66% del volum total de producció espanyola, que seria -si aquesta proporció és correcta- 

d’uns 7.867 m2/dia, i per tant, inferior ais 9.648 m2/dia assolits el 1932 (figures 23.5 i 23.6).

83Moltes empreses onderes havien quedat en primera línia d’un firont de guerra estabilitzat durant gairebé un 
any (juny 1938-abril 1939) (Meliá, 1971: 165).

84 El régim franquista havia signat alguns tractats comerciáis i d’amistat amb els pai'sos árabs que 
beneficiaren les exportacions cerámiques espanyoles cap a aquella destinado (Rosselló, 1961: 152 i 176).
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Figura 23.5

PRODUCCIÓ TAULELLERA ESPANYOLA EL 1946 (ESTIMADA)
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Figura 23.6

P ro d u cc ió  ta u le l le ra  e s tim a d a  el I946  a  la  P lan a
Ubicado Nombre de 

fabriques
Nombre de 
passatges

Producció d iária 
m2

%

O n d a 2 8 6 5 6 3 .8 9 7 * 4 9 ,5 *
Castelló 4 119 7 0 7 * 9 ,0 *
L’A lcora 6 9 9 5 8 8 * 7 ,5 *

LA PLANA • 3 8 8 7 4 5 .1 9 2 6 6
RESTA 1 9 * 4 5 0 * 2 .6 7 5 3 4

ESPANYA 5 7 * 1 3 2 4 * 7 .8 6 7 100
*est¡m acions

Les d a d e s  sobre el nom bre de fab riq u es  i de p assa tg e s  que existien  a  les fab riq u es  de la  P lan a  el I946  les hem  ex tre tes  de Meliá ( I9 7 I , 
p. 16 1 ). De la  p roducció  de les 38  fab riq u es  i 874  p assa tg es  de la  P lana nom és en sabem  la  d a d a  g lobal: 5 .I9 2 , segons Meliá (p . I63 ). 

La p roducc ió  p er m unicipis l ’hem  e s tim a d a  a  p a r t ir  del nom bre de p assa tg es  de cad ascu n , el q ual hem  m u ltip lica t p e r la m itjan a  
p ro d u id a  d iá r ia m e n t en c a d a  p a ssa tg e  en el co n ju n t de la  P lana (5 ,94  m e tre s  q u a d ra ts , qu e  re su lta  de d iv id ir 5 .I9 2  pels 874 
p a ssa tg e s ) . L’es tim ació  del n o m b re  de  p assa tg e s  de la  re s ta  de l’E stat l’hem  o b tin g u d a  a  p a r t ir  del procés invers: el volum  de 

p ro d u cc ió , 2 .675 m 2/d ia , 1’hem  d iv id it p e r  5 ,94  (hem  a p lic a t p e r  a  la  re s ta  de l’E sta t la  m ate ixa  p ro d u c tiv ita t p er p assa tg e  que a  la 
P la n a ) , o p e ra d o  que ens h a  d o n a t un to ta l de  4 5 0  forns de  passa tg es. El n o m b re  d ’em preses tau le lle re s  no p lan en q u es  l’hem  es tim a t 

|  a  p a r t i r  de la  divisió de 4 5 0  fo rn s  de p a ssa tg e s  p e r 23, que és la  m itjan a  de  p assa tg e s  am b  qué com ptaven  les em preses de la  P lana.
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Durant la década del 1950 es va produir una rápida recuperació de la producció 

taulellera de la Plana grácies, d’una banda, a la fí del bloqueig internacional contra Espanya 

(1953), que permeté d’incrementar les exportacions taulelleres, i de l’altra a la posada en 

marxa del I Plan Nacional de la Vivienda (1955-60) i a l’expansió turística, factors que 

repercutiren en un increment del consum espanyol de cerámica per a la construcció 

(Rosselló, 1966: 439). De l’any 1953 posseim estadístiques fiables de producció a escala 

estatal: 239 tones métriques diáries, equivalents a 17.075 m2/dia, una xifra que superava 

ámpliament els volums enregistrats abans de la Guerra Civil. El nombre de passatges era de 

2.995 i els establiments fabrils 74. Un 82,8% d’aquesta producció provenia de les fabriques 

valencianes (figures 23.7 i 23.8).

Figura 23.7

P ro d u cc ió  ta u le l le ra  el 1953 a  e sc a la  e s ta ta l
Ubicació Nombre de 

fábriques

Nombre de 

passatges

Producció 

d iária  m2

Producció

anual

% a  escala 

esta ta l

La Plana 4 9 1 .8 5 0 11.150 4 .0 1 4 .0 0 0 6 5 ,3

Resta de Valéncia 17 5 8 5 2 .9 9 0 1 .0 7 6 .4 0 0 17,5

VALENCIA 6 6 2 .4 3 5 1 4 .1 4 0 5 .0 9 0 .4 0 0 8 2 ,8

ANDALUSIA 2 2 6 0 1 .4 0 0 5 0 4 .0 0 0 8 ,2

MADRID 2 9 0 4 6 0 1 6 5 .6 0 0 2 ,7

CATALUNYA 1 9 0 4 6 0 1 6 5 .6 0 0 2 ,7

MALLORCA 2 8 0 4 0 0 1 4 4 .0 0 0 2 3

ARAGÓ 1 4 0 2 1 0 7 5 .6 0 0 1,2

ESPANYA 7 4 2 .9 9 5 1 7 .0 7 0 6 .1 4 5 .2 0 0 100
D ades o b tin g u d es  a  p a r t ir  de les e s tad ístiques de Meliá T ena (1971, p . 166) i B adenes Gor (1965, p . 175).
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Figura 23 .8

PRODUCCIÓ TAULELLERA ESPANYOLA EL 1953
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L’exportació cerámica va conéixer tres máxims durant la década del 1950: el 1951, 

el 1954 i el 1955; aquests tres darrers anys, amb més d’un milió i mig de metres quadrats 

exportats anualment, es va establir un récord peí que fa a les exportacions espanyoles de 

taulell que no se superaría fíns a l’any 1970. La gran majoria de les exportacions provenien 

de Valéncia, que. l’any 1953 fabricava el 83% de la producció taulellera espanyola (la Plana 

a soles en fabricava més del 65% del total) (Meliá, 1972: 166). L’obertura deis mercats 

nordamericá i nordeuropeu al llarg de la década del 1950 possibilitá un notable increment 

de les vendes i deis guanys que es reflectí en el gran augment del nombre de fábriques 

experimentat al País Valenciá: de 48 el 1946 a 66 el 1953 i a gairebé un centenar el 1957. 

El darrer any esmentat més de mig centenar de factories es trobaven a Onda (Badenes, 

1965: 175), cap a una vintena a Manises (Rosselló, 1961: 162), prop d’una quinzena a 

l’Alcora (Quereda, 1973: 37) i la resta es repartien per distints municipis del nostre país, 

sobretot de la Plana. Lamentablement i precisament a partir del 1957 la demanda exterior es 

va ressentir de la manca de qualitat del taulell i de 1’escás rigor deis fabricants valencians, 

que sovint expedien partides en condicions defectuoses, aquest fet provocá una forta 

reducció de les exportacions, que passaren de les vora 20.000 tones del 1956 a les menys de
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10.000 de l’any següent (1957) i del posterior (1958). L’empresariat, pero, no fou l’únic 

culpable de la precarietat en els enviaments: Tomás Carpi (1985: 441-442) considera que la 

manca de cultura empresarial condicionada per la conjuntura política de l’época contribuía 

a la no reinversió deis beneficis en la millora qualitativa del producte, sinó al balafiament 

d’aquests en dispendis sovint superflus i rarament relacionats amb la renovació del 

subsector tauleller (vegeu punt 3.2.2). Després d’una breu recuperació de les exportacions 

durant el 1959-62, causada peí pía d’estabilització del 1959 i per la baixa cotització oficial 

de la pesseta, el taulell espanyol experimentá el moment de menor auge exportador des de 

la Guerra Civil; la incapacitat per renovar-se tecnológicament per tal de poder fer front a la 

creixent competéncia internacional provocá tal descens de les expedicions exteriors de 

taulell que entre el 1964 i 1968, com a conseqüéncia de la péssima qualitat del nostre 

taulell, la proporció del producte destinat a l’exportació sobre el total de la producció 

esdevingué mínima (entre 1*1,1 i el 2%); a més, la competéncia estrangera irrompé ací de 

tal manera que durant aquest període Espanya esdevingué un importador net de taulells 

(vegeu figura 23.16). La trajectória global de les exportacions espanyoles durant les 

décadles del 1950 i del 1960 la podem veure reflectida a la figura 23.9.

Malgrat els alts i baixos enregistrats en el volum d’exportacions durant el període 

1950-1969 que podem veure a la figura 23.9, la producció global espanyola augmentá 

ininterrompudament al llarg d’aquests vint anys; aquest increment comen?á a accelerar-se 

durant el 1955-60, període en qué es portá a terme la construcció deis 550.000 habitatges 

prevists peí primer pía de la vivenda, que, a pesar que finalment només foren 470.000, 

crearen un conjuntura eufórica en totes les indústries dependents del sector de la 

construcció, les quals, a més, es beneficiaren de la forta expansió turística que s’enregistrá 

durant aquest quinquenni. Per tot plegat l’any 1960 es va arribar a produir una mitjana 

diária de 300 tones métriques de taulells, equivalents a 21.470 m2, que anualment 

suposaven gairebé vuit milions de metres quadrats (figures 23.10 i 23.11). A escala estatal 

la participado de la producció valenciana s’havia reduít percentualment respecte al 1953, ja 

que havia passat del 82,9% en aquesta data (figura 23.7) al 79,6% el 1960; no obstant aixó, 

durant els anys següents Valéncia recuperá parcialment el percentatge de participado, ja 

que el 1965 s’hi fabricava el 82,1% del total espanyol (figura 23.12).
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Figura 23 .9

Exportacions taulelleres espanyoles durant el període 1950-1969
PRODUCCIÓ EXPORTACIONS ||

....

Any tones/d ia Tones/any ton es/d ia %exp/prod

1950 7 .030 19,5
1951 21.505 59,7

1952 8 .70 8 24,2

1953 239,1 8 .499 23,6 10,12

1954 2 2 3 6 2 62,1
1955 21.613 6 0 ,0
1956 246,1 18 3 2 6 50 ,6 20 ,6

1957 9.339 25,9
1958 8.563 23,8
1959 11.675 32,4
1960 30 0 ,6 14.458 40 ,2 133
1961 354,6 14.250 39 ,6 11,2
1962 38 5 ,6 13.061 3 6 3 9,4
1963 453,7 4.103 11,4 2,5
1964 50 8 ,7 2.651 7,4 1,5
1965 538 2.531 7,0 13
1966 647 3.685 10,2 1,6
1967 749 2.561 7,1 0,9
1968 843 4.032 11,2 13
1969 1.039 15.608 4 3 ,4 4,2

Les dades en tre  el 1950 i el 1964 provenen de la  Dirección General de Aduanas] de P Agrupación de Azu/ejeros\ són c itades per 
Rosselló, 1966, p. 440. Les dades d ’exportació des del 1965 al 1969 provenen tam bé de la direcció de duanes, pero són c itades 
per la  COCIN de Castelló (1 9 7 4 :2 3 ). Les dades de producció to ta l del 1965 en tones són una estim ado  a p a rtir  del volum  en 
m2, que aquell any va ser de 49 .220  (segons Meliá, 1971, p. 166); si tenim  en compte que cap al 1965 un m etre q u a d ra t de 

tau lells equivalía aprox im adam ent a  10,94 kg podem  calcular que el volum de producció en tones e ra  d ’unes 538 (49 .220  m2 x 
10,94 kg =  538,46 kg). Peí que fa a  les dades de producció entre el 1966 i el 1969 provenen de la Cambra de Comer$, 

 Indústria  i N avegado de Castelló (1 9 7 4 :2 0 )._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Figura 23.10

P ro d u cc ió  ta u le l le ra  el I9 6 0  a  e sca la  e s ta ta l
Ubicació Producció 

Diária m2
Producció

anual
% a escala 

esta ta l

La Piaña 12.450 4 .482.000 58,0

Resta Valéncia 4.640 1.670.400 21,6

VALENCIA 17.090 6.152.400 79,6

RESTA 4 3 8 0 1.576.800 20,4

ESPANYA 21.470 7.729.200 100
Elaboració propia a partir de les dades de Rosselló, I966, p. 445.

Figura 23.11

PRODUCCIÓ TAULELLERA ESPANYOLA EL 1960
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Durant la primera meitat de la década del 1960, grácies a la posada en marxa del II 

Plan Nacional de la Vivienda (1961-76) i a Pauge turístic, la producció taulellera espanyola 

encara s’incrementé molt més rápidament que no durant el lustre anterior, tot i 

Pespectacular caiguda de les exportacions després del 1963 (vegeu figura 23.9). El volum 

de producció diária passá de 300 tones el 1960 a 540 el 1965 (figures 23.12 i 23.13); aquest 

darrer any la producció estatal estava repartida per tot arreu de la Península, des d’Astúries 

i Catalunya fins a Andalusia, passant per Madrid, pero Valéncia (amb un 82,1% del total) 

continuava sent, amb diferéncia, Párea de máxima producció taulellera a escala estatal, i a 

més un bon grapat de les fábriques ubicades fora del nostre territori eren dirigides o 

promogudes per empresaris valencians, com ho testimoniava el cognom deis propietaris o 

el nom de Pempresa: Arizonda S.L., ubicada a Ariza, Aragó; Baronda, a Barcelona, etc. 

(Badenes, 1965: 175).

Figura 23.12

P r o d u c c ió  t a u le l le r a  e l  1965  a  e s c a la  e s t a t a l
Ubicació Producció 

Diária m2
Producció

Anual
% a  escala 

esta ta l

La Plana 3 2 .2 5 0 1 1 .6 1 0 .0 0 0 6 5 ,5

Resta Valencia 8 .1 4 5 2 .8 3 2 .2 0 0 16,5

VALENCIA 4 0 .3 9 5 1 4 .5 4 2 .2 0 0 82,1

ANDALUSIA 2 .1 7 0 7 8 1 .2 0 0 4 ,4

CASTELLA-LA MANXA 2 .0 0 0 7 2 0 .0 0 0 4,1
MADRID 1.920 6 9 1 .2 0 0 3 ,9

MALLORCA 9 0 5 3 2 5 .8 0 0 1,8
CATALUNYA 8 7 0 3 1 3 .2 0 0 1,8

NAVARRA 3 9 0 1 4 0 .4 0 0 0 ,8

ARAGÓ 3 2 0 1 1 5 .2 0 0 0 ,7

ASTÚRIES 2 5 0 9 0 .0 0 0 0 ,5

ESPANYA 49.220 17.719.200 too
E la b o ra d o  p ro p ia  a  p a r t i r  de les d ad es  de Meliá (1 9 7 1 :1 6 6 ), el qual fa  referencia  a  unes es tad ís tiq u es  

ek ab o rad es  el 1966 peí Consejo Económ ico Sindical de la  Provincia de C astellón en la  ponencia  ti tu la d a
D esarrollo  Industria l.
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Figura 23 .13

PRODUCCIÓ TAULELLERA ESPANYOLA EL 1965
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Dins del nostre país, a més, comenqava a destacar per la seua quantitat la producció 

alcorina, que va passar de 750 metres quadrats diaris durant el període 1956-60 a vora

12.000 l’any 1965 (es va multiplicar per setze, dones, en a penes un quinquenni). Si les 

décades que van del 1910 al 1930 van ser les de l’auge productiu onder, la década del 1960 

fou sens dubte la de l’enlairament de la fabricació alcorina de taulellets, que l’any 1968 ja 

havia superat el volum de producció assolit a Onda, des d ’aquesta data l’Alcora no ha 

deixat mai de ser la principal ciutat productora de taulells a escala valenciana i estatal i en 

l ’actualitat, no només continua ocupant el primer lloc en aquests ránquings, sinó també en 

l’europeu i en el mundial, amb una producció diária de 364.650 m2/dia, seguida a distáncia
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per la producció de Fiorano (a l’Emília italiana: 326.800 m2/dia), la d ’Onda (233.900 

m2/dia) i la de Spezzano (també a rEmília: 217.200 m2/dia)85. Aquest creixement tan fort 

de la producció alcorina al llarg de la década del 1960 s’explica peí fet que un bon nombre 

d ’obrers cerámics del poblé van decidir d ’emancipar-se deis seus patrons per crear per si 

sois, sense a penes capital, empreses de cerámica en les quals, per les seues reduides 

dimensions, rarament podien dur a terme tot el cicle complet de fabricació (bescuitat i 

esmaltat), de manera que s’havien de conformar a realitzar-ne només una part: bé el cicle 

de bescuitat, en la majoria deis casos, o bé del d ’esmaltat. Una altra possible eixida per a 

aquests aleorins emprenedors era la producció de taulells de baixa qualitat amb maquinaria 

de segona má, mitjan9ant processos antics que les empreses més avan9 ades 

tecnológicament ja  havien abandonat (Rosselló, 1966: 439). Segons Quereda (1973: 39), el 

nombre d ’empreses cerámiques alcorines en qué es realitzava únicament el procés de 

bescuitat era, l ’any 1965, de 21; a banda d ’aquestes, en aquest mateix any hi havia a la 

localitat 43 empreses taulelleres més, una part de les quals es dedicava únicament al cicle 

d ’esmaltat, mentre que la resta realitzaven el cicle complet de fabricació.

Pero la década del 1960 no només fou la de l’auge productiu alcorí, sinó també la de 

l’expansió de la producció taulellera per tot arreu de la comarca de la Plana i per la veina de 

l’Alcalatén; grácies a la bona conjuntura viscuda peí subsector durant la primera meitat 

d ’aquesta década, van comen9 ar a instaMar-se empreses taulelleres en alguns municipis que 

no comptaven amb cap tradició industrial cerámica, com ara Vila-real, Almassora, Betxí, 

Nules, Sant Joan de Moró, Figueroles o Llucena. Sovint eren els propis empresaris onders o 

aleorins que decidien muntar una empresa fora deis seues térmens municipals, pero tampoc 

no massa allunyats d ’aquests; de vegades les iniciatives eren locáis, com a Vila-real, pero 

fíns i tot en aquest cas era imprescindible l’assessorament d ’especialistes aleorins o onders 

o, més rarament, castellonencs. Un altre municipi afectat per l’expansió de la industria 

taulellera durant la década del 1960 fou Ribesalbes, que comptava amb una llarga tradició 

en la producció de cerámica de forma, pero que després de la Guerra i, sobretot, a partir de 

mitjan segle, l’aná reempla9ant per la de cerámica arquitectónica; sens dubte, la proximitat

85Aquestes dades están elaborades a partir de les dades de producció per empresa que apareixen a la 
publicació Andar per Ceramiche (1997d).
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i relació de Ribesalbes amb Onda i l’Alcora afavorí aquesta substitució progressiva d ’un 

subsector cerámic en regressió per un altre d ’expansiu. Per la seua part, Castelló, que 

durant tota la primera meitat del segle era junt amb l’Alcora la segona ciutat de la comarca 

peí que fa al volum de producció, conegué un creixement més pausat que aquesta i, fins i 

tot, el 1969 la seua producció era ja superada per la de Vila-real. Finalment cal dir que 

Onda és Túnica localitat que durant la década del 1960 va veure reduit el seu nombre 

d ’empreses taulelleres, que passá de 53 el 1956 a 37 el 1961 i a 33 el 1969; totes les 

empreses onderes, a diferencia de les alcorines, presentaven cicle complet de producció. El 

1969 Onda comptava amb una producció lleugerament inferior a Talcorina, pero les seues 

empreses encara sumaven major potencia instal-lada i més alt nombre de treballadors que 

no les de la capital de TAlcalatén. En les figures 23.14 i 23.15 podem observar la capacitat 

de producció global i parcial (amb la producció desglossada segons el cicle de fabricació: 

només escaldat, només esmaltat o complet) a la comarca industrial de la Plana l’any 1969.

Figura 23.14

Capacitat de producció taulellera a la com arca industrial de la
Plana e l 1969
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Figura 23.15
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faeto
nes

Capacitat 
Anual (m2)

faeto
nes

Capacitat 
anual (m 2)

faeto
nes

Capacitat 
anual (m 2)

O c u p a ts

L’Alcora 24 5.003.726 22 3.239.176 14 2.835.485 60 7.839.211 1.680

Onda 33 7.602.133 . . . - 33 7.602.133 1.863

Vila-real 3 2.383.000 2 139.700* 1 156.000 5 2.539.000 327

Castelló 9 2.240.505 . . . . 9 2.240.505 492

Ribesalbes 8 1.442.401 2 57.200 . . 10 1.442.401 477

Betxí 3 1349.600 . - . _ 3 1.349.600 165

Almassora 4 1.202.752 1 6 9 .850* _ . 5 1.202.752 246

Figueroles 1 429.624 3 577.000 . . 4 429.624 123

S .J .d e  Moró 1 205.000 5 472.800 . . 6 205.000 76

Resta 2 470.265 . . . . 2 470.265 122

LA PLA N A 8 8 2 2 . 3 2 9 . 0 0 6 3 5 4 . 5 5 5 . 7 2 6 15 2 .9 9 1 .4 8 5 1 3 8 2 5 . 3 2 0 .4 9 1 5 .5 7 1
...........................................................

*Estim acions
E laborado propia a p a rtir  de les dades de Meliá (1971:172, vegeu quadres VI, Vil, VIII i IX)

Ja hem vist que durant els anys seixanta les exportacions es van reduir respecte a les 

deis anys cinquanta, pero el creixement del mercat interior va esmorteir les conseqüéncies 

d ’aquest fet durant el primer quinquenni de la década. En efecte, grácies a l’eufórica 

conjuntura que es visqué en el període comprés entre el 1960 i el 1965 dins del sector 

espanyol de la construcció i al fet que, per la pressió deis fabricants, els nostres taulells 

estigueren protegits de la competéncia estrangera (Badenes, 1965: 198), el mercat estatal 

absorbí l’oferta creixent de les fábriques taulelleres. Tanmateix, a partir del 1965, la 

necessitat del govern espanyol de liberalitzar l’economia obligá els dirigents franquistes a
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obrir-se a l’exterior i en conseqüéncia es posá fi a la política proteccionista que hom havia 

seguit fíns aquell moment. El mercat espanyol s ’inunda de productes forans, entre els quals 

taulells, a millor preu i de més bona qualitat que no els fabricats dins l’Estat. Aquest fet 

marcá F in id  d ’una nova crisi dins del subsector tauleller a partir de l’any 1965. Des que 

aca'bá la Guerra Civil, el subsector tauleller espanyol havia viscut cada sis o vuit anys una 

crisi conjuntural, causada normalment peí descens de l’activitat constructora estatal, que 

havia durat un parell d ’anys com a molt; en aquesta ocasió, pero, la regressió de la demanda 

no va ser causada per una crisi conjuntural sinó per una d ’estructural: de manca de 

tecnologia i de productivitat i d ’incapacitat per a competir amb els productes provinents de 

fora, que havien irromput per primera vegada al mercat estatal i que havien desbancat els 

productes locáis, que fins llavors havien sobreviscut a Fempara del proteccionisme estatal. 

La majoria d ’aquests productes forans eren fabricats a Italia, on la industria auxiliar de 

maquinária s’havia desenvolupat extraordináriament (Gomis, 1990: 303), la qual cosa 

permeté de fer grans progressos en les técniques serigráfiques, que possibiliten una 

decoració molt més perfecta, o en la fabricació de paviments de gres, que a Espanya encara 

no existia (només s’hi feien revestiments). A més a més, els preus deis taulells italians eren 

molt competitius, per tal com durant la segona meitat de la década del 1960 el sector de la 

construcció al país transalpí estava en regressió i com a conseqüéncia els productors hi 

tenien grans stocks emmagatzemats, fet que els obligava a llan9 ar-los a l’exterior a preus de 

crisi, més baixos que no el deis taulells prodüíts a Espanya (Rosselló, 196: 443). Els 

resultáis d ’aquesta massiva penetració deis taulells italians i d’altres indrets no fou altre que 

la inversió del saldo comercial espanyol (la diferéncia entre exportacions i importacions) 

referit al subsector cerámic: si fins a la primeria de la década del 1960 havia estat positiu 

(és a dir, que el volum de divises provinents de Fexportado superava el de pessetes que 

eixien de l’Estat a causa de la im portado), a partir del 1964 i fins al 1968 esdevingué 

negatiu, per primera i única vegada en la historia recent de la industria taulellera espanyola 

(vegeu figura 23.16).
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Figura 23.16

E v o lu c ió  d e  le s  e x p o r t a c io n s  i d e  le s  im p o r ta c io n s  e s p a n y o le s  d e  t a u le l l
e n t r e  e l  196 4  i e l  196 9

ixportacions mportacions Saldo
Any tones m2 milers

pta.
tones m2 milers

pta.
milers p ta.

1964 2.651 2 8 0 .0 00 * 2 7 .000* 5.473 5 96 .000* 5 7 .000* - 3 0 .0 0 0 *

I96S 2.531 240 .000 25.957 8.915 815.000 92.756 - 66.799

1966 3.685 336.882 31.201 16.058 1.468.000 171.162 -139.961

1967 2.561 234.127 25.742 11.100 1.015.000 121.405 -9 5 .66 3

1968 4.032 368.605 42.548 733 7 671.000 99.717 -57 .169

1969 15.608 1.426.883 159.418 6.088 557.000 90.445 +  68.973
*estim ac¡ons

Elaborado propia a p a rtir  de les dades de la COCIN de Castelló (1 9 7 4 :2 0 ,2 3 ) . Per a l’any 1964 el 
nombre de tones exportades i ¡m portades són citades per Rosselló (1 9 6 6 :4 4 0  i 442) i la superficie en 
m2 Them estim ada p artin t del fet que cada metre quadra t de taulell pesa aproxim adam ent 10,94 kg;

e lp re u  l’hem estim at a  p a rtir  del valor d ’una tona de taulell el 1965, que era  de 10.25$ pessetes.

Malgrat la crisi que visqué el subsector tauleller espanyol durant la segona meitat de 

la década del 1960 la producció no deixá d’incrementar-s’hi: passá de 538 tones diáries el 

1965 a 843 el 1968; conseqüéncia d’aquest augment desmesurat del volum de fabricació va 

ser la superproducció, que obligava a acumular stocks en les fábriques a 1’espera de poder 

donar-los eixida. Fins a la década del 1960 el mercat havia absorbit tota l’oferta taulellera; 

fins i tot, durant el 1955-60 la demanda taulellera havia estat superior a la que la producció 

podia ofertar, fet que condiciona l’augment deis preus deis revestiments i el consegüent 

increment de la producció (Rosselló, 1966: 440). Tanmateix, a partir de mitjan década del 

1960 es va produir el fenomen contrari: l’abaratiment deis preus, per tal com el creixement 

de l’oferta havia estat més rápid que no el de la demanda, en especial a partir del període 

1966-67, en qué es produí una contracció de l’activitat constructora a escala estatal i una 

considerable entrada de productes italians i d ’altres indrets. Segons un estudi de la COCIN 

de Castelló (1974: 21), la superproducció provocá una important acumulació de stocks a 

partir d ’aquest bienni i obligá els empresaris a reduir la capacitat de producció de les seues
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empreses: el 1970, com a conseqüéncia de l’estocatge aeumulat des de mitjan década 

anterior, només es produia al 86,2% de la capacitat de producció86.

La crisi causada per la saturació del mercat interior i la cada vegada major 

competéncia deis productors forans obligá els empresaris taulellers de la Plana a plantejar- 

se la reconversió industrial com un assumpte de supervivéncia. Els empresaris cerámics de 

la Plana s’adonaren que si no posaven remei immediatament a aquesta conjuntura negativa, 

tard o d ’hora tot l’entramat tauleller comarcal acabaría per desaparéixer en ser absorbida la 

demanda estatal per la producció italiana; el que calia era recuperar el mercat estatal, i a 

més, augmentar les exportacions per poder superar l’excés de producció que ofertaven les 

empreses cerámiques valencianes. Així fou com el 1969 comen^á la que havia de ser la 

major reconversió tecnológica coneguda fins aleshores dins del món del taulell valenciá: la 

Primera Reconversió Industrial*1.

Abans d ’explicar (en el punt 3.1.1) l’abast que aquesta reconversió industrial va 

tindre per a la producció taulellera de la Plana cal que ens referim a dos aspectes de gran 

relleváncia per a la indústria cerámica de la comarca durant les décades centráis del segle: 

d ’una banda l’aspecte artístic, lamentablement descuidat durant aquest període, i de l’altra, 

la tecnología, que fins al 1965 no conegué progressos massa significatius respecte a la 

situació en qué es trobava immediatament abans de la Guerra (la producció es va 

incrementar notablement, pero no per l’augment de la productivitat sinó per la multiplicació 

del nombre de fabriques, en les quals es feien servir métodes similars ais de la década del 

1930).

86Vegeu AADD, 1976: 32.
87E1 terme Primera Reconversió Industrial, com també el de Segona Reconversió Industrial, han estat 
utilitzats per diversos autors en treballs referits al taulell de la Plana, entre els quals Josep Maria Gomis (1990: 
295, 320).
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233.1. La depauperado de la qualitat artística del taulell

La Guerra Civil va posar fi a l’expansió de la cerámica modernista per tot arreu del 

País Valencia i va provocar que s’hi abandonara aquest estil, llevat del cas d’algunes 

famílies burgeses que mantingueren els gusts artístics del primer ter9 de la centuria; el 

Modernisme deixá, dones, de ser un art d’avantguarda per a esdevindre un producte 

convencional, manufacturat a les fábriques de decoració tradicional com si es tractás d’un 

estil elássie (Feliu, 1996: 64). Ja hem comentat que a partir del 1950 i, sobretot, del 1960 es 

produí un augment espectacular de la producció valenciana de taulell, el qual s’assolí a base 

d’incorporar má d’obra immigrant, mancada de qualsevol qualificació cerámica. El resultat 

va ser la depauperació de la qualitat artística del taulell: la técnica de la trepa, que fins a la 

década del 1940 era executada per personal d’origen local amb una certa qualificació, a 

partir del 1950 passá a mans d’aprenents i operaris sense cap experiéncia. A més a més, 

després d’aquesta data la majoria deis taulells passaren a decorar-se industrialment per 

mitjá de línies d’esmaltat a dolí (amb una tinta o, a tot estirar, amb dues) i amb cinta 

continua, fet que condicioné la pérdua de la rica policromía que havia caracteritzat la 

producció anterior a la Guerra; la mecanització del taulell provocá també la uniformització 

de les mides (gairebé sempre 15 x 15) i morfología de la pe?a, de manera que la fabricació 

de peces complementáries i en relleu o les técniques de la corda seca i de l’entubat, que 

havien esdevingut habituáis durant el primer ter$ del segle, acabaren per abandonar-se. Així 

les coses, els temes decoratius deis taulells esmaltats mecánicament van esdevindre 

mediocres, vulgars i répetitius, sovint rígidament austers i ffeds com corresponia a l’estética 

que adopté i patrociné el régim franquista. En definitiva hom tenia una concepció elemental 

del disseny, els taulells eren monótons, uniformes, de geometría simple i d’una acusada 

pobresa estética; d’altra banda, quan es feia un esfor? per trenear aqüestes pautes i dotar-los 

d’una decoració mínimament rica, hom tendia a caure en el kitsch més ridícul (floretes, 

llacets, etc...). Veiem, dones, que es produí un trencament amb la tradició artística 

valenciana i un áillament respecte deis corrents estétics contemporanis que tant havien 

enriquit la cerámica del primer ter9 de segle.
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L’empobriment del repertori decoratiu de la cerámica valenciana condicioné també 

la reducció del camp d’aplicacions arquitectóniques que havia conegut el taulell abans de la 

guerra espanyola. Durant el primer terg de la eentúria i peí que fa ais edificis privats, tant 

burgesos com populars, els taulellets s’havien aplicat a diversos indrets i estances: des deis 

ammadors deis vestíbuls, corredors i escales fins ais muntants de portes i finestres i, de 

vegades, en tota la fagana, sense oblidar les parets deis banys i de les cuines ni, en alguns 

casos si més no, el térra de tota la casa (recordem els mosaics fabricats per Nolla). La 

cerámica modernista també es féu servir, com hem vist, en Fomamentació tant interior com 

exterior d’alguns deis principáis edificis públics d’aquesta época, com ara el Mercat 

Central, FEstació del Nord o el Mercat de Colom a la Ciutat de Valéncia, Fedifici de 

Correus i Telégrafs i el Pare de Ribalta a Castelló, o un gran nombre d’edificis de 

FEixample barceloní. Dones bé, a partir del 1940 i, sobretot, del 1950 l’ampli camp 

d’aplicació que havia conegut el revestiment cerámic acabá per quedar restringit a les 

parets de banys i cuines, mentre que la utilització de paviment cerámic -que ja era 

relativament escassa durant les primeres décades del segle a causa de la competéncia que hi 

representava el paviment hidráulic- pot dir-se que desaparegué del tot davant Fexpansió 

d’un nou producte, el terratzo (terrazzo, en italiá)88, que comerá a fer-se servir 

massivament per a la pavimentació deis terres deis nous habitatges. És per aixó que els 

paviments cerámics suposaven, fins ais anys setanta, una part molt reduida de la producció 

taulellera planenca, que des de la darreria del segle XIX estava especialitzada en 

revestiments. Només ía producció de gres en algunes fabriques deis voltants de Barcelona i 

de la Ciutat de Valéncia (notablement Nolla, a Meliana, com ja hem apuntat més amunt) 

mantingué un nueli important de fabricació de paviments cerámics durant bona part del 

segle passat i de Factual. Davant Fescassa producció de paviments cerámics a la Plana el 

professor de la Universitat Politécnica de Valéncia Josep Maria Gomis es fa la següent 

pregunta: qué hauria passat si els paviments cerámics, en compte de ser substituits primer 

per les rajóles hidráuliques i posteriorment peí terratzo, hagueren comengat a fabricar-se a

88Segons el DV (p. 1.885) el terratzo és un “paviment format per códols o trossos de marbre aglomeráis amb 
ciment i amb la superficie polida”.
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les fábriques de la Plana, com va passar amb els revestiments? Aquest enginyer industrial 

creu que, en el cas hipotétic que a la Plana s’haguera portat a cap aquesta producció de gres 

des de la primeria del segle actual, probablement a hores d’ara la producció taulellera 

emiliana, la més gran del món amb diferencia, no portaría un avantatge tan gran a la nostra 

(Gomis, 1990; 338-339).

En conclusió, el període comprés entre el 1950 i el 1970 es caracteritzá peí fet que 

la qualitat de la producció taulellera valenciana, sobretot si la comparávem amb la d’abans 

de la Guerra, es va descuidar enormement en benefici de la producció a gran escala (1990: 

339), de manera que la imatge del taulell valenciá (i espanyol, en general89) en els mercats 

exteriors comentará a ser sinónim de mala qualitat. No será fins l’actual década (la del 

1990) -com veurem més avant- que s’aconseguirá d’esborrar definitivament aquest 

estereotip.

89Cal no oblidar que la Plana contribuía al valor de les exportacions en una proporció molt major a la que 
significava la seua producció a escala estatal (Meliá, 1971: 177).
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233.2. Les mi llores en el procés productiu

La introducció al nostre país, a la darreria deis anys vint, del forn de passatges per a 

la cocció de l’esmalt i la generalització de l’ús d’aquest invent durant la década posterior va 

revolucionar la industria taulellera valenciana, a causa del notable estalvi de temps i de má 

d’obra i el fort increment de la producció que van suposar-hi. En la figura 23.17 podem 

observar aquest augment de la producció taulellera de la Plana, des de la Guerra Civil fins 

al 1964.

Figura 23 .17

P ro d u cc ió  i p ro d u c tiv ita t  d e is  p a s s a tg e s  in s ta l- la ts  
a  les fá b r iq u e s  d e  la P la n a  e n t r e  el 1936 i el 1964

Any Nombre de 

fábriques

Nombre de passatges Producció d iária  m2 Productivitat per passatge

1936 23 460 2.640 5,74

1946 38 874 5.192 5,94

1953 49 1.850 11.150 6,03

1964 1,02 5.848 34.811 5,95
Elaboració propia a partir de les dades de Meliá (1971, pp. 160,161,163,166 i 167).

En aquesta figura (23.17) també podem observar com 1’increment de la producció 

no vingué condicionat per un augment de la productivitat deis passatges, sinó per la 

multiplicació d’aquests: entre el 1936 i el 1964, la producció planenca es va multiplicar per 

13,2 (passá de 2.640 m2/dia en la primera data a 34.811 en la segona) (vegeu Meliá, 1971: 

167)90 i el nombre de passatges, per 12,7 (va passar de 460 el 1936 a 5.848 el 1964); aixó 

significa que la productivitat deis passatges a penes augmenté durant aqüestes tres décades:

90Casimir Meliá calculá per al final del 1964 una capacitat de producció de 34.811 m2/dia a la Plana, una mica 
superior a l’assenyalada peí Consejo Económico Sindical per al 1965, que era de 32.250 m2/dia (vegeu figura 
23.13 d’aquest treball).
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el 1936 cada passatge produia una mitjana diária de 5,74 metres quadrats de taulell i el 

1964 la xifra era de 5,95. Ara bé, el que sí que s’incrementá fou la productivitat deis obrers 

dedicats a l’atenció deis passatges, ja que durant la década del 1950 es va mecanitzar la 

cárrega d’aquests foms en incorporar-hi uns espentadors mecánics, com veurem més avant.

El fort avan9 de la producció assolit entre el 1936 i el 1964 grácies a la 

multiplicació deis foms de passatges es veié fortament obstaculitzat peí fet que durant el 

mateix període la cuita del cru (cmcial dins del procés global de producció) continuava 

realitzant-se per mitjá de procediments poc tecnifieats, en foms intermitents, o en el millor 

deis casos, semicontinus. Aquest endarreriment técnic suposá “un auténtic coll de botella”, 

en paraules de Josep María Gomis (1990: 306), per a la plena industrialització del procés 

productiu del taulellet: la cuita del cru en uns foms com eren els árabs suposava una notable 

pérdua de temps, ja que entre una cocció i la següent calia habitualment que 

transcorregueren tres setmanes; també es balafiava energía, per tal com el carácter 

intermitent deis foms árabs suposava que havien de reffedar-se cada vegada que finalitzava 

la cuita, 9 0  que comportava una pérdua de més del 70% de calories; i, finalment, es treia 

poc partit de la má d’obra, en haver de realitzar manualment l’enfornat abans de cada 

cocció i, una volta acabada aquesta, el desfomat corresponent. La introducció en algunes 

fábriques de la Plana durant els anys cinquanta deis foms semicontinus anomenats de 

cambres per a la cuita del cru permeté un considerable estalvi d’energia i de temps en 

aquest procés; no de má d’obra, pero, ja que, ben al contrari, es va haver d’incrementar el 

nombre d’operaris de‘manera paral-lela a l’augment de la producció. Només a partir de la 

segona meitat de la década del 1960, amb la progressiva generalització a la Plana de l’ús 

deis forns túnel per a la cuita del cru, es modernitzá aquesta fase del procés productiu i hom 

aconseguí de portar-lo a terme en condicions (peí que fa al temps necessari, a la despesa de 

combustible i a la quantitat de má d’obra) similars o, fins i tot, més avantatjoses a les de la 

cuita del fi. Aquesta pot considerar-se la major innovació dins la indústria taulellera 

valenciana des de la difusió deis foms de passatges durant la década deis trenta91.

91 Cal dir que cap a mitjan segle es realitzá un primer assaig, per part de 1’industrial onder Sr. Buixó, de 
construir un fom túnel per a la cocció del cru calfat amb gas de gasogen (ja que les restriccions de productes 
petrolífers no permetien l ’ús de combustibles més cómodes i eficagos com el fuel-oil), sense obtindre’n un
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La resta de fases de producció de taulellet, es a dir, aquelles no relaciones amb la 

cocció, van conéixer, en general, importants progressos des del punt de vista tecnológic 

durant les décades centráis del segle (1940-1960): la generalització de diversos avanzos, 

com ara la mecanització del procés d’esmaltat, les premses mecániques de fricció, les 

trituradores de terres, els molins per a polvoritzar els vidriats, els foms per a fondre’ls i els 

bombos per a refinar-los i per a refinar els colors, va incidir en la progressiva tecnificació 

del procés de producció del taulell; tecnificació que, insistim, no assolí de tota manera la 

seua culminació fins a Paparició deis foms túnel per a realitzar la primera cocció.

El 1946, i peí que fa a la Plana, Casimir Meliá (1971: 161-162) va elaborar un 

primer cens industrial segons el qual, per a un total de 38 empreses productores de taulell 

(vegeu figures 23.6 i 23.19 d’aquest treball) hi havia 65 foms árabs per a la cocció del cru i 

42 foms continus amb 874 passatges per a la del fi; la major productivitat deis foms de 

passatges explica que n’hi haguera normalment només un per planta, mentre que de foms 

moros solien haver-n’hi un parell. Quant al procés de formado de la pega, segons aquest 

cens del 1946, les empreses de la Plana ja disposaven de més premses de fricció eléctriques 

(64) que premses manuals (60, que en pocs anys acabañen per desaparéixer). Peí que fa al 

procés d’esmaltat i segons un estudi de la COCIN de Castelló (1974: 10), precisament l’any 

1946 una empresa planenca va instal-lar la primera máquina que tenia com a fi mecanitzar 

l’operació de coHocació de l’esmalt sobre el bescuit, després que durant els anys trenta ja 

ho intentaren la fabrica ondera de Segarra Bemat i la manisera d’Eloy Domínguez sense 

obtindre el resultat desitjat (per les raons ja explicades al punt 232.2); la resta de faetones 

de la comarca, tanmateix, continuaven el 1946 aplicant l’esmalt de forma manual, seguint 

un procés l’éxit del qual depenia de la destresa de l’operari esmaltador. Quant a la fase de 

preparado de les argiles cal destacar que el 1946, sempre segons el Cens de Meliá, ja hi 

havia a la comarca 31 máquines trituradores de terres mogudes per electricitat amb 30 

sedassos per a tamisar l’argila préviament reduída a pols, i 2 2  més emprats per al tamisat de 

l’argila una volta humitejada. Finalment, per a la fabricació deis esmalts s’havien introduit

resultat del tot satisfactori (Gomis, 1990: 298). Nou fou fins al 1964, ja amb una completa liberalització deis 
combustibles, que s’aconseguí de construir i implantar el primer fom túnel a la Plana.
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8 molins per a triturar-los, 19 forns per a fondreis i 22 bombos per a refmar-los i 26 més 

per al refmatge deis colors. En total a la Plana hi havia 171 electromotors amb una potencia 

global de 699 CV. Les 38 fábriques de la Plana produien el 1946 un total de 5.192 m2 de 

taulells al dia de diferents mides i colors, encara que predominava el blanc de 15 x 15 cm, i 

a continuació el de 20 x 20 del mateix color. Per a assolir aquesta producció calgué reunir 

53.579 tones de terres, 7.935 d’esmalts, 158 de colors, 49.816 de malea (bosc baix) i 6.978 

de fuel-oil. Les restriccions de productes petrolífers van impedir una major generalització 

del fuel-oil, combustible més práctic i cómode que no la llenya; no obstant aixó, durant la 

década del 1940 el fuel-oil es féu servir, sempre de manera limitada, per al calfament 

d’alguns forns de passatges, com hom pot deduir de les estadístiques facilitades per Meliá. 

Peí que fa a la producció de vidriats i colors, que es realitzava en les mateixes faetones on 

es fabricaven els taulells, requerí, entre d’altres matéries primeres, 1.656 tones d’arena, 

1.035 tones de mini (óxid de plom), 120 tones de sosa i 80 d’arsénic, element que va 

susbtituir Pestany com a opacificant (Gomis, 1990: 298); també cal remarcar el consum de 

392 tones de fuel-oil ais forns de fondre la mésela de Pesmalt, la majoria deis quals, 

tanmateix, a causa de les restriccions de combustible, s’havien de calfar amb gas obtingut 

en gasógens a partir de la combu stió de malea.

El procés de producció del taulellet durant les décades centráis del segle s’iniciava 

amb la recollida i transport de les argiles a la fábrica; per a tal fí hom feia servir unes 

máquines trencadores que esmicolaven les terres de la pedrera, les quals, sobretot a partir 

de mitjan segle, progressivament deixaren de ser replegades amb aixades i cabassets i 

passaren a recollir-se amb tractors. També a partir d’aquesta data el trasllat de les argiles a 

la fabrica passá de fer-se amb carros moguts per tracció animal a realitzar-se amb camions. 

Ja dinsi el recinte fabril, i també per mitjá de tractors, els distints tipus d’argila es 

barrejaven, es trinxaven i s’escampaven en capes fines sobre les eres ubicades al costat de 

la ñau de la fabrica; allí es deixaven a Paire lliure per tal que s’eixugaren de forma natural 

durant Pestiu i perderen els greixos, es deshidrataren i adquiriren las característiques 

idónies per a la mólta posterior (Badenes, 1965: 188). A continuació Pargila es portava a 

una instal-lació contigua a Pera, el graner o sitja (que formava part de la ñau de la fábrica),
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on s’emmagatzemava abans de passar a la fase següent, la de la triturado. Junt al graner hi 

havia el molí triturador, instal-lació que a partir de mitjan incorporava un modera sistema 

de transport mecánic a base de catúfols que elevava les terres sense moldre des del graner al 

molí i les hi introduia, i una volta ja triturades les tamisava per tal de destriar els grumolls 

de térra més grossos deis més fins i aconseguir així una major homogeneitzadó; 1’operad ó 

de tamisat també es va mecanitzar a partir de mitjan segle, quan el tamís comenta a ser 

colpejat per unes maces de fusta accionades per un motor que feia alternar els colps 

d’aqüestes per produir una vibrado que facilitava el procés. Tot seguía es procedía a la 

humectació o arruixat de la pols per conferir-hi la humitat justa perqué la fase següent, la 

del premsat, es poguera realitzar en les condicions més óptimes. Durant el primer ter<? del 

segle el procés d’arruixat es duia a terme en unes basses especiáis allargades, on es 

depositava l’argila per ser mullada, de la manera que ja hem explicat al punt 232.2. 

Tanmateix, cap a mitjan segle aquest sistema fou substituit per un altre en qué la pols ja 

mólta i tamisada s’elevava i depositava dins d’una torre redona i en caure de dalt a baix era 

lleugerament humectada per un arraixador rotatori. A continuació el material molí era 

novament tamisat i fínalment s’emmagatzemava en unes sitges a punt per a ser premsada 

(Gomis, 1990: 305, 309).

Durant les décades del 1930 i 40 les premses de fricció eléctriques, en qué l’obrer 

només havia d’omplir el plat amb argila semiseca i vigilar Texpulsió de les peces ja 

premsades (vegeu punt 232.2), substitu’iren les antigües premses de fricció manuals. Durant 

la década següent, la del 1950, es van introduir en la indústria taulellera de la Plana les 

primeres premses semiautomátiques, que no eren més que premses de fricció eléctriques 

amb alguna de les seues fases de treball automatitzades, com ara l’operació d’expulsió de la 

pe9a i també la de l’alimentació del plat o motle. Pero les premses semiautomátiques 

prompte van passar a la historia: l’any 1962 es van importar les primeres premses 

completament automatitzades, les quals rápidament van ser incorporades per les empreses 

més solvents de la comarca i, més gradualment, per la resta. Aqüestes premses, que 

fabricaven peces més primes amb una gran precisió en la seua mida, revolucionaren la 

indústria taulellera local: si amb les premses de fricció eléctriques es produien 2.500 peces
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de 15 x 15 en vuit hores, amb les primeres premses automátiques podien construir-se fins a

28.000 peces d’igual grandária en idéntica jornada de treball (Rosselló, 1966: 434), i 

conforme avan$aven els anys es fabricaven premses cada vegada més veloces que 

incrementaven rápidament la productivitat per jomada. Amb les noves premses 

automátiques no només era mecánica 1’alimentado del motle i l’expulsió del taulell sinó 

també les pressions inicial i ñnal que aquest rebia, la intensitat de les quals, a més, podia 

regular-se, com també l’instant en qué s’havia de realitzar (vegeu Gomis, 1990: 310)92. Un 

altre avantatge de les premses automátiques respecte a les anteriors era que en aqüestes 

darreres els motles s’havien d’untar amb oli periódicament per evitar que l’argila 

s’enganxara al plat, mentre que en les premses automátiques els motles es calfaven 

automáticament per electricitat, la qual cosa impedia que l’argila s’hi apegara i evitava que 

les premses s’hagueren d’aturar. La generalització de les premses automátiques a la Plana 

fou ben rápida: l’any 1962 se n’hi va introduir la primera, com hem dit, i el 1969 ja n’hi 

havia 194, al costat de 299 de les antigües premses eléctriques no automátiques; aquell 

mateix any hom preveia la construcció de 25 noves premses, la totalitat de les quals 

automátiques (Meliá, 1971: 172, vegeu quadres IX i X).

L’arribada de les premses automátiques també condicioné la mecanització del 

procés d’apilament de les peces acabades de premsar, que eren expulsades del motle, 

col-locades sobre, una línia trasportadora (on se’n netejaven les vores i se’n raspallaven les 

dues cares), apilades sobre una plataforma basculant i depositades, en aquest cas 

manualment, sobre uña vagoneta formant altes piles de 90-100 cm (que posteriorment 

s’introduien ais assecadors túnel i ais forns túnel). Com que les premses treballaven a una 

velocitat cada vegada més alta i els operaris acabaren per no donar abast, a partir del 1973 

el procés d’apilament sobre les vagonetes passá a efectuar-se mecánicament, grácies a 

l’aplicació de les primeres oscil-ladores (apiladores) completament automátiques (Gomis, 

1990: 315-316).

92A I’igual que s’esdevenia amb les premses manuals, eléctriques i semiautomátiques, en les premses 
automátiques no s’efectuava un únic colp, sinó dos: rinicial per extraure l’aire i el final, més enérgic, per a 
premsar la pega (Badenes, 1965: 189).
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L’operació que seguía el premsatge no era altra que la de Fassecat, la qual fins ais 

anys quaranta encara es realitzava de forma natural col-locant els suports premsats en 

habitacions ben ventilades i exposant-los, accmtellats93, a Faire lliure. A partir de mitjan 

segle algunes empreses comentaren a mecanitzar aquest procés, en instal-lar uns assecadors 

artificiáis intermitents, anomenats de cambres, que per al seu calfament feien servir 

únicament la calor residual deis forns (anomenats també de cambres), a través d’un tub que 

n’aspirava Faire calent, grácies a un mecanisme per mitjá del qual es recuperava una gran 

part de Fenergia perduda en aquesta instal-lació en fmalitzar-hi la cocció; aquest tub o canal 

d’alimentació estava connectat amb el subsól de les cambres d’assecat, des d’on a través 

d’unes ranures s’introduia Faire calent a la temperatura i en la quantitat convenient per a la 

consecució d’un corréete eixugat. Les cambres deis assecadors eren rectangulars i 

allargades i constaven d’unes parets llises amb arestes sobre les quals es recolzaven uns 

resistents llistons que al seu tom suportaven els carrells de taulells; al subsól de la cambra 

hi havia un canal d’alimentació (Gomis, 1990: 310, 357). Els assecadors artificiáis no van 

conéixer una rápida difusió a les fabriques de la Plana durant les décades del 1950 i 1960: 

la majoria deis productors prefería continuar eixugant els taulells mitjantant el sistema 

tradicional d'acantellat en habitacions ben ventilades, on els taulellets s’assecaven sense 

gaires difícultats de forma natural durant la major part de l’any. Els problemes técnics que 

comportava la instal-lació d’un assecador de cambres, la necessitat d’abundant má d’obra 

per apilar els suports premsats sobre els llistons de fusta i el fet que, realment, Fassecat 

artificial només fóra ñecessari durant uns pocs mesos a l’any (els més freds i/o humits) 

condiciona l’escassa expansió d’aquests eixugadors artificals94. A partir de la segona meitat 

de la década del 1960, amb la irrupció deis anomenats forns túnel per a coure el cru, es van 

instal-lar els anomenats assecadors túnel que es disposaven en número de dos (un a cada 

costat) paral-lels a un fom túnel central i que consistien en uns llargs passadissos (túnels)

93És a dir, de cantell, verticalment, els uns recolzats sobre els altres.

94Fins i tot l’any 1964, en un deis nombrosos projectes realitzats per Ferdinand Schleich (en aquest cas per a 
la instal-lació completa d’una fábrica de taulellets), aquest técnic castellonenc d’ascendencia austríaca 
recomanava el muntatge d’un grup de cambres per a Fassecat natural, susceptible, aixó sí, de convertir-se en 
artificial en instal-lar els elements necessaris (Gomis, 1990: 372).
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recorreguts per dos rails (TFA, IX: 16) i amb una llargada entre 60 i 100 m95. Els suports 

premsats eren introduíts en aquests passadissos formant altes piles verticals recolzades 

sobre unes vagonetes, les quals recorrien tot el túnel sobre les vies; dins Feixugador i en 

sentit contrari a la marxa de la vagoneta, una corrent d’aire calent provinent de les calones 

perdudes peí fom túnel immediat, s’encarregava d’assecar les peces premsades (Porcar, 

1987: 429).

Una volta efectuada l’operació de Fassecat els taulells passaven ais forns per a rebre 

la primera cocció, la del cru, que en el nostre país havia vingut realitzant-se secularment en 

els circulars i intermitents forns árabs, també anomenats moros 96. Segons el cens industrial 

efectuat per Casimir Meliá, el 1969 encara hi havia a les empreses taulelleres de la Plana 

218 forns árabs per a coure el cru, instal-lats sobretot en aquelles factories de dimensions 

més reduídes (Meliá, 1971: 172, vegeu quadre IX)97. Convé recordar que en els forns 

moros el foc i les flames passaven, a través d’unes xemeneies, des de la cambra de 

combustió (o llar) a la cambra de cocció (o laboratori), on circulaven entre les altes piles de 

taulells que hom hi col-locava, i en arribar a la volta (o alcova) en sortien pels fumerals 

(Badenes, 1965: 190); aquest tipus de fom rep el nom técnic de fom  de flama directa, ja 

que el foc circulava directament de baix cap a dalt, des de la llar ais fumerals. Peí seu 

carácter intermitent, els forns árabs presentaven l’inconvenient de tindre unes altes pérdues 

en calories, més del 70%; és per aquest motiu que des de mitjan centúria per a la cocció del 

cru es van comen5ar a fer servir en les fabriques de majors dimensions un tipus de forns 

semicontinus anomenats de cambres (Rosselló, 1966: 434-435). Aquesta mena de foms, 

que varen ser dissenyats i adaptats a la producció taulellera de la Plana peí técnic cerámic 

Ferdinand Schleich a partir deis foms de tipus Hoffman98, consistien, com bé indica el seu

95Sempre en firnció del que mesurara el fom túnel coHocat paral lelament a l’assecador.

96Foms heretats de la tradició musulmana, tot i que considerablement millorats i ampliats, i que fins a la 
década del 1970 encara eren utilitzats en un bon grapat d’empreses cerámiques planenques.

97Dels 218 foms árabs que hi havia a la comarca el 1969 95 es trobaven en factories de l’Alcora, 57 a Onda, 
17 a Ribesalbes, 14 a Castelló, 10 a Sant Joan de Moró, 8 a Figueroles i 17 més es repartien per altres 
localitats de la Plana i de la rodalia immediata.

98E1s foms Hoffman estaven integráis per una série de cambres rectangulars, normalment entre dotze i setze, 
que estaven connectades entre si a través de conductes de fum per on el foc circulava des d’una cambra a la
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nom, en una serie continua de cambres o compartiments comunicáis entre si a través d’üns 

passos o registres, regulats per una válvula de pas, pels quals circulava el foc. Els foms 

semicontinus dissenyats per Schleich podien tindre entre dues i sis cambres, en les quals el 

foc no era de flama directa (com en els foms árabs), sinó invertida, fet que, d’entrada, 

suposava un estalvi del 40% del combustible (malea), segons el propi dissenyador deis 

foms". Els foms de cambres a més, com hem dit, eren semicontinus i no intermitents, i per 

tant els gasos obtinguts durant la cocció de la primera cambra no es perdien, sinó que es 

recuperaven i servien per a calfar les segíients cambres: en efecte, els gasos calents que 

actuaven en la cocció de les peces de la primera cambra, encara amb el 80% de les calories 

iniciáis, s’introduien en la cambra següent, de manera que el consum de combustible en 

aquesta segona cambra era molt més baix que no el de la primera cambra, i aixó mateix 

passava en les cambres següents. Segons Ferdinand Schleich l’estalvi de combustible en la 

primera cambra era del 40% respecte al fom árab només peí fet que aquest fóra de flama 

directa i aquell de flama invertida, com hem dit; dones bé, en la segona la reducció de 

combustible arribava al 70% (tant peí fet de ser un fom de flama invertida, com per 

l’aprofitament deis gasos de la cuita de la primera cambra). De mitjana, la reducció de 

combustible en les dues primeres cambres arribava al 55%, amb tres cambres 1’estalvi era 

del 60%, amb quatre del 62%, amb cinc del 64% i amb sis del 65% (Schleich, 1953: 4). 

Pero els foms de, cambres semicontinus de flama invertida no només suposaven un estalvi 

de combustible, sinó també de temps: si la durada de cocció de les peces del primer 

compartiment podia állargar-se fins a sis o vuit dies (el mateix temps que requerien els 

foms árabs), la de les següents cambres quedava redu'it aproximadament a la meitat, ja que 

quan la primera cambra ja era cuita, la segona ja estava mig cuita per efecte deis gasos 

perduts en la primera cambra, que successivament anaven introduint-se en les cambres

següent a voluntat del fomer, ja que l’entrada de la calor en cada cambra estava regulada per unes válvules de 
pas (Gomis, 1990: 275).

"Ais foms de flama invertida el foc ix d’una llar lateral (hi havia una instal lada en cada cambra), puja primer 
cap a amunt i després baixa cap a avall, i dones, en compte d’eixir a l’exterior pels tirs de cada cambra, es 
filtra a través del pis de les cambres i per un conducte ubicat baix d’aquestes es canalitza fins a eixir per un 
únic fumeral, de grans dimensions. Amb aquest tipus de fom, segons Schleich (1953: 2) s’aconseguia un 
estalvi del 40% del combustible respecte al fom árab.
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següents. Encara que el combustible utilitzat en els foms árabs i en els de cambres era el 

mateix, la malea100, Palimentació d’aquests dos tipus de foms era diferent. La combustió en 

els foms árabs es produia per la crema directa de la llenya, mentre que en els de cambres es 

realitzava a través de gas obtingut en un semigasogen: la combustió de la malesa (malea) 

en un generador (gasogen) ubicat junt a cada cambra generava el gas, el quai, en entrar en 

contacte amb Paire d’aquesta s’inflamava i la calfava (Badenes, 1965: 190-191). Ferdinand 

Schleich també va dissenyar i construir foms continus amb dotze cambres: mentre que en 

unes es produia la cocció, en les següents tenia lloc Pescalfament, les posteriors estaven 

sent carregades, les altres netejades, les contigües descarregades i així successivament. 

Aquest tipus de fom requería una producció continua molt alta, raó per la qual només fou 

utilitzat per alguna empresa de grans dimensions, com Pondera de Segarra Bemat 

(Schleich, 1953: 3). El fet que molts fabricants consideraren que els foms árabs efectuaven 

una cocció més perfecta, la forta despesa de má d’obra que requería Penfomament i el 

desfomament de les cambres i la rápida irrupció, durant la primera meitat de la década del 

1960, d’un fom continu per a coure el cm (anomenat túnel) impedí la generalització deis 

foms de cambres semicontinus i continus dins la indústria taulellera de la Plana. Segons el 

cens de Meliá, el 1969 només es comptabilitzaven 23 instal-lacions amb foms de cambres a 

les fabriques planenques, les quals anaren desapareixent progressivament al llarg de la 

década següent (Meliá, 1971: 172, vegeu quadre IX)101.

100A partir deis anys seixanta en els foms árabs comengá a fer-se servir també serradora i restes de fusta de 
serradores per a la cocció, amb un estalvi del 50% de combustible (Badenes, 1990: 191).

101E1 1969 hi havia nou grups de cambres a Onda, sis a l’Alcora, quatre a Ribesalbes i un a Castelló, Sant 
Joan de Moró, Almassora i Betxí, respectivament. Sobre els foms de cambres l’enginyer industrial italiá 
Leone Padoa apuntava l’any 1971 que en aquesta data:

Giá da molti anni in Italia non viene assolutamente piü usato per materiali per edilizia (é ancora 
largamente usato invece in altri Paesi, quali la Spagna in cui sono tuttora in funzione molte fabbriche 
che hanno impianti di vecchia data).

Padoa, 1971: 18

Es a dir, que ja feia molts anys que els foms de cambres havien deixat d’emprar-se a Italia per a la 
cuita de cerámica arquitectónica, pero que en canvi en altres pai'sos, com Espanya, continuaven sent 
massivament usats en fabriques antigües. Com hem dit, pero, en pocs anys els foms de cambres acabaren per 
desaparéixer.
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Abans d’arribar a l’equador del segle XX, encara en plena restricció de productes 

petrolífers, l’empresari onder Mariano Buixó va construir i instal-lar a la seua propia 

empresa el primer fom deis anomenats túnel de la Plana, el qual utilitzava la malea com a 

combustible; aquest fom estava constru'it encara amb una tecnologia molt simple i 

l’exemple de l’empresari onder no es va estendre arreu de la comarca. L’any 1953 es va 

muntar un altre fom túnel a Valéncia, pero no a la Plana, sinó a PHorta, concretament a 

l’empresa Cedolesa de Manises, i el responsable d’aquesta instal-lació fou precisament el 

técnic castellonenc Ferdinand Schleich; aquest nou fom túnel fiincionava amb gas de 

gasogen obtingut a partir de la crema de llenya trossejada. El sistema del fom de Schleich 

era més avangat que no el de l’empresari Buixó, pero el rendiment tampoc no podia ser 

satisfactori del tot, a causa de la manca de combustible derivat del petroli, com el fiiel. Cap 

al 1960, acabada la restricció de productes petrolífers, es comengá a la fabrica Faro de 

Ribesalbes la construcció d’un altre fom túnel, en aquesta ocasió adaptat al fuel-oil; 

tanmateix, les difícultats de tipus técnic que van trobar els encarregats de la seua 

construcció no van ser poques: calgué esperar fins a mitjan década perqué comentara a 

funcionar. Finalment, abans que l’empresa Faro posas en funcionament el seu fom, una 

altra factoría planenca, Azulev d’Onda, importé un fom túnel amb la més avangada 

tecnologia italiana, de la marca Celli i constru'it per Fatmi (Gomis, 1990: 316). A partir del 

muntatge del primer túnel a la Plana, i després de veure els resultáis satisfactoris que s’hi 

produien, les empreses que disposaven del capital necessari102 es van afanyar a imitar 

l’exemple d’Azulev: el mateix any 1964 Meliá (1971: 169) comentava que a banda 

d’aquest únic fom túnel en funcionament instal-lat a Azulev i dedicat a la cocció del cru, se 

n’hi estaven construint tres més amb la mateixa fünció i altres tres per a la cuita del fi. El 

fom túnel signifícava per ais fabricants un espectacular increment de la productivitat: amb 

un fom árab la mitjana diária de producció era d’uns 2 0 0  metres quadrats103, que podien

102Capital que no era poc, ja que l’adequació de la producció d’una empresa taulellera ais foms túnel (que 
incloia la construcció d’un túnel per a bescuitar, un altre o dos per a la cocció del ñ, i dos assecadors túnel) 
pujava a uns 40 milions de pessetes del 1970 (Meliá, 1971: 168-169), traduit en pessetes constants del 1996 a 
uns 540 milions.

103Recordem que la capacitat mitjana d’un fom árab destinat exclusivament a l’escaldat o bescuitat podia 
abastar fins a 180.000 peces de 15 x 15 cm (Badenes, 1965: 160), go és, uns 4.000 m2: com que la cuita al
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multiplicar-se per dos o per tres, en el cas que les empreses disposaren de dos foms moros

(fet bastant habitual) o de tres (més estrany); amb un fom de cambres continu de dotze
• .  • 2 cambres, el de major capacitat, es podia arribar a una producció entre 1.125 i 1.350 m

diaris, pero a costa d’un elevat nombre de treballadors, que reduíen notablement la

productivitat final. Amb els primers foms túnel s’arribava a una producció diaria de 1.500

m2, segons Badenes104, pero amb els tunéis de major capacitat (de 100 m de longitud)

s’assolien fins a 4.500 m2 diaris, segons Leone Padoa (1971: 30). Un fom túnel consisteix

ni més ni menys que en un passadís d’una llargária que normalment va de 60 a 1 0 0  metres

que, igual del fom de passatges, compta amb una zona inicial de calfament progressiu, una

central en qué s’assoleix la máxima temperatura -la precisa per a la cocció, entre 960 i

1 .0 0 0 ° C-, i una altra final de refredament; els taulells van apilats, els uns damunt els altres,

sobre vagonetes que efectúen el recorregut lentament des de la porta d’entrada tot al llarg

del túnel: si aquest mesura 60 metres la vagoneta triga unes 50 hores a travessar-lo i si en fa

1 0 0  li costa gairebé 60 hores; una volta efectuat tot el recorregut els taulells ixen

completament cuits per la boca oposada del túnel. El fom túnel, a banda de augmentar

espectacularment la productivitat, requería un consum energétic relativament baix,

presentava unes temperatures de cocció uniformes, sense canvis bmscs (amb un augment

progressiu fins al moment de máxim calor i una minva gradual posterior), conferia una

major homogeneitat ais productes resultants i oferia la possibilitat d’ajustar les seues

dimensions a qualsevol producció (Gomis, 1990: 275). Grácies ais avantatges apuntats, a

partir de la segona nleitat de la década del 1960 els foms túnel, com hem dit, es van

implantar rápidament arreu de les fábriques de majors dimensions de la Plana: l’any 1966 ja

n’hi havia cinc per a coure el cru, deis anomenats de flama directa, i tres per a la cuita del

fi, de tipus muflat, i se n’hi estaven construint sis més, la meitat per a la primera cocció i

fom árab durava cap ais set dies, la producció diária resultava d’uns 570 m2. Si a més a més tenim en compte 
que els foms árabs s’havien de carregar, descarregar i netejar manualment, en una onerosa operació que 
allargava la cocció fins a tres setmanes, la productivitat restava reduida a menys de 200 m2/dia.

104E1 material, els taulells, entraven al túnel sobre unes vagonetes en qué tenien cabuda unes 2.800 peces i 
encara que aqüestes trigaven més de 50 hores a recórrer el túnel, cada hora se n’introduia una i dones n’eixia 
una altra i, per tant, en una jomada ininterrompuda de 24 hores es podien coure gairebé 68.000 peces, que 
suposaven uns 1.500 m2 diaris (Badenes, 1965: 191)
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1’altra meitat per a la segona. L’any 1969 el nombre (de foms túnel era ja de 22 per a la cuita 

del cru (5 a Vila-real i a Onda, 4 a Almassora, 3 a Castelló, 2 a l’Alcora i un a Ribesalbes, 

Figueroles i Betxí, respectivament) i 16 per a la del fí (6 a Vila-real, 4 a Onda i a Castelló, 

un a Almassora i un altre a Betxí) i estava prevista la construcció de 12 foms túnel més, la 

meitat per a la primera cocció i l’altra meitat per a la segona (Meliá, 1971: 172, vegeu 

quadres IX i X).

Al costat del fom per a coure el cru s’ubicava la sala de selecció i 

emmagatzemament del taulells ja cuits (bescuits), on uns operaris comprovaven el bon o 

mal estat de la peQa. El taulell podia resultar clevillat per un assecat massa rápid, defecte 

que es veia a simple vista després de cuit. La pe9a, pero, podia també haver quedat 

defectuosa per un refredament massa rápid al fom, o es podia haver fiillat com a 

conseqüéncia d’una incorrecta expulsió de 1’aire durant el primer colp, i en aquests dos 

darrers casos els defectes no s’apreciaven a simple vista, de manera que uns operaris 

especialitzats, seguint el procés tradicional, havien de colpejar la superficie de totes les 

peces amb un cudol o amb la vora arredonida i refinada d’un tros de test i segons el so que 

emetien sabien si el bescuit estava en condicions óptimes per a passar a la següent fase o si 

havia resultat fullat o badat. Aquest sistema de selecció del bescuit es va mecanitzar a partir 

de la Primera Reconversió Industrial (darreria de la década del 1960) amb la instal-lació 

d’un dispositiu que, acoblat al principi de la máquina d’esmaltar, detectava qualsevol badall 

per menut que fos a través d’un sistema de detecció per descárrega d’alta tensió (Gomis, 

1990:316).

El procés d’esmaltació requeria una preparado previa del vidriat, que fins ais anys 

seixanta cada empresa solia portar a terme dins les instal-lacions própies, pero que a partir 

d’aquesta década passá a realitzar-se progressivament en factories auxiliars especialitzades, 

les quals venien en sec les frites, esmalts i colors a les fabriques taulelleres, que únicament 

s’havien de preocupar de dosificar i moldre aqüestes susbtáncies amb aigua en els 

anomenats molins Alsing per tal de refinar-les i donar-hi una consisténcia fluida, apta per a 

poder aplicar-les sobre Pescaldat. Respecte ais ingredients deis esmalts ja hem comentat 

més amunt que durant les décades centráis del segle el color habitual aplicat sobre els
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taulellets era el blanc, que abans del 1960 s’obtenia básicament a partir d’arena (és a dir, 

sílice, que actuava com a element vitrificant), óxid de plom (9 0  és, mini -Pb30 4- ,  que era el 

fundent) i arsénic (element opacificant, que peí seu cost més barat havia substituit el 

tradicional estany). Aquesta mésela resultava extremadament perillosa per la toxicitat tant 

del plom com, sobretot, de l’anhídrid arseniós, subsceptibes de generar malaities per 

enverinament entre els operaris: cal tindre en compte que Espanya era l’únic país europeu 

que permetia l’ús de l’anhídrid arseniós o arsénic (AS2O3) per a l’esmaltat deis taulells 

(Badenes, 1965: 187). Afortunadament durant els anys seixanta 1’arsénic s’abandoná i en el 

seu lloc, i en el del plom, entra un nou material: el silicat de zirconi, que hui dia encara és 

l’opacificant més emprat en la indústria taulellera valenciana i europea en general105. El 

zirconi confereix a les peces un color blanc argentí de gran lluentor que estéticament és de 

qualitat superior a l’obtingut a partir d’esmalts plumbosos, i a més a més, la manipulado 

d’aquest mineral no resulta tóxica, a diferencia de la del plom. Aquests dos factors van 

condicionar la rápida difusió del silicat de zirconi en detriment de la del plom: segons el 

Cens Industrial realitzat per Casimir Meliá (1971: 172, vegeu quadre XV) l’any 1969 les 

empreses productores de frites i esmalts de la Plana fabricaven anualment 38.242 tones 

métriques d’esmalts de zirconi enfront de només 8.255 tones d’esmalts plumbífers. La 

irrupció del zirconi, que mai abans del 1957 s’havia utilitzat en terres valencianes, va 

significar dones la drástica reducció de l’ús del plom, mineral emprat ininterrompudament 

al nostre país durant més de nou segles106; en susbtitució deis óxids plumbosos van 

comengar a utilitzar-se, junt amb el zirconi, nous materials com ara el bórax, el nitrat 

potássic o el feldspat (Badenes, 1965: 187). Junt amb aquests nous materials la sílice en 

forma d’arena continuava sent - i continua sent hui dia- el component essencial deis 

vidriats. Tots aquests productes formaven part deis esmalts en major o menor proporció, 

tanmateix cada fábrica posseía les seues própies receptes, en les quals hom sempre

105Precisament una de les majors empreses del subsector tauleller de la Plana, Zirconio (fundada a Vila-real el 
1965), es batejá amb el nom d’aquest mineral, que durant la década del 1960 suposá una gran innovació per a 
la indústria cerámica valenciana i condiciona en gran mesura l’especialització del subsector auxiliar de frites i 
esmalts.

106Les troballes aqueológiques testifiquen que al nostre país el plom s’ha utilitzat per a l’elaboració deis 
vidriats almenys des del segle XI (HCV, 2: 55).
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intentava combinar les primeres matéries per tal d’aconseguir un vidriat més barat, ja que 

cal no oblidar que dins el procés de produccció deis taulells Pesmalt suposava, segons 

Badenes (1965: 177), cap al 34% de totes les despeses, el colorant un 10% i el procés 

d’esmaltat un 18%: és a dir, la fase d’esmaltadura prácticament absorbia dos tersos del cost 

de producció del taulell.

La varietat de formulacions d’esmalts, llavors i ara, resultava extraordinária; passem 

ara a citar i mostrar (a la figura 23.18) tres formules própies del segle present en qué podem 

veure Pevolució en la composició deis esmalts blancs, els més utilitzats al llarg de la 

centúria (tant en llis com amb decoracions policromes). En la primera recepta descrivim els 

esmalts tradicionals, en qué plom i estany (préviament calcinats en una calcina) actuaven 

com a principáis fundent i opacificant, respectivament, i on la resta de components es 

limitaven a la sal comuna (CINa, clorur de sodi), a la barrella o sosa (fundent alcalí) i 

naturalment a Parena, principal component i formador del vidriat; aquesta mena de vidriats 

opacs; es feien servir almenys des del segle XIII en terres valencianes i a principis del segle 

XX encara eren els més utilitzats per a la producció de pisa. La segona formulado, propia 

deis anys quaranta i cinquanta, ens mostra uns esmalts en qué el plom continuava sent el 

fundent base pero el verinós anhídrid arseniós substituía Pestany com a opacificant; la resta 

de components eren similars ais deis esmalts tradicionals, si bé s’hi afegien nous materials 

com ara la criolita o el sulfat de cal?. Finalment, la tercera fórmula descriu una composició 

propia d’un esmalt en qué el silicat de zirconi (zircosil) actúa com a opacificant al costat de 

fundents bórics (com él bórax i l’ácid bóric), fundents alcalins (nitrat potássic, carbonat de 

calg i feldspats) i estabilitzants com ara el carbonat de barí i l’óxid de zinc. Aquesta darrera 

recepta s’acosta bastant a la deis actuals esmalts per a bicocció tradicional.

533



Figura 23.18

EYOLUCIÓ DE LES FORMULACIONS PER A ESMALTS BLANCS AL LLARG DEL SEGLE XX 

(A PARTIR DE DADES DE DON EUGENIO GARCIA DOMINGO, D’ONDA)

Fórmula d’esmalt blanc tradicional 

(estannífer), de comen^ament de segle

Fórmula d’esmalt blanc própia 

deis anys 40 i 50 (am b arsénic)

Fórmula d'esm alt blanc própia 

deis anys 60 i posteriora (amb zirconi)

Components % Components % Components %

Arena 53,6 Arena 563 Arena 33,1

Plom 32,5 Mini (óxid de plom) 33,8 Zircosil (silicat de zirconi) 16,5

Estany 3,2 Arsénic 2,8 Bórax 16,5

(Calcina de plom i estany) (35,7) Sulfatde cal$ M Feldspat 16,5

Sal comuna 5,5 Sal 2,0 Ácid bóric 5,5

Sosa 1,4 Sosa 3,1 Carbonat de barí 5 3

Fregadura 3,8 Criolita 0,8 Carbonat de calg, n'rtrat 

potassic, óxid de zinc

6,4

Elaboració propia amb dades citades per Gomis, 1990:385-386 i 401.

La introducció del zirconi també va implicar la modifícació i adaptació deis 

anteriors foms de fusió: mentre la mésela de Fesmalt havia tingut com a base el mini (óxid 

de plom), la fusió d’aquesta s’havia dut a terme en foms de solera inclinada tipus Bassin, el 

funcionament deis quals ja hem explicat al punt 232.2. Tanmateix, aquests foms no estaven 

dissenyats per al fritat de zirconi, que requería una temperatura de fusió més alta (1.400- 

1.500° C). Per solucionar aquest problema calgué modificar-los i fou així que es crearen els 

foms de solera inclinada tipus Bacino, paraula italiana que pot traduir-se per 

“embassament”, ja que disposaven d’un topall a la part més baixa de la solera inclinada que 

embassava i retenia la mésela fins que el silicat de zirconi estiguera completament fos. A 

continuació, igual que ais foms tipus Bassin, la mésela fosa en forma de colada era 

bruscament refredada en una bassa amb aigua freda, on adquiria forma granular; finalment
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la frita s’emmagatzemava en sacs, a punt per a ser veñuda ais productors taulellers. Cal dir 

que per a petites produccions, com ara les de plom, no se solien emprar foms continus tipus 

Bacino, sinó forns intermitents rotatius, els quals continúen fent-se sevir en 1’actualitat amb 

el mateix fi.

Durant els anys centráis del segle, a més deis taulellets blancs, també es fabricaven 

peces llises en blau, verd, groe, taronja, negre i altres colors. Per a l’obtenció d’un esmalts 

acolorits amb un únic color es barrejava en proporcions variables una coberta (vidriat 

transparent) amb el color desitjat. Durant els anys cinquanta i primera meitat deis seixanta 

aqüestes cobertes estaven formades ordináriament per dos tercos d’arena, un quart de mini i 

percentatges reduits d’altres minerals no opacificants (aquesta composició podia variar en 

funció del color amb el qual s’havia de mesclar posteriorment), els colors, per la seua 

banda, s’obtenien a partir de formules molt variades en les quals sempre entrava un óxid 

característic per a cada tonalitat: per al color blau el de cobalt, per al turquesa el de coure, 

per al verd maragda el de crom, per al groe el d’antimoni, per al negre el manganés i el 

ferro, per al taronja el de ferro, etc (vegeu colors cerámics en el glossari). Els óxids 

colorants s’han utilitzat históricament en el seu estat natural, sense calcinar préviament, fet 

que comportava greus limitacions a causa de la poca estabilitat deis óxids a les variacions 

brusques de temperatura, que genera desuniformitats en la superficie acolorida del taulell 

(Venturi, 1992: 193); és per aquest motiu que d’unes décades engá (sobretot a partir del 

1960) els colors han vingut emprant-se calcinats, és a dir, a partir de pigments artificiáis 

obtinguts de la fusió d’óxids colorants naturals en foms, instal-lats en eolorifleis (9 0  és, 

fábriques auxiliars de frites, esmalts i colors)107. L’ús de pigments colorants calcinats no 

només evita les limitacions própies deis óxids en estat natural sinó que a més incrementa 

notablement la gamma cromática deis esmalts acolorits (TFA, XI: 6 6 )108. Per a la seua 

utilització els óxids i pigments colorants es molien amb aigua dins de bombos rotatoris 

(molins Alsing) de xicotetes dimensions i la barbotina resultant es mesclava posteriorment

107L’any 1969 els 18 colorificis de la comarca de la Plana comptaven amb 6 foms de fusió de colors al costat 
de 51 de fusió d’esmalts (frites) (Meliá, 1971: 172, vegeu quadre XV).

108Vegeu colors (cerámics) al glossari.
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amb la de la coberta transparent, en proporcions variables, sempre molt superiors de 

coberta que que color109. Altres taulells es decoraven amb esmalts jaspiats (marmoritzats), 

que s’obtenien en aplicar sobre un color de fons, habitualment el blanc, un altre de 

superficie, anomenat tinta, que produia un efecte de jaspiat o marmoritzat sobre la coberta 

vítria del bescuit. Cal dir també que fins a mitjan década del 1960 quan hom volia decorar 

un taulellet amb dissenys més complicáis (que no foren únicament monocroms o jaspiats) 

havia de recorrer ais sistemes manuals antics, com ara la utilització de trepes, normalment 

d’una a cinc, cadascuna amb un sol color i amb la base del taulell de color blanc; l’estadi 

artesanal en qué encara es trobava la decoració cerámica durant la década del 1960 es 

transforma a partir del 1970 amb la introducció de les primeres máquines de serigrafíar, que 

transferien mecánicament les decoracions policromes desitjades des d’una pantalla de seda 

al taulellet, préviament esmaltat de blanc; cal dir que els primers dissenys que es van 

introduir dins la indústria taulellera espanyola solien ser floráis, sobre pe$a única (no 

formaven part d’una composició major) i sovint eren plagiats deis italians (Gomis, 1990: 

319).

Fins a mitjan segle XX per a l’aplicació de l’esmalt les empreses taulelleres 

valencianes encara feien servir habitualment métodes manuals, com ara la coHoeació de la 

barbotina, depositada en un cossi, amb una o dues manotades sobre la cara llisa del taulell 

(procés explica! al punt 231.3). A partir de mitjan segle, tanmateix, s’hi van generalitzar les 

máquines esmaltadores continúes, que ja havien aparegut fugagment en les principáis 

factories durant els añys trenta (Eloy Domínguez de Manises i Segarra Bemat d’Onda), 

pero que, per raons que ja hem exposat en el punt 232.2, s’hagueren d’abandonar al cap 

d’un temps per resultar poc eficaces a l’hora d’esmaltar taulellets de pasta roja, com eren 

els produíts al nostre país. Les esmaltadores continúes instal-lades a les fábríques de la 

Plana a partir de mitjan segle no eren tan sofisticades com les actuals, pero a grans trets

109Per exemple, per al blau fort les proporcions podien ser de quatre tasses de coberta per una tassa de color 
blau cobalt; per al negre désset parts de coberta per una de negre; per al taronja vint parts de coberta i una de 
taronja, etc. De vegades la coberta i el color es barrejaven a més amb esmalt blanc i, així, el rosa s’obtenía 
amb trenta tasses de coberta, una de rosa i set d’esmalt blanc; el groe canari s’obtenía amb nou parts de 
coberta, sis de blanc i una de groe, etc. Les combinacions esmentades en aquesta nota foren formulades per 
Eugenio García Domingo durant els anys 50 i 60 i replegades per Josep Mana Gomis (1990: 393-398).
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oferien bastants similituds: abans de l’esmaltat netejaven amb un raspall cilíndric els 

bescuits (coMocats els uns a continuació deis altres sense la menor interrupció sobre una 

corretja) i posteriorment els arruixaven amb aigua a pressió (humectació); a continuació el 

taulell ja estava a punt per a ser esmaltat amb la barbotina, i per a tal fi aquesta 

s’emmagatzemava dins una tremuja (depósit vertical), per la boca de la qual, en principi, 

queia sempre una quantitat d’esmalt fixa. Aqüestes tremuges d’importació foren 

modifícades pels técnics locáis, que les van fer de boca graduable, per tal de poder dosificar 

la quantitat d’esmalt que calia col-locar sobre les peces. Posteriorment els técnics locáis 

també van incorporar-hi una mena de llengua de vidre des de la boca regulable del depósit 

fins a ben prop del taulell (a penes 4-5 centímetres), per tal que la caiguda de l’esmalt fóra 

més suau i uniforme; aquesta llengua de vidre rebia el nom de llengua valenciana. Els 

especialistes locáis també van dotar a la tremuja d’un depósit auxiliar amb el qual 

s’aconseguia d’eliminar les bambolles d’aire que es formaven en l’esmalt. Observem dones 

com, a pesar que les esmaltadores eren d’importació, foren modifícades i adaptades a la 

producció local. A partir de les décades del 1960 i 1970 es van desenvolupar nous sistemes 

d’aplicació de l’esmalt, com ara l ’anomenada llengua de campana, inventada en aquest cas 

pels técnics italians: la campana, dispositiu en forma de casquet parabólic amb una vora 

bastant ampia, permet una distribució més homogénia de la barbotina d’esmalt, que 

s’escorre sobre la superficie convexa del casquet i s’escampa sobre la cara llisa del taulell 

d’una manera molt uniforme mentre aquest avan?a sobre una cinta transportadora (Venturi, 

1992: 197). Per a l’óbtenció de jaspiats, tot just després que el taulell rebia un bany 

d’esmalt blanc i sense eixir-se’n de la línia transportadora, s’hi aplicava la tinta a través 

d’unes boques oscil-lants; llavors, com que el color de fons encara era humit, es barrejava 

immediatament amb la tinta i es produia l’efecte de marmotitzat. Totes les peces esmaltades 

abans d’abandonar la línia esmaltadora passaven per un sistema de neteja automática de les 

vores (rebarbat) que n’eliminava la barbotina: aquest sistema consistia a fer circular els 

taulellets entre unes fulles d’acer que grataven dues de les vores; a continuació les peces 

trobaven un topall que les feia girar 90° C perque passaren per noves fulles que rascaven els 

altres dos cantells. Quan a la darreria de la década del 1960 s ’introduí la decoració per
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mitjans serigráfics, després que la rajoleta rebia el bany d’esmalt de fons i el rascat de les 

vores passava per les pantalles serigráfiques, aparells formats per milers de fils que 

contenien un disseny decoratiu en negatiu, el qual, per la pressió d’una espátula, es gravava 

en positiu sobre la cara esmaltada del taulell. Per últim, al final de la línia esmaltadora es 

produia l’encasellament deis taulells (solament esmaltats o també decorats) dins recipients 

de material refractan en els quals havien de patir la segona cuita.

Fins a mitjan década del 1960 la vitrifieaeió de Pesmalt, la segona cocció, es duia a 

terme en forns de passatges, el funcionament deis quals ja hem explicat al punt 232.2. A  

partir del període esmentat, tanmateix, es va produir un cert estancament en la utilització 

d’aquests fom s110, ja que els fabricants van apostar pels nous foms túnel muflats i pels de 

plaques d'arrossegament, altrament anomenat de canals. Tant els foms túnel com el de 

canals ofereixen una productivitat més alta i una producció més homogénia i uniforme que 

l’obtinguda en un forn de passatges. Els primers foms esmentats són com els foms túnel de 

flama directa (per a la primera cocció) pero muflats111, mentre que els segons són con un 

petit fom túnel muflat, pero es diferencien d’aquest peí fet que el material no va coHocat 

damunt de vagonetes sobre una via, sinó sobre un plaques reffactáries que, a través d’un 

canal d’uns 30 m de llargária, es desplacen espentades en fila continua per un mecanisme 

col-locat a l’entrada del passadís112. Els foms de plaques d’arrossegament poden eomptar 

amb un únic cañal (llavors s’anomenen monocanal), dos (bicanal, que és el cas mes 

freqüent), tres (tricanal) o encara més (multicanal). Els principáis avantatges del fom túnel 

i del de canals sobre el de passatges és, d’una banda, que en aquest darrer són els taulells 

que, disposats en fila continua i espentats els uns pels altres (amb el risc que durant el 

reblaniment de l’esmalt les peces puguen resultar defectuoses a causa d’aquest contacte),

110Entre el 1964 i el 1969 la producció taulellera de la Plana passá de 11,3 milions de metres quadrats anuals 
a 25,3, amb un augment relatiu del 118%; durant el mateix període el nombre de passatges s ’incrementa de 
5.848 a 7.015, amb una puja proporcional de només el 20% (Meliá, 1971: 172).

u l És a dir, protegits per una mufla, de manera que comptaven amb una paret interior per on circulava el foc 
que impedia que aquest entrara dins la galería, com s’esdevenia en els foms túnel de flama directa (Padoa, 
1971: 22).

1 12E s desplacen, s ’arrosseguen a través de la superficie refractaria del canal; per aixó aquesta mena de foms 
reben el nom de forns de plaques d'arrossegament, en italiá forno de piastre striscianti (Padoa, 1971: 24).
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s’arrosseguen directament sobre els conductes, mentre que en aquells el material fi va 

protegit dins d’unes caixes dentades amb arestes, sobre les quals es recolzen les peces, 

coHocades horitzontalment, sense que s’hi produisca un contacte que puga danyar-les. 

D’altra banda, la productivitat diária d’un fom de passatges de dimensions mitjanes (uns 30 

passatges) era de 162 m2, mentre que la d’un forn bicanal arriba ais 620 m2 i la d’un fom  

túnel, en fundó de la seua mida, pot anar des deis 750 ais 1.500 metres quadrats diaris. La 

major productivitat deis foms túnel condicioná que aquests s’instal-laren principalment en 

empreses de grans dimensions, mentre que els foms de plaques foren muntats sobretot en 

factories de dimensions mitjanes i petites. L’expansió d’aquests nous tipus de foms per a la 

cuita del fi a la Plana fou ben rápida: abans del 1964 no hi havia cap forn túnel muflat ni 

cap fom de plaques, i cinc anys després, el 1969, ja se n’hi havien instal-lat 16 del primer 

tipus i 30 del segon (24 bicanals i 6 trieanals), que coexistien amb 7.015 passatges 

distribuits en 165 foms (Meliá, 1971: 172, vegeu quadre IX).

Peí que fa a la selecció i embalatge deis taulells cal dir que fins ais anys seixanta 

encara predominava clarament 1’element humá. L’operació de tria deis taulells, segons la 

qualitat estética, era efectuada normalment per dones, l’ull de les quals s’encarregava de 

seleccionar les distintes categories deis taulells. L’envasament, mentrestant, es realitzava 

també d’una manera completament manual, damunt d’una taula i amb dones encaixadores 

que ficaven els taulellets dins les caixes de cartó. Els primers sistemes d’embalatge 

parcialment automatitzats s’introduíren a la darreria de la década del 1960 i consistien en 

una línia de transport, davant la qual se situaven tres o quatre dones que retiraven les peces 

segons la qualitat estética d’aquestes (primera qualitat, segona, especial...) i les introduíen 

en caixes, les quals eren voltades per un dispositiu que les deixava caure sobre una banda 

transportadora que les feia passar per una máquina que les tancava i precintava 

automáticament. Posteriorment el sistema de corretges fou substituit per la banda única en 

qué l’ull de la dona seleccionava els taulells en tres categories, i les mans d’aquesta els 

repartien en tres línies separades (Gomis, 1990: 318). Després de la selecció i l’embalatge 

es donava per conclús el procés de fabricació del taulellet.

539



Hem vist al llarg d’aquest punt (233.2) les innovacions tecnológiques que es van 

introduir en la indústria taulellera valenciana durant les décades centráis de la centuria, en 

especial després del 1962: la premsa de fricció automática, el fom i l’assecador túnel, el 

fom de canals, les línies esmaltadores, les pantalles serigráfiques o els sistemes de selecció 

del bescuit i d’embalatge parcial del producte final. Fou a partir de la década del 1970 que 

aqüestes innovacions es van generalitzar arreu del subsector tauleller valenciá, en un procés 

que alguns autors han anomenat Primera Reconversió Industrial, i que es va produir com a 

resposta a la greu crisi estructural que aquesta indústria arrossegava des de la Postguerra. 

La Primera Reconversió suposá, dones, un primer salt de la indústria taulellera de la Plana 

cap a les posicions capdavanteres que en Pactualitat ocupa a escala internacional, les quals, 

amb tot, no foren plenament assolides fins a 1’arribada de la década del 1980 i de la Segona 

Reconversió Industrial. El próxim capítol el dedicarem a l ’estudi d’aquestes dues 

reconversions integráis que va conéixer la nostra indústria taulellera, i que enllacen amb 

1’época present,

Posem ací posem punt final a aquest extens capítol dedicat a l’evolució histórica de 

la cerámica valenciana, en particular, i mundial, en general, en qué ens hem esforQat per 

exposar amb claredat les eonnexions entre l’una i Paltra. Com a síntesi, podem dir que la 

cerámica valenciana s’emmarca dins un espai geográfic i cultural mediterrani on, al llarg de 

la Historia, la trádició própia (grega, romana, ibérica, etc.) es barreja amb les influéncies 

provinents de POrient Próxim (musulmanes) i Llunyá (xineses, a través deis musulmans) i, 

en els darrers segles, del nord (de PEuropa Central i Atlántica). És, dones, en un territori 

com PEuropa Mediterránia - i  més en concret PEmília i Valéncia- amb una tradició 

cerámica antiga i riquíssima que ha arribat a quallar, sobretot durant el segle present, la 

indústria cerámica taulellera més potent del planeta, de la realitat actual de la qual ens 

ocuparem en el següent punt (3).
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3. L’ACTUAL INDÚSTRIA TAULELLERA

DE LA PLANA



3 . 0 .  I n t r o d u c c i ó

Després d’un extens capítol dedicat a la historia de la cerámica local, en aquest 

capítol tercer entrem ja de pie en Festudi de Tactual indústria taulellera de la Plana, estudi 

en qué distingim quatre punts principáis.

El primer d’aquests, dedicat a Pevolució tecnológica del subsector, podem 

considerar-lo com la continuació del darrer subpunt del capítol anterior (233.2). En aquest 

subpunt ens havíem referit a Fevolució tecnológica de la indústria taulellera de la Plana fins 

a la década del 1970, moment en qué el procés de producció hui anomenat bicocció 

tradicional acabava d’irrompre dins la indústria taulellera valenciana. En Factualitat aquest 

procés, tan innovador i revolucionari durant els anys setanta, ha esdevingut el més obsolet i 

el més minoritari deis que es continúen fent servir a la Plana: en efecte, a partir de la década 

del 1980 s’importaren des d’Itália nous sistemes de fabricació que rápidament 

reempla9aren la bicocció clássica o tradicional; ens referim a la bicocció rápida i, sobretot, 

a la monococció de paviment i a la efe revestiment (o monoporosa), sistemes que 

possibilitaren un espectacular augment de la producció taulellera espanyola (el 90% de la 

qual es fabrica a la Plana), que es duplicá entre el 1980 i el 1990: passá de 116 milions de 

m2 en la primera data a 225 en la segona. Durant la década present, la del 1990, la 

producció no ha parat de créixer. segons les dades d’ASCER el 1996 assolia ja 420 milions 

de m2, i segons altres fonts arribava a vora 450, és a dir, justament el doble que el 1990.

El segon punt d’aquest capítol el dediquem a l’estudi de la localització de la 

indústria taulellera, a distintes escales: comencem per la local i autonómica, continuem per 

Festatal i europea i concloem amb la mundial; d’aquesta manera podem apreciar el destacat 

pes relatiu i absolut de la nostra indústria en diferents ámbits, la més important del planeta 

si exceptuem la de la regió italiana de FEmília.

En el tercer punt analitzem les exportacions taulelleres de la Plana i compararem 

Fevolució d’aquestes amb el de la resta de subsectors industriáis valencians, per comprovar 

que, mentre que les exportacions de la majoria d’aquests s’han estancat o han crescut 

minsament, el taulell coneix, des del 1986, un increment tan gran que en una sola década el 

volum de les exportacions s’ha multiplicat per quatre (ha passat de poc més de 40.000 m2 el
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1986 a més de 160.000 el 1996). En Tactualitat les exportacions suposen aproximadament 

la meitat les vendes totals del taulell de la Plana i durant Tactual década han estat la clau 

del creixement de la producció taulellera valenciana. És previsible, a més, que ho continúen 

sent en el futur, ja que les vendes al mercat estatal creixen a un ritme menor que no les 

vendes a Fexterior, a causa d’una certa saturació que s’experimenta en el primer cas. A 

pesar d’aquesta saturació, segons dades d’ASCER {Asociación Española de Azulejos, 

Pavimentos y  Baldosas cerámicas) el mercat espanyol, amb una compra de més de 175
A

milions de m de taulell el 1996, és el principal consumidor per capita d’Europa, amb un 

consum d’uns 4,65 m2/habitant/any el 1996, molt per davant deis tres estats que el 

precedeixen (tots tres, com Espanya, de clima predominantment mediterrani): Portugal amb 

3,7 m2/hab./any, Itália amb 3,3 i Grecia amb 2,5 (Teruel, 1996: VI).

En el quart punt, finalment, ens referirem a les activitats auxiliars del subsector 

tauleller, tant les que subministren inputs a la indústria cerámica (entre les quals cal 

destacar les de primeres matéries -argiles, caolins, frites, esmalts, colors...-, les de 

maquinaria, els laboratoris de decorado al tercer foc i les que distribueixen l’energia) com 

també les empreses subministrades peí taulell, entre les quals cal remarcar les empreses de 

fabricació d’embalatges i expositors, les de transport i els magatzems de venda, distribució 

i coMocació.
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3 . 1 .  P r o d u c c i ó  i  t e c n o l o g i a

Entre el 1970 i Pépoca actual (1997) la indústria taulellera valenciana, concentrada 

a la comarca de la Plana i voltants, ha viscut una febre inversora que l’ha situada situada en 

el segon lloc mundial peí que fa a la seua producció. La comarca industrial de la Plana, que 

abraga des de Vilafamés, al nord, fins a Xilxes, al sud, i des de Castelló, a Pest, fins a 

Llucena i Ribesalbes, a Poest, posseeix en Pactualitat (1997) una capacitat de producció 

próxima ais 450.000 m2 de taulells anuals (90% de la capacitat de producció espanyola), 

que en el món, a escala local, només és superada per Panomenat comprensorio, espai ubicat 

a la histórica regió italiana de l ’Emília (entre Módena i Reggio nell’Emilia, en Factual 

regió administrativa coneguda com Emília-Romanyá), on la capacitat de producció s’acosta 

ais 520.000 metres quadrats a Pany (75% de la capacitat de producció italiana)1. En totes 

dues regions industriáis la producció efectiva suposa entre un 85 i un 90% de la capacitat de 

producció total, de manera que realment en la primera comarca el 1996 es fabricaren poc 

menys de 400 milions de m2 i en la segona cap ais 450, xifres que no deixen de ser for?a 

espectaculars.

El 1969 la capacitat de producció taulellera planenca era de només 25.000 m2/any 

(Meliá, 1971: 172), xifra que representava tres quartes parts del total espanyol; en menys de 

tres décades aquest volum s ’ha multiplicat per dívuit: 25.000 x 18 = 450.000. Aquest elevat 

increment de la producció ha viscut dos moments claus durant les décades del 1970 i del 

1980, coneguts respectivament com Primera i Segona Reconversió Industrial. En acabar la 

Primera Reconversió Industrial (cap al 1980) el volum de producció taulellera de la Plana ja 

s’acostava ais 100.000 m2/any (a escala estatal era de 116.000) i al final de la Segona (cap 

al 1990) s’aproximava ais 200.000 m2/any (227.000 en tot Pestat). Al llarg d’aquestes dues 

décades es va produir una notable reconversió tecnológica: durant la del 1970 algunes 

empreses planenques, les més capitalitzades, van instal-lar el sistema que hui coneixem  

com bicocció tradicional, que consta normalment de dos foms túnel (un per a Pescaldat i 

un per a Pesmaltat), mentre que la majoria es dedicaven a la producció exclusiva bé del 

primer cicle (escaldat) en fom túnel, o bé del segon cicle (esmaltat) en fom de canals o en

Aqüestes dades referides a la capacitat de producció de la Plana i d7/ Comprensorio les hem calcudades a 
partir d'Andar per Ceramiche (1997a).
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un túnel muflat (González C., 1992: 67-68); durant la década del 1980 es va desfer la faena 

realitzada la década anterior, ja que bona part de les instal-lacions -completes o parcials- de 

bicocció tradicional es desmaltellaren per incorporar els nous processos de monococció, hui 

dia encara vigents (i sembla que per molts anys, degut al seu alt rendiment). Va ser durant 

la segona meitat d’aquesta darrera década, la del 1980, que es van realitzár les més grans 

inversions conegudes fins llavors dins del subsector tauleller de la comarca industrial de la 

Plana (AADD, 1991a: 3)2.

Durant la present década, la del 1990, s’ha produit una consolidació deis processos 

de fabricació per monococció i tot i que la majoria deis esfor9os inversos han anat 

encamináis a la compra de nova maquinária, ha augmentat també notablement el capítol 

destinat a l’estalvi energétic, la protecció del medi ambient o la formació i especialització 

del personal. Aquest fet demostra la maduresa i estabilitat a qué ha arribat la indústria 

taulellera local, especialment grácies a la iniciativa i constáncia deis empresaris, que, sense 

cap mena d’ajut estatal ni autonómica, almenys fins fa poc, han elevat el subsector tauleller 

espanyol (en qué la producció planenca suposa més del 90% del total) al segon lloc en el 

ránquing mundial de capacitat de producció, amb una quota del 16,5%, només superada per 

la italiana (21,5%y.

2Només en el bienni 1988-1989 s’hi van destinar més de 17.000 milions de pessetes a la instal-lació de noves 
empreses i a l ’ampliació d’altres ja existents (Membrado, 1991: 47).

3Dades obtingudes per elaborado própia a partir d 'Andar per Ceramiche (1997a).
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3.1.1. La década del 1970: Primera Reconversió Industrial

311.1. Inversions i augment de la producció

Durant la década del 1960 Pobertura del cornea espanyol a P exterior va posar de 

manifest la feblesa de la industria taulellera espanyola, sobretot en comparar-la amb la 

italiana, que ja des deis anys cinquanta estava coneixent una forta expansió. 

L’endarreriment tecnológic i la manca de competitivitat de la producció espanyola, en 

general, i planenca, en particular, va obligar els empresaris taulellers locáis a portar a terme 

una severa reconversió tecnológica que posara fi a la greu crisi estructural que patia el 

subsector, especialment accentuada des del comengament de la década del 1960. Aquesta 

reconversió s’iniciá amb més d’una década de retard respecte a la reconversió italiana i 

hagué de realitzar-se majoritáriament amb tecnología importada des d’aquest estat 

transalpí, fet que encarí notablement el preu de la maquinária: cap al 1970 una línia 

moderna de fabricació taulellera, que incloi'a un fom túnel per a Pescaldat, un o dos 

assecadors contigus a aquest, i un o dos foms túnels muflats per a Pesmaltat o, en el seu 

defecte, un o més foms bicanals (Meliá, 1971: 168-169), costava no menys de 40 milions 

de pessetes: uns 540 milions de pessetes constants del 1996; si a tota aquesta maquinária 

afegíem les premses automátiques, la línia esmaltadora, les instaMacions per a la preparado 

de les terres per via seca, la compra de terrenys, el bastiment de les naus industriáis, etc. el 

pressupost es podia anar fins ais cent milions de pessetes (Meliá, 1971: 171), equivalents a 

uns 1.350 milions de pessetes constants del 1996. Tan sois alguns empresaris estaven en 

disposició de desembutxar aquests diners per invertir-los en una planta de producció 

moderna i completa; fou per aixó que els empresaris taulellers amb menor capacitat 

d’inversió realitzaren inversions parcials, destinades únicament al primer o al segon cicle 

productiu, 90 és, a la fabricació de bescuit o a Paplicació i cocció de Pesmalt, 

respectivament (González C., 1992: 68). A les següents figures (31.1 i 31.2) mostrem 

Pevolució de les inversions en la industria taulellera entre el 1967 i el 1979.
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Figura 31.1

Evolucíó de le s  inversions en indústria taulellera a la provincia 
de Castelló entre el 1967 i el 1979
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Tant a la figura 31.1 com a la 31.2 podem observar com el moment de major esfor? 

inversor en la indústria taulellera planenca durant la Primera Reconversió Industrial ( I a RI) 

es correspon amb la primera meitat de la década del 1970, i més en concret, amb el 

quatrienni 1972-1975. El volum d ’inversions de l’any 1974 (12.789,4 milions de pessetes 

constants del 1996) fou un deis més importants que registra la historia de la indústria 

taulellera planenca, només superat pels del 1988 (14.124,9 milions de ptes. constants del
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1996), 1995 (14.584,9 milions de ptes. constants del 1996) i 1996 (13.529,2 milions de 

ptes.). Per la seua banda, la xifra d’inversió del 1975 (8.700 milions de pessetes constants 

del 1996) només es veu superada per la d ’aquests tres anys (1988, 1995 i 1996), per la del 

propi 1974 i per la del 1989 (11.455,7 milions de ptes. constants del 1996).

Figura 31.2

EYOLUCIO DE LES INVERSIONS EN LA INDUSTRIA TAULELLERA 
A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ (1967-1979)

ANY Milions de pessetes 
corrents

Valor
pesseta

Milions de pessetes 
constants de 1996

1967 130,3 0,066 1.974,2
1968 180,0 0,069 2.608,7
1969 257,5 0,070 3.678,6
1970 229,0 0,074 3.095,0
1971 176,8 0,081 2.182,7
1972 513,0 0,087 5.896,6
1973 758,6 0,097 7.820,6
1974 1.445,2 0,113 12.789,4
1975 1.148,4 0,132 8.700,0
1976 453,0 0,155 2.922,6
1977 449,7 0,193 2.331,6
1978 429,8 0,231 1.860,6
1979 515,7 0,267 1.931,5

Fonts: P e ra l 1967-197^
Castellón en cifras

1996 son ¿

Economía Industrial(A 
D ,1977-1986). Les dade 
i\'Anuario El País (m

ADD, 1967- 
del valor a< 

D ,1 99 7 b ,p p

975); per al 1975-1979 
Iquisitiu de la pesseta el 
.3 8 8 -3 8 9 )

En el figura 31.3 podem observar les principáis inversions industriáis en noves 

empreses taulelleres que, segons la revista Economía Industrial, editada peí Ministeri 

d ’Indústria i Energía, es van realitzar a la Plana durant el quatrienni 1972-75:
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Figura 31.3

PRINCIPALS INVERSIONS EN NOVES EMPRESES REALITZADES 
EN LA INDÚSTRIA TAULELLERA DE LA PLANA DURANT EL 1972-1975
Empresa Localitat T ipusde

producte
D ata de la 

Inversió
Inversió pessetes 

corrents
Inversió pessetes 

constants

Cerámica Soriano Vila-real Fábrica de taulellets Agost 1972 118325.000 1360.057 .000

Todagrés Vila-real Fábrica de gres G e n e r1973 43.547.000 448 .938 .000

Inalco L’Alcora Fábrica de taulellets Abril 1973 50.922.000 524.969.000

Planomyr L’Alcora Fábrica de bescuit Juliol 1973 46.541.000 479 .804 .000

Terracuita Vilafamés Fábrica de bescuit juny 1973 63.980.000 659.588.000

Pamesa Almassora Fábrica de gres febrer 1974 129.402.000 I.I4S .IS0.000

Azuliber L’Alcora Fábrica de bescuit setem bre 1974 51.605.000 456.681.000

Porcelanosa Vila-real Fábrica de gres g e n e r1975 104.794 793.894.000

Gres de Valls Castelló Fábrica de gres gener 1975 64.430 488.196.000

Gres de Nules Nules Fábrica de gres mar$ 1975 56.491 427.962.000

Terracuita Vilafamés Fábrica de bescuit mar$ 1975 65.825 498 .674 .000

Font: Revista Economía Industrial(AADD, 1967-75)

Fem notar que les més grans inversions industriáis de la primera meitat de la década 

del 1970 anaven destinades principalment a la instal-lacio de faetones productores de 

paviments de gres (Todagrés, Pamesa, Gres de Valls i Gres de Nules). Les inversions en les 

fabriques de revestiments solien ser més minses: només hem destacat Cerámica Soriano 

(que després esdevindria Porcelanosa) i l’alcorina Inalco. També cal destacar les grans 

inversions realitzades en tres fabriques de bescuit: Plano myr, Azuliber i, sobretot, la 

vilafamesina Terracuita. Finalment cal remarcar la inversió realitzada a l’empresa vila- 

realenca Porcelanosa, que fou la primera de la Plana especialitzada en la producció de 

taulells de pasta blanca.

Podem considerar que la instal-lació de les primeres premses completament 

automátiques (1962) i deis primers forns túnels per a l’escaldat (1964) significaren l’inici
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de la Ia RI (Primera Reconversió Industrial). Poc de temps després s’introduiren els 

assecadors túnel, els foms túnel per a la cuita de l’esmalt, els foms de plaques, les 

instal-lacions mecanitzades per a la mólta de primeres matéries, els sistemes de selecció del 

bescuit i d’embalatge del producte acabat, les maquines de serigrafiar, les modernes línies 

esmaltadores, etc. El mimetisme i la iniciativa empresarial que han caracteritzat sempre la 

indústria taulellera planenca4 possibilitaren Pexpansió d’aquestes innovacions per un grapat 

d’empreses, i al cap d’uns anys, ja durant la década del 1970, per la resta del teixit 

productiu comarcal. L’antropóleg i escriptor Joan Francesc Mira, en un arricie publicat al 

diari Las Provincias el juny del 1974 (reproduit al seu llibre d’assaigs Puní de Mira), ens fa 

una descripció profana, pero molt eloqüent, de Fespectacular expansió del taulell de la 

Plana durant la primera meitat de la década del 1970, que ell pogué presenciar. Reproduim 

les seues expressives paraules:

De tota manera, economistes a banda (i que em perdonen, que no volia ofendre), cree que 

ben poca gent podía imaginar-se, fa deu o quinze anys [cap al 1960-64], Fespectacle que 

qualsevol viatger observador pot trobar avui passejant per algunes de les nostres comarques 

[les comarques valencianes]. Jo, per exemple, conec més bé la Plana i l’Alcalatén: hi faig 

viatges i passejades ben sovint, i tanmateix la visió de les fabriques que creixen a la vora de 

totes les carreteres i camins encara no The assimilada del tot. La veritat és que apareixen 

com els rovellons després de les pluges: estás un mes sense anar a Onda o a l’Alcora, i quan 

hi tomes, pías!, tres o quatre construccions noves que trobes en marxa peí camí, entre els 

tarongers o entre les garroferes, a la vora deis rius, aplanant terrenys de muntanya o al fons 

de les valls, a prop deis pobles o perdudes allá on sant Joan va predicar el primer sermó. 

Sembla com un fenomen de la naturalesa: com una erupció o una cosa així.

El cas d’aquestes comarques [La Plana, l’Alcalaten] és certament una mica especial: és 

l’epidémia del taulell, una febre que s’ha apoderat de la gent amb una viruléncia increíble i 

que igual transforma en fabricant un farmacéutic que un pacífíc professor d’Institut..., o 

que, fins i tot, arriba a provocar el miracle inédit de transferir a la indústria alguns deis 

diners que encara queden deis que en un temps donava el taronger.
Mira, 1987: 32-33.

4A tall d’exemple recordem la proliferació de petits tallers cerámics al voltant de la Real Fábrica de 1’ Alcora 
durant el segle XVIII i XIX.
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Tot aquest procés ha rebut, a causa del seu carácter integral (integral tant en el sentit 

que afectá totes les fases de la producció, des de la de preparació d’argiles fins a la de 

classificació del producte final, com en el sentit que s’hi veié implicada la totalitat de les 

fábriques cerámiques comarcáis) el nom de Primera Reconversió industrial, proposat per 

autors com Josep Lluís Porcar (1987: 418) i Josep María Gomis (1990: 308). Aquelles 

empreses que, per falta d’iniciativa o de liquidesa, no van dur a terme la reconversió 

industrial acabaren havent de tancar a causa de l’escassa competitivitat que presentaven.

Podem dir que ja durant la década deis trenta la indústria taulellera de la Plana havia 

viscut un precedent de la Ia RI. En aquella época s’aconseguiren forts increments de 

productivitat grácies a la introducció d’una série d’innovacions tecnológiques (el fom de 

passatges, el fom de fusió de solera inclinada, la trituradora de terres, la premsa de fricció 

eléctrica i, fins i tot, la primera línia esmaltadora, que no doná els resultats esperats); 

tanmateix, aquest primer intent de renovació tecnológica es veié drásticament truncat, en el 

moment del seu máxim apogeu a mitjan década del 1930, per l’esclat de la Guerra Civil, 

amb la qual s ’iniciá un període de regressió, primer, i posteriorment de lenta i irregular 

recuperació. Fins a mitjan década del 1960, grácies a la introducció de les innovacions 

tecnológiques referides més amunt, la indústria taulellera planenca no fou capa? de superar 

aquest període d’apatia que van suposar les décades centráis del segle. Ara és hora de 

preguntar-nos qué hauria passat si no hagueren tingut lloc el caos i la destrucció de la 

Guerra Civil, o si almenys, acabada aquesta, Espanya no hagués romás adiada de la resta 

del món durant tota la década del 1940 i part de la del 1950: hauria triomfat la reconversió 

industrial deis anys 30? Estaría hui la indústria taulellera valenciana al nivell de Femiliana, 

o fins i tot per davant d’aquesta? En qualsevol cas, les circumstáncies no foren propicies 

per a la nostra indústria. En l ’actualitat, que sí que ho són, s’está demostrant que la 

industria taulellera de la Plana pot competir d’igual a igual amb la italiana5.

5Potser en alguns camps com la maquinária encara no es puga competir, pero en altres, com la fabricació de 
frites i esmalts, sí que s’hi competeix i fins i tot se supera el potencial itahá.
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Passem a fer tot seguit un recompte de les xifres més signifícatives de la Ia RI: entre 

el 1965 i el 1970 la producció taulellera espanyola es va duplicar, passá de 18 a 36 milions 

de m2/any6, i entre el 1970 i el 1977 gairebé es triplicá, ja que assolí vora 100 milions de 

m2/any en aquesta darrera data7. Peí que fa al nombre de treballadors ocupats en la indústria 

taulellera, gairebé es va duplicar a escala estatal al llarg de la Ia RI: passá de poc més de

8.000 el 1965 (deis quals gairebé 5.000 eren a la Plana)8 a vora 15.000 el 1976 (11.100 deis 

quals a la Plana)9; Faugment d’operaris fou proporcionalment molt inferior al de la 

producció i per tant la productivitat per obrer s’incrementá de forma notable: el 1965 cada 

obrer produía poc més de 2.300 metres quadrats a Pany, mentre que l’any 1976 la mitjana 

de producció anual per operari superava els 6.600 m2. Pero Fincrement més espectacular en 

térmens relatius de la Ia RI fou el de les exportacions: el 1965 i el 1967 el volum de taulells 

espanyols expedits a Fexterior tocava fons amb només 240.000 i 235.000 metres quadrats 

respectivament (vegeu AADD, 1976: 55); el 1971 aquesta xifra s’havia multiplicat per més 

de trenta (era de 7.547.000 de m2) 10 i el 1977 el total exportat assolia ja 24 milions de 

metres quadrats11.

Cal dir que Fauge productiu i exportador viscut per la indústria taulellera durant la 

década del 1970 es veié momentániament interromput durant el bienni 1978-79, que 

correspon a la transido entre la Primera i la Segona Reconversió Industrial, i que es

6Per a l’any 1965 Meliá (1971: 166) cita per a Espanya una producció de 49.220 m2 diaris, que suposen 
gairebé 18 milions de m2 a l ’any. Per a l ’any 1970 les dades exactes de producció segons el Sindicato 
Nacional de Vidrio y  Cerámica són de 36.210.000 metres quadrats (AADD, 1974: 18).

7L’any 1977, segons les dades de Porcar (AADD, 1987: 420) la producció taulellera espanyola era de
98.275.000 metres quadrats.

8E1 nombre total de treballadors a escala estatal el 1965 l ’hem calcucat indirectament a partir d’una estadística 
elaborada peí Sindicato Nacional de Vidrio y  Cerámica (vegeu COCIN, 1974: 27), segons la qual el subsector 
tauleller espanyol tenia una poténcia instaHada el 1965 de 14.395 CV, que equivalía a 1,7 CV per cada 
operari; a partir d’aquestes xifres podem deduir que el nombre d’ocupats era poc superior a 8.000. Peí que fa 
al nombre d’operaris de la Plana l ’hem obtingut a partir de les dades de Meliá (1971: 167) referides a la 
darreria de l ’any 1964, segons les quals la comarca posse'ía 4.925 ocupats en la indústria taulellera.

9Aqüestes xifres són d’elaborado propia (Membrado, 1991: 30) a partir de dades sobre treballadors 
facilitades per la Cambra de Comer? de Castelló. Les xifres del 1976 (15.000 treballadors a Espanya i 
11.1000 a la Plana) es mantenien encara prácticament inamovibles l ’any 1984, consumada la primera 
reconversió i comengant ja la segona.

10Dades de la Dirección General de Aduanas citades a Estudio del sector azulejero (COCIN, 1974: 20).

11 Segons dades d’ASCER citades per Porcar, 1987:420.
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caracteritzá per una lleugera davallada de la producció i de les exportacions com a 

conseqüéncia de la segona crisi energética internacional (que, motivada per la puja deis 

preus del petroli, tingué lloc en aquests mateixos anys). L’increment deis costs deis 

productes deriváis del petroli, com ara el fuel-oil o el gas propá, incidí negativament en el 

desenvolupament del subsector tauleller, que necessitava aquests combustibles per a la 

producció d’energia térmica durant la cocció deis taulells (Membrado, 1991: 25-27)12. 

Aquesta crisi energética comenpá a superar-se a partir del maig del 1980 en posar-se en 

funcionament el gasoducte Tarragona-Valéncia, que des de llavors i encara hui abasteix les 

empreses taulelleres de la Plana de gas natural provinent d’Algéria i transportat en vaixell 

fins a Barcelona, des d’on es reenvía cap al nostre país via Tarragona; aquesta nova 

energía, més neta i amb un poder calorífic superior a les anteriors, evitava la depéndencia 

energética deis productes derivats del petroli i possibilitava, a més, la introducció deis 

processos de monococció.

En la figura 31.4 mostrem les dades d’evolució entre el 1965 i el 1979 de la 

producció espanyola de taulell, el consum intern (espanyol), les exportacions, les 

importacions i el consum aparent (consum intern més importacions, és a dir, el consum de 

taulell -d e  procedéncia estatal o n o- realitzat pels clients espanyols al llarg de tot un any). 

A  la figura 31.5, a més, podem observar esquemáticament Tevolució de la producció al 

llarg del període 1965-1979, i també les evolucions del consum intern espanyol i de 

1’exportado.

Tant la figura*31.4 com, sobretot, la 31.5 ens il-lustren ben clarament Pevolució 

seguida per la producció taulellera espanyola durant els anys en qué es desenvolupa la Ia 

RI. En general, s’hi pot apreciar un increment bastant regular de la producció des del 1965 

fins al 1977 i només durant el bienni 1978-79 s’observa un moment de recessió, a causa 

deis efectes de la crisi energética.

12Segons els economistes A  J. Alonso, J. M. Boronat i J. V. Martínez (1985: 53-54) al llarg de l ’any 1973 el 
preu del barril de petroli era experimenta un increment d’ 1,62 a 9,31 dólars, i el 1979 ja se situava entre els 24 
i els 34 dólars. Aquesta puja de l ’energia lógicament repercutí en 1’increment del preu del fuel-oil i del gas 
propá; aquest darrer combustible, el 1975 costava 10,8 pts/kg i 46 el 1981.
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Figura 3 1 4

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ ESPANYOLA DE TAULELLS 
ENTRE EL 1965 1 EL 1979

an y
P (producció 
en milers de

m 2)

Cl (consum  
intern en 

milers de m2)

%
Cl/
P

E (exportació 
en milers de 

m2)

%
E/
P

1 (im portado  
en milers de 

m2)

CA (consum  
aparent en 

milers de m2)

%
1/

CA
1965 17.700 17.460 98,6 240 1,4 815 18.275 4,5
1966 21.300 20.963 98,4 337 1,6 1.468 22.431 6,5
1967 24.650 24.415 99,0 235 1,0 1.015 25.430 4,0
1968 27.724 27.354 98,7 370 1,3 671 28.025 2,4
1969 34.180 32.753 95,8 1.427 4,2 557 33.310 1,7
1970 36.210 32.307 89,2 3.903 10,8 451 32.758 1.4
1971 39.468 31.921 80,9 7.547 19,1 561 32.482 1.7
1972 41.836 32.085 76,7 9.751 23,3 731 32.816 u
1973 53.385 41.307 77,4 12.078 22,6 2.464 43.771 5,6
1974 61.065 46.287 75,8 14.778 24,2 2.968 49.255 6.0
1975 71.092 50.839 71,5 20.253 28,5 1.834 52.673 3.5
1976 77.356 56.731 73,3 20.625 26,7 2.435 59.166 4.1
1977 98.275 73.936 75,2 24.339 24,8 2.502 76.438 3.3
1978 97.774 75.631 77,4 22.143 22,6 3.106 78.737 3,9
1979 89.929 66.794 74,3 23.135 25,7 6.142 72.936 8,4
Les dades en tre  el 1965 i el 1972 procedeixen de la Dirección General de Aduanas (vegeu COCIN, 1974:20) i fan referencia II 
només a la partida 69.08 (taulells esm altats). A p artir  del 1973 les dades es refereixen, a més, a la partida 69.07 (taulells 

no esm altats), que sempre és m inoritaria (inferior al 10%) en el conjunt de la producció taulellera espanyola. Les dades 
globals (69.07 +  69.08) de producció que van del 1973 al 1979 són citades per Porcar (1 9 8 7 :4 2 0 ), m entre que les 

d ’exportació i d ’im portació provenen de \ Estadística de comercio exterior. Comercio por productos( AADD, 1973-1985).

Els consums intern i aparent registren també un augment bastant regular al llarg 

d ’aquesta quinzena d ’anys (1965-1979), llevat de dos moments: el trienni 1970-72, durant 

el qual, segons la COCIN de Castelló (1974: 21) es produí una crisi de la construcció a 

Espanya13, i el bienni 1978-1979, en qué es van deixar sentir els efectes de la ja comentada 

segona crisi energética internacional. Quant a les exportacions apreciem una primera etapa

13Crisi que vingué seguida d’un boom d’aquest sector a partir del 1973, el qual boom condiciona que el 
consum intern espanyol es multiplicara per 2,3 en tan sois cinc anys (passá de 32 milions de m2 el 1972 a 74 
el 1977).
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(1965-1968) d’accentuada crisi, en qué el percentatge d’aquestes sobre el total de producció 

no supera el 2% i el saldo comercial espanyol és negatiu per primera i única vegada des que 

es recullen les estadístiques de comer? exterior; posteriorment ens trobem amb una segona 

etapa d’increment rápid (1968-1977), en qué les exportacions passen de suposar 1*1,6% del 

volum de producció espanyola a representar aproximadament una quart part d’aquesta o 

més (28,5% el 1975, 26,7% el 1976). Finalment el bienni 1978-79 suposa per a les 

exportacions, a 1’igual que per a la producció i per al consum intern, una etapa 

d’estancament i, fins i tot, de lleuger retrocés. Quant a les importacions podem apreciar que 

mai són especialment destacades: sobre el total del consum aparent el percentatge 

d’importacions en general és molt baix, sempre inferior al 10%, i gairebé sempre per sota 

del 5%.

Figura 31.5

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ ESPANYOLA DE TAULELL 
(PDES. 69.07 I 69.08) ENTRE EL 1965 I EL 1979
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A la figura 31.6 observem Pevolució del saldo comercial espanyol durant el 1965- 

79 (no en pessetes corrents, sinó en pessetes constants del 1996). Apreciem com aquest 

saldo comercial és negatiu fins al 1969 i clarament positiu a partir d ’aquella data.

Figura 31.6

SALDO COMERCIAL ESPANYOL 
(pda. 69.08 fins al 1972 i 

pdes. 69.07 i 69.08 entre 1973 i 1979)
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En la figura 31.7 mostrem l’evolució de les exportacions i importacions taulelleres i 

del saldo comercial espanyol (en pessetes corrents i constants, del 1996) durant el període 

1965-1980. Hem volgut reflectir també les dades del 1980 per observar el gran increment 

expírtador que es produeix a partir d’aquesta data, que suposa l’inici de la Segona 

Reconversió Industrial14.

14Le> dades les reflectim tant en superficie (metres quadrats) com en pes (tones) i en milions de pessetes. Cal 
dir que les estadístiques oficiáis de 1’época (.Estadística de Comercio Exterior de España. Comercio por 
proaictos, vegeu AADD, 1973-85) reflecteixen les dades en pes i no pas en superficie, i és per aixó que, peí 
que a al volum, les xifres expressades en tones sempre són més fiables que no les citades en m2.

m i l e r s  d e  p e s s e t e s  c o n s t a n t s  d e l  1996
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Figura 31.7

EYOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS, IMPORTACIONS 1 SALDO COMERCIAL DINS LA II 
INDÚSTRIA TAULELLERA ESPANYOLA ENTRE EL 1965 1 EL 1980

E x p o r ta d o I m p o r t a d o S a ld o
Any tones milers

m2
milers ptes. 

corrents
tones milers

m2
milers ptes. 

corrents
tones milers ptes. 

corrents
milers ptes. 

constants del 
1996

1965 2.531 240 25.957 8.915 815 92.755 -6.384 -66.798 -1.151.690
1966 3.685 337 31.201 16.058 1.468 171.162 -12373 -139.961 -2.257.436
1967 2.561 235 25.742 11.100 1.015 121.405 -8.539 -95.663 -1.449.439
1968 4.032 370 42.548 7 33 7 671 99.717 -3 3 0 5 -57.169 -828.536
1969 15.608 1.427 159.418 6 .088 557 90.445 9.520 68.973 985.329
1970 42.696 3.903 365.986 4.936 451 85.291 37.760 280.695 3.793.175
1971 82.548 7.547 725.819 6.132 561 116321 76.416 609.498 7.524.667
1972 106.663 9.751 1.070.145 7.996 731 165.310 98.667 904.835 10.400.402
1973 132.117 12.078 1.410.921 26.951 2.464 489.446 105.166 921.475 9.499.742
1974 161.688 14.778 2 33 2 .95 8 32.475 2.968 757.910 129.213 1.575.048 13.938.479
1975 221.542 20.253 338 1 .06 0 20.056 1.834 1.557.229 201.486 1.823.831 13.816.902
1976 242.644 20.625 3.892.711 28.650 2.435 728.933 213.994 3.163.778 20.411.471
1977 2 86 33 6 2 4 3 3 9 5327.992 29.430 2.502 844.247 256.906 4.483.745 23.231.839
1978 260.508 22.143 5.533.674 36.537 3.106 1.215.018 223.971 4318 .656 18.695.481
1979 272.182 23.135 6.168353 72.253 6.142 2.276.943 199.929 3.891.410 14.574.569
1980 460.655 37.774 12.688388 55.482 4.550 2.482.625 405.173 10.205.763 3 3 .028359

Les dades d ’im portació i exportado  entre el 
Castelló (COCIN, 1974: 2 3 ,2 5 ). Les dades obi 

(AADD, 1973-85). Cal a p u n ta r que les estadíst'n 
partida 69.08 (segons la nom enclatura de Bruj 
partides 69.08 i 69.07 (aquest d a rre r epígraf ir 

suposen un percentí

965 i el 197] 
tingudes ent 
ques anterior 
sel-les), que 
íd o u  els tau  
itge baix tan

són de l’IR 
e el 1973 i 1 
s a l  1973 ref 
es la taulells 
ells no esm a 
t  del to ta l in

ESCO (AADD, 1976:42, 55) i de la Cambra de Córner^ de 
980 són de \  Estadística de Comercio Exterior de España 
lecteixen només les tones, metres q uad ra ts  i pessetes de la 
esm altats; a  p artir  del 1973, les dades són la sum a de les 

Itats); cal d ir, pero, que els taulells sense esm altar sempre 
ip o rta t com del to ta l exportat.
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311.2. Innovacions tecnológiques

Des de punt de vista tecnológic el fet més destacat de la Ia RI va ser la introducció i 

la generalització del sistema que hui coneixem com bicocció tradicional, que a la darreria 

deis seixanta no era gens tradicional, ans al contrari, era absolutament innovador. La que 

hui anomenem bicocció tradicional va revolucionar completament la fabricació taulellera a 

la comarca de la Plana en totes les fases: des de la preparado de les argiles fins a la 

classificació del producte final. En els próxims parágrafs repassarem breument en qué 

consistiren les innovacions introduides amb la bicocció tradicional.

La preparado i mólta de les primeres matéries, realitzades peí sistema que hui es 

coneix com mólta per via seca, possibilitava una més adequada dosificado i mésela de les 

terres, una major homogene'ítzació d’aquestes i una triturado més completa i uniforme. La 

preparado i mólta per via seca s’inicia amb el transport (des de la pedrera), dosificado i 

barreja de les primeres matéries en sec sobre Pera de la fabrica, on els terrossos terres són 

bastament triturats (normalment amb tractors) fins que adquireixen una grandária máxima 

d’uns 6 cm (Porcar, 1987: 426). Després les argiles s’emmagatzemen en sitges cobertes, 

des de les quals passen per una série de molins trituradors (dentats, d’impacte, etc.) que 

s’encarreguen d’esmicolar-les fins a reduir la mida del material a una grandária no superior 

a 5 mm. Després encara es produeix un mólta ulterior amb molins desintegradors de 

barrots, molins de martells i molins pendulars ( TFA, VI: 8)15 i per últim la pols d’argila, 

finament mólta i amb un grau d’humitat no superior al 3%, és tamisada i s ’arruixa 

lleugerament per mitjá d’una humectadora, ja que cal que posseisca una humitat almenys 

del 4%  (normalment entre el 4 i el 8%), que hi conferisca la flexibilitat necessária en la 

compactado durant el premsat (Porcar, 1987: 426-427).

La fase següent a la mólta de Pargila és la de la formado de la pe?a, durant la qual 

les matéries primeres que constitueixen el eos d’un taulell, encara sense forma propia, 

adquireixen una geometría ben definida. En el sistema de bicocció tradicional aquesta 

geometría s’obté normalment a partir d’una premsa de fricció automática, el funcionament

15E1s molins pendulars classifiquen les terres segons granulometries, de manera que el granuls la mida deis 
quals no és encara suficientment menuda tomen a l ’inici del procés (Porcar, 1987:427).
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de la qual consisteix básicament a fer girar un volant a partir de la fricció d’aquest amb dos 

discs col-locats sobre un mateix eix i accionats de manera automática; la rotació del volant 

fa baixar i pujar succesivament un caragol fíxat al volant, el qual caragol, al seu tom, porta 

acoblat un sócol que pressiona fortament sobre Pargila col-locada dins un motle fix. 

Habitualment es duen a terme dues pressions sobre cada suport que s’ha de premsar: la 

primera té com a objectiu Pexpulsió de Paire i la segona la formado de les pe?a própiament 

dita. Una volta realitzades les dues pressions el suport del taulell és expulsat 

automáticament del motle. Les premses de fricció automátiques foren introduides a la Plana 

a partir del 1962, importades des d’Itália, i en pocs anys van superar en nombre les 

anteriors premses eléctriques, sobre les quals presentaven els avantatges de ser 

completament automátiques, d’assolir una major velocitat de premsat, de possibilitar unes 

dimensions superiors i una grossária més prima i d’aconseguir una millora de la qualitat i 

de la uniformitat del producte en general.

Després del premsat es procedeix a Passecat del suport, fase en la qual s’elimina la 

major part de la humitat que contenen les peces premsades amb el fi de realitzar la cocció 

en un temps industrialment acceptable (Ferniani, 1992: 16). En la bicocció tradicional el 

suport s’eixuga artificialment en un assecador túnel (disposat paral-lelament al fom túnel), 

dins el qual els taulells, col-locats en piles d’aproximadament un metre d’al^ária sobre 

vagonetes, avancen de cara a Paire calent, que ve contracorrent i que asseca les peces fins 

que assoleixen la sequedat adequada per a la cocció.

Posteriorment éls suports eixuts i muntats sobre les mateixes vagonetes passen a 

rebre la primera cuita en un fom continu de tipus túnel, que susbtituí els foms árabs i els de 

cambres a partir del 1964, i que significá respecte a aquests un notable increment de la 

productivitat: amb un forn árab intermitent la mitjana diária de producció era d’uns 200 

metres quadrats i amb un fom semicontinu de quatre cambres podia ser de poc més de 500 

m2, mentre que amb un fom túnel de dimensions reduides (60 m de longitud) s’assolien 

1.500 m2 diaris i amb un de gran capacitat (100 m de llarg) fins a 4.500 m2 diaris (Padoa, 

1971: 30).
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Una volta cuites les peces, aqüestes passen per la línia esmaltadora, provista deis 

aparells necessaris per a aplicar una o més capes d’esmalt cerámic sobre el taulell. Al 

principi de la línia hi ha un detector automátic que descobreix qualsevol imperfecció que 

presenten els bescuits per menuda que siga i que retira automáticament aquells que hagen 

resultats danyats durant les fases anteriors. Tot seguit el taulell continua a través de 

Pesmaltadora i en passar per sota d’una llengua de campana (o de filera), connectada a una 

tremuja carregada de barbotina, rep una o més cortines d’esmalt, que es distribueixen 

homogéniament al llarg de la superficie vista de la pe£a. Posteriorment es netegen les vores 

del taulell, s ’apliquen les decoracions serigráfiques, si n’hi ha, i el taulell resta així a punt 

per a la següent i darrera cocció.

En el sistema de bicocció tradicional la segona cuita es realitza normalment en un 

fom  túnel muflat o en un fom de plaques d’arrossegament (bicanal o tricanal); tant la 

incorporado deis foms túnel per al vidriat com la deis foms de plaques significaren un 

important augment de la productivitat respecte ais tradicionals foms de passatges, que 

havien vingut emprant-se en la cuita del fi des de la década del 1930: amb un fom de 

passatges de dimensions mitjanes es vitrificaven diáriament uns 160 m2, mentre que amb un 

fom bicanal s’assolien més de 600 m2 diaris i amb un fom túnel muflat cap ais 750, si era 

de grandária reduida (uns 40 m), i uns 1.500, si era de grans dimensions (60 m) (Padoa, 

1971:30-31). ,

Consumada la segona cocció només resta la fase de selecció i envasat del producte. 

La selecció és necessária per tal de verificar i unificar la qualitat deis productes, ja que en la 

práctica sempre es troben variacions entre els distints taulells acabats de fabricar. La tria de 

les peces en fiinció de les característiques superfícials (estétiques) és realitzada per 

operáries, que seleccionen els taulells segons qualitats (primera, segona, especial...). Durant 

la Ia RI aparegué el sistema de banda única, en qué les dones classificadores seleccionaven 

les peces situades en una línia central, que després es dividia en tres (cadascuna de les quals 

transportava taulells de distinta qualitat, determinada per les operáries. Finalment, peí que 

fa al procés d’envasat, durant els anys setanta aparegueren les primeres línies 

automatitzades d’embalatge i etiquetatge (Gomis, 1990: 318).
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D ’aquesta manera es posa fí al procés de producció del taulell, que queda llest per a 

la seua distribució i venda. En la figura 31.8 podem observar esquemáticament les diferents 

fases del procés productiu dins del sistema de fabricació de revestiments i paviments 

mitjangant bicocció tradicional, tot comparant-les amb els processos de producció 

precedents.

Figura 31.8

PROCÉS DE FABRICACIÓ ABANS DE LA Ia RECONYERSIÓ PROCÉS DE FABRICACIÓ PER BICOCCIÓ TRADICIONAL

Extracció de les prim eres m atéries m itjan^ant una trencadora a  peu de mina

Dosificació, barreja , homogeneització, esm icolat i meteorització de les argiles a l’era , em m agatzem am ent en sitges
Mólta en molins de m artells 

o de barrots
Mólta en molins de c o rro n s , de m artells o de barro ts  i 

destriam ent en molins pendulars

Tam isat en sec, hum ectado  i nou tam isa t en hum it Tam isat en sec i hum ectado

Form ado de la pe$a en una prem sa de fricció eléctrica Formació de la pe^a en una prem sa de fricció au tom ática

Assecat natu ra l o en un assecador de cam bres Assecat en un assecador túnel

Prim era cocció en un forn árab  o de cam bres Prim era cocció en un forn túnel de flam a d irecta

Classificació m anual del bescuit Classificació au tom ática del bescuit
Esm altat previa p rep arad o  del v id ria t en molins Alsing 

i, si cal* decorado  m anual per trep a
Esm altat prévia p rep arad o  deis vidriats en un molí Alsing 

i, si cal, deco rado  per serigrafia mecánica

Segona cocció en un forn de passatges Segona cocció en un forn túnel o en un forn de plaques

Selecció m anual Selecció m anual, només parcialm ent a u to m a tiz a d a

Envasat m anual Envasat au tom atitzat

A pesar del seu carácter innovador en les décades del 1960 i del 1970, en l’actualitat 

(1997) la bicocció tradicional ha esdevingut el procediment més obsolet deis que es fan 

servir en la fabricació de taulells a la Plana: des de fa almenys una década ja no es fa servir 

per a la producció de paviments (elaborats tots per monococció) i peí que fa ais 

revestiments la seua utilització és residual. Només unes quantes fábriques continúen hui dia 

produint taulells de paret per mitjá de la bicocció tradicional, i d ’una manera parcial, ja  que
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la primera cocció la realitzen en foms túnels, a la manera tradicional, pero la segona la duen 

a terme en forns monostrats rápids, amb els quals aconsegueixen reduir a la meitat de temps 

el procés de producció16.

La raó per la qual en Pactualitat algunes empreses continúen treballant i invertint en 

els processos de bicocció tradicional no és un altra que la gran qualitat estética que 

ofereixen els taulells fabricats mitjan?ant aquest procés. És veritat que els modems sistemes 

de bicocció rápida i, sobretot, de monococció porosa, possibiliten la fabricació de 

revestiments en un interval de temps molt inferior al que es requereix en la bicocció 

tradicional, pero també ho és que la qualitat deis esmalts és sempre superior en les peces 

fabricades mitjan?ant aquest darrer sistema. El sistema de bicocció tradicional utilitzat en 

Pactualitat (és a dir, amb la primera cocció en túnel i la segona en monostrat) possibilita la 

utilització d’unes pastes molt poroses, que faciliten Paconseguiment d’uns vidriats d’una 

finor, brillantor superficial i cromatisme que hui dia hom no pot assolir amb monoporosa; 

el fet que el temps de cuita en el sistema tradicional siga molt més prolongat que en el 

sistema rápid permet una millor desgasificació del bescuit que contribueix a eliminar 

possibles defectes superfícials del taulell.

A  pesar deis seus avantatges qualitatius, a llarg termini el fútur de Pactual bicocció 

tradicional (primera cuita en túnel, segona en monostrat) no está gens ciar, ja que la durada 

del procés de fabricació és extremadament llarga (de fins a sis dies) en comparado amb els 

altres sistemes i la má d’obra requerida també és molt alta, de manera que la productivitat 

resulta notablement inferior. A més a més, els defectes que sorgeixen durant la cocció de 

les peces per monoporosa van superant-se a poc a poc, de manera que en un futur fóra 

possible obtindre-hi revestiments amb una qualitat capa? de competir d’igual a igual amb la 

deis revestiments obtinguts per bicocció tradicional, fet que implicaría una rápida 

desaparició d’aquest darrer sistema (Palmonari i Timellini, 1990: 37).

16D ’uns quinze dies que dura el procés de producció del taulell mitjangant el sistema tradicional passen a 
realitzar-lo en un sis o set dies.
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311.3. Diversificado productiva

Al llarg de la Ia RI el modem  sistema de bicocció tradicional possibilitá 1’increment 

de la producció espanyola de taulell de menys de 18 milions el 1965 a gairebé 100 el 1977, 

una puja sense precedents en la historia de la fabricació taulellera espanyola. Aquest 

augment aná acompanyat d’una progressiva diversificado deis productes cerámics, 

condicionada sobretot peí comen9ament de la fabricació massiva de paviments. Fins a la 

década del 1960 la producció taulellera espanyola, i concretament la de la Plana17, es 

restringia gairebé exclusivament ais revestiments de pasta més o menys rogenca, també 

anomenats comercialment majdlica; aquest producte, a grans trets, es caracteritza peí seu 

alt grau d’absorció d’aigua (entre el 15 i el 25%), peí color del seu suport (des d’una 

tonalitat groga fins a una roja, passant peí rosa), pels seus formats menuts -quadrats (15 x  

15 cm, 20 x 20 cm) o rectangulars (15 x 20 cm )- i de gruix molt fí (entre 5 i 7 mm), i per la 

seua cocció a una temperatura entre 950-1.000° C per a l’escaldat i entre 800 i 900° C per al 

vidriat (Palmonari i Timellini, 1990: 46). A partir de mitjan década, pero, amb la 

progressiva importado de paviment a Espanya, sobretot des d’Itália, alguns empresaris 

cerámics planencs es van plantejar la possibilitat de muntar les seues própies fabriques de 

paviment o d’adaptar les ja existents de revestiment a la producció de paviment18. Els 

paviments ordinaris fabricats mitjangant el sistema de bicocció tradicional, diferenciáis deis 

revestiments peí fet que són més gruixuts, de majors dimensions i couen a una temperatura 

més alta, reben el nom comercial de cottoforte, material que es caracteritza per posseir una 

resistencia mecánica süficient i per uns esmalts i una decoració de gran qualitat, superior a 

la de qualsevol altre tipus de paviment. Les principáis característiques técniques del 

cottoforte són el seu grau d’absorció d’aigua relativament alt (entre el 7 i el 15%) per a un 

paviment, la coloració del suport (rosa-roig), els formats de grandária mitjana -quadrats (20 

x 20 cm) o rectangulars (15 x 20 cm )- i de gruix també mitjá (entre 9 i 11 mm) i la seua

17Que al llarg de Tactual segle sempre ha significat més de 2/3 parts de tota la producció espanyola, i 
normalment, més de 3/4 parts (en Pactualitat més del 85%).

18Per a tal fi només calia variar el tipus de primera matéria (tant l ’argila com els components deis esmalts), 
ampliar el gruix i les dimensions de les peces i coure-les a temperatura més alta, per tal d’augmentar la duresa 
i resisténcia tant del bescuit com, sobretot, de l ’esmalt, amb el fí d’assolir una óptima resisténcia a l ’abrasió, 
imprescindible en els paviments (Dalmau i de Miguel, 1991: 14-15).
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cocció realitzada a una temperatura entre 950-1.020° C per a l’escaldat i entre 900 i 950° C 

per al vidriat (Palmonari i Timellini, 1990: 46).

L’oferta de la majólica i el cottoforte es va veure complementada a partir de la 

década del 1970 amb la instal-lació a la Plana de les primeres fabriques especialitzades en 

la producció de paviment gresificat o gres, producte que, a causa de la seua elevada 

temperatura de cocció (1.150-1.200° C) (vegeu TFA, V: taula 1) posseeix menor porositat i 

major resisténcia a l’abrasió que els revestiments de majólica i els paviments de cottoforte, 

cuits a temperatures inferiors (entre 900 i 1.020° C); aqüestes característiques fan del gres 

un producte idoni per a pavimentar els terres, sempre molt més exposats a l’abrasió que no 

les parets. Altres avantatges del gres són la major toleráncia dimensional i la millor 

resisténcia a les baixes temperatures, de manera que també es pot utilitzar en exteriors 

(Dalmau i de Miguel, 1991: 15)19. Per totes les característiques esmentades el gres va 

conéixer una rápida expansió entre els consumidors espanyols i comenta a ser massivament 

utilitzat, sobretot per al paviment de cuines i banys, i normalment en detriment del terratzo. 

Com a anécdota podem afegir que la majoria de les empreses de gres sorgides durant la 

década del 1970 es designaven amb un nom que feia referéncia a aquest producte llavors 

tan innovador: Todagrés (fundada a Vila-real el 1969), Gres de Valls (Castelló, 1973), Gres 

de Nules (Nules, 1976), Grespania (Castelló, 1976), etc.

La introducció del cottoforte i, sobretot, la del gres, influiren en 1’increment de la 

producció taulellera de la Plana durant els setanta: al comensament d’aquesta década la 

producció de paviments a la comarca encara era irrellevant, mentre que el 1980, ja conclosa 

la Ia RI i a punt de comenpar la segona, s’hi fabricaven anualment més d’una desena de 

milions de metres quadrats (Dalmau i de Miguel, 1991: 17)20; amb tot i aixó, aquesta 

quantitat encara estava molt allunyada deis 90 milions de m2 de revestiments produits 

coetániament.

19En contrapartida el paviment de gres és un producte que, a diferencia de la majólica o el cottoforte, es presta 
poc a ser decorat.

20Aquesta quantitat (10 milions de m2) es duplicá en només dos anys, ja que el 1982 s ’assolí una producció de 
gres de 22 milions de m2.
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La diversificado de productes cerámics es va ampliar l’any 1973 amb la 

inaugurado a Vila-real de la primera empresa de la Plana que treballava amb pasta blanca, 

anomenada precisament per aixó Porcelanosa (recordem que la porcellana és el material 

cerámic de pasta més blanca). Per la seua composició21, els taulells de pasta blanca -  

material propi i tradicional de 1’Europa central- requereixen que la cocció es realitze a una 

temperatura superior a la que necessiten els taulells ordinaris de pasta roja -que és el 

material que hom pot trobar ais pai'sos mediterranis (i dones, a Valencia) i que hi ha estat 

usat tradicionalment. Aquesta característica permet ais taulells de pasta blanca presentar 

una menor porositat i una major resisténcia a la flexió, a 1’impacte, a l’abrasió i a les 

gelades; a aixó cal afegir Pefecte estétic que produeix un taulell amb eos de pasta blanca -a  

pesar que una volta col-locat sobre el térra o paret ja no es pot apreciar el color del suport. 

Per totes aqüestes raons, ais paisos de major poder adquisitiu, especialment si són freds 

(com ara Alemanya o Escandinávia) s’hi prefereixen els taulells de pasta blanca. No és, 

dones, estrany que al nostre país la tradició local de la pasta roja patisca hui la concurrencia 

de noves fábriques que treballen amb pasta blanca: efectivament, al llarg deis últims vint 

anys moltes altres empreses de la Plana, a banda de Porcelanosa, han comengat a produir 

taulells de pasta blanca.

Un altre tipus de producte que també es va comengar a fabricar a l’Estat espanyol 

amb la Ia RI fou el quarry tile o rajoleta catalana22, que forma part de la familia del 

klinker23. La rajoleta catalana és un taulell gruixut, no esmaltat i cuit a alta temperatura 

(entre 1.150 i 1.250° C), el suport del qual no es forma per premsat, sinó per extrusió24, i 

que s’utilitza especialment per a ambients exteriors, i dones molt exposats a l’abrasió i a la

2 form ada principalment per argiles caolinítiques i caolins.

22En castellá baldosín catalán.

23E1 klinker és un producte originari d’Alemanya i especialment dissenyat per a resistir baixes temperatures 
peí fet que posseeix un grau de porositat molt baix, de manera que a penes tolera la humitat, fet que evita que 
la pega es bade per efecte del fred i el gel. La utilització preferent del klinker són els exteriors, tant paviments 
com revestiments encara que també es fa servir en paviments interiors.

24És a dir, format per extrusió en una extrusionadora, aparell utilitzat per a la formació de la pega que consta 
d’un sistema propulsor encarregat de comprimir l ’argila en estat plástic (15-25% d’humitat) i espentar-la fins 
a una matriu de geometría variable, per la qual ix la peca ja formada, sense tallar (en forma de cinta), de 
manera que ha de ser seccionada per un fil d’aram situat a l ’eixida de la boca de fextrusionadora.
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intempérie (terrasses, jardins, etc.). Al costat del quarry tile hi havia durant la década del 

1970 una producció paral-lela de paviments no esmaltats, també destinada principalment a 

usos exteriors: ens referím al material designat comercialment amb el nom de coito, que es 

diferencia del klinker peí fet que aquest darrer és un taulell gresificat, mentre que aquell, a 

causa de la seua inferior temperatura de cocció (entre 950 i 1.050° C), no pot considerar-se 

un gres. Quant a les semblances, cal dir que tant el cotto com el klinker es formen per 

extrusió, que el gruix (25-30 mm) i el pes (20-25 kg/m2) de tots dos tipus són els majors de 

totes les classes de taulell que es comercialitzen i que cap deis dos no porta esmalt. 

L’aspecte massís i Paparen9a rústica que caracteritzen tant el cotto com el klinker 

determinen que hom els catalogue sovint al marge de la resta deis taulells; de fet, dins la 

nomenclatura de cornea exterior propia de la Unió Europea els taulells no esmaltats 

s’agrupen sota l’epígraf 69.07, mentre que els taulells esmaltats -els taulells própiament 

dits- formen part de l’epígraf 69.08. Dins PEstat espanyol la Plana ha estat sempre una 

comarca clarament especialitzada en la producció de taulells esmaltats (partida 69.08), 

mentre que d’altres árees de Pestat, com ara deteminades comarques del centre-sud del País 

Valenciá, alguns punts dispersos de Galicia, la Meseta castellana, Aragó i, sobretot, 

Catalunya, s’han especialitzat en la fabricació de taulells no esmaltats (partida 69.07).

Per tot el que acabem d’exposar, després de la Ia RI la fabricació taulellera 

espanyola comptava amb una oferta ben variada: d’una banda, es produía el tradicional 

revestiment cerámic d’argila roja (conegut comercialment com majólica)25, al qual s’havia 

afegit recentment la fabricació de revestiment de pasta blanca (anomenat comercialment 

terraglia26)-, de l’altra, s’havia iniciat la fabricació massiva de paviments, que podien ser 

gresificats (gres) o no (cottoforte), els paviments gresificats podien ser, al seu tom, de pasta 

blanca o de pasta roja. Al costat d’aquests productes esmaltats, la fabricació espanyola 

abra9ava a més paviments no esmaltats, tant gresificats (quarry tiles) com no (cotto) 

(Dalmau i de Miguel, 1991: 15).

25La majólica continuava suposant el gruix de la producció al final de la Primera Reconversió: més del 80% 
del total fabricat l ’any 1980.

26Les característiques técniques de la terraglia són gairebé idéntiques a les de la majólica; la principal 
diferencia entre totes dues es troba en el color de la pasta: blanca en el primer cas i acolorida (groc-rosa-roig) 
en el segon.
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Amb F arribada del gas natural a Valencia, en comensar la década del 1980, el 

taulell planenc visqué un nova etapa de profunda renovació tecnológica, conegut com 

Segona Reconversió Industrial, durant la qual es va introduir i generalitzar el sistema de 

cuita única o monococió i altres processos innovadors paral-lels, com ara el d’atomització 

de les argiles. Aquesta nova reconversió tecnológica ha estat la de major relleu en la 

Historia de la nostra indústria cerámica fins ara. Aixó, pero, ho estudiarem en el punt que 

tot just anem a comentar (3.1.2).
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3.1.2. La década del 1980: Segona Reconversió Industrial

312.1. Comparado amb Italia

Cap al 1980, quan a penes havia transcorregut un parell d’anys des de l’acabament 

de la Ia RI, els fabricants cerámics de la Plana van mamprendre una nova reconversió, tot 

seguint l’exemple deis italians, que des de la segona meitat de la década del 1970 estaven 

introduint a les seues fábriques el sistema de monococció rápida. Grácies a aquest nou 

procés el temps de fabricació d’un taulell (des del premsat fins a l’embaltage) es redui'a 

notablement, d’una quinzena de dies (amb el métode de la bicocció tradicional) a només 

tres hores (vegeu Dalmau i de Miguel, 1991: 31).

Abans d’explicar el procés de reconversió tecnológica viscut en la indústria 

taulellera espanyola convé que repassem breument el procés paral-lel seguit préviament a 

Italia. Al comengament de la década del 1970 l’ús deis foms monostrats de corrons (o 

rul-los), per a monococció rápida, encara era poc rellevant: llavors predominaven els foms 

túnel i els de plaques d’arrossegament, lligats a la bicocció tradicional (Padoa, 1971: 26). 

Tanmateix, durant la segona meitat d’aquesta década comengá a estendre’s l’ús deis foms 

monostrats i del sistema de monococció rápida, en el qual l’esmalt s’aplica sobre la pega 

premsada, eixuta i crua per passar a continuació a una única cuita conjunta del suport i del 

vidriat; amb aixó, el temps de cocció s’aconseguia reduir de 50-60 hores (en fom túnel) a 

uns 40-50 minuts (González C., 1992: 6 8 ). Els efectes que l’expansió de la monococció 

rápida tingué sobre el volum de producció foren inicialment espectaculars: la producció 

taulellera italiana passá de 191,6 milions de metres quadrats a 335,6 en tan sois un 

quinquenni (1975-80), i les exportacions s’incrementaren en 60 milions de m2 (de 90 a 150) 

durant el mateix període (vegeu Assopiastrelle, dins AADD, 1996c: 19, 27)27. Aquest 

extraordinari increment de la producció i l’exportació italianes no es veié correspost amb 

un augment paral-lel del nombre de treballadors, que, ans al contrari, es reduí lleugerament 

i passá de 48.000, el 1975, a 46.000 el 1980.

27Durant el mateix període (1975-80) la producció i exportació espanyoles, tot i que també van créixer, ho 
feren d’una manera més minsa: la primera passá de 77 milions de m2 el 1975 a 116 el 1980, i la segona de 20 
a 38 milions.
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En assolir la década deis vuitanta el subsector tauleller italiá patí una forta crisi de
•  • • 2 superproducció: les vendes al mercat interior es van reduir de 181 a 150 milions de m entre

el 1980 i el 1983 i les exportacions baixaren des deis 157 milions de m2 el 1979 fins ais 138

el 1982 (1995c: 27). Davant aquesta crisi els fabricants italians es veren formats a activar les

inversions en el subsector per tal d’apujar la productivitat i abaixar els costs energétics;

també es van fusionar diferents empreses, tant a escala productora com distribuidora, i es

van desenvolupar les árees técniques i de márqueting. Durant el període 1983-1985 el

nombre de foms monostrats de rublos va augmentar de 253 a 336, alhora que el d’unitats de

foms túnel descendí de 408 a 250 i el de foms de plaques d’arrossegament, de 287 a 19728.

Entre el 1982 i el 1985 van haver de tancar 106 fabriques italianes de taulell, bé per

absorció, bé per manca d’adequació ais nous sistemes de producció (Dalmau i de Miguel,

1991: 16). El cost laboral d’aquesta reconversió global de la indústria taulellera italiana per

superar la crisi del comengament del 80 no fou en absolut menyspreable: un de cada tres

operaris, en total més de 15.000 persones, hi van perdre el seu lloc de treball entre 1980 i

1986 (Assopiastrelle, dins AADD, 1989b: 9); la conseqüéncia immediata d’aquest descens

de Tocupació en el subsector (en combinació amb les innovacions tecnológiques i d’altres

tipus) fou l’increment de la productivitat: si el 1980 a cada operari corresponia un mitjana

de 7.314 m2/any, el 1986 la mitjana era de 11.227. A partir de mitjan década del 1980 i fins

hui (1997) la indústria taulellera italiana comenga un període de consolidació i estabilitat en

qué la producció efectiva no ha deixat de créixer (329 milions de m2 el 1986, 447 el 1990 i

562 el 1995), alhora que el nombre de treballadors ha patit escasses variacions (29.303 el

1986, 31.488 el 1990 i 32.386 el 1995) i la productivitat, en conseqüéncia, no ha cessat

d’augmentar (11.227 m2 per any i treballador el 1986, 14.196 el 1990 i 17.353 el 1995)

(Assopiastrelle, dins AADD, 1996c: 15, 19).

28Aquest increment deis foms monostrats, que s’empraven sobretot en la producció de paviments, va 
representar un increment de la proporció d’aquests respecte a la deis revestiments sobre la producció total: 
entre el 1982 i el 1985 la producció de taulells de sol o paviments passá del 64 al 70% (cfr. Assopiastrelle, 
1995c: 26).
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En la següent figura (31.9) podem observar Pevolució de la producció efectiva i del 

nombre de treballadors dins la industria taulellera italiana entre el 1976, any en qué 

comenga a estendre’s Pús deis forns monostrats de corrons, i fins a dates recents (1995). 

Les fonts en qué están basades les dades del grafic XI són d ’Assopiastrelle (AADD, 1996c: 

15, 19).

Figura 31.9

Evolució del nom bre de treballadors i de la producció  
efectiva d ins la industria taulellera italiana (1976-1995)
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312.2. Inversions i augment de la producció

La industria taulellera espanyola també conegué un procés de reconversió 

tecnológica similar al de la italiana, pero amb alguns anys de retard a causa de la manca de 

gas natural (combustible necessari per ais forns monostrats de rul-los), que no arriba a la 

Plana fins a mitjan 1980. Una volta s’inaugurá el gasoducte Tarragona-Valéncia, 

susceptible de subministrar gas natural a les empreses taulelleres de la Plana, la conjuntura 

económica per tal de dur avant la reconversió tecnológica tampoc no fou d’alló més 

falaguera: d’una banda, durant la primera meitat de la década del 1980 el sector de la 

construcció espanyol patí una crisi que provocá una forta contracció de la demanda estatal 

de taulell (Dalmau i de Miguel, 1991: 17); de l’altra, la manca inicial de recursos financers 

no permeté d’afrontar amb garanties les altes inversions que es requerien en tecnologia ja 

que les noves línies de producció eren indivisibles i, per tant, el canvi tecnológic no es 

podia fer de manera gradual, sinó global; a més a més, Púnica oferta existent de forns 

monostrats de corrons era Pitaliana i el preu d’aquests i el de les máquines 

complementáries era bastant més alt que el pagat pels productors italians, no tan sois per les 

despeses de transport i aranzels, sinó també per Pescassa for?a de negociació de la industria 

espanyola i per la minsa competencia entre els potenciáis proveidors italians de maquinaria 

(González C., 1992: 6 8 ). Davant d’aquesta situació el subsector tauleller va promoure la 

constitució d’una societat, anomenada Tecersa, en qué els fabricants, junt amb diverses 

entitats fmanceres (com ara les caixes d’estalvi de Castelló i Valéncia) i de promoció 

industrial (Instituto dé la Pequeña y  Mediana Industria), s’uniren per tirar endavant la 

fabricació al nostre país de forns monostrats de corrons i d’altra maquinária 

complementária. Asfixiada per uns resultáis económics deficitaris i un finangament 

insufícient, Tecersa hagué de tancar després de construir set unitats del seu fom de corrons; 

no obstant aixó, segons González C. (1992: 6 8 ), el seu balan? no pot considerar-se en 

absolut negatiu: ans al contrari, Pexisténcia d’una competéncia espanyola en el subsector 

de la maquinária va aconseguir de moderar els preus de la maquinária italiana, a més de 

propiciar al nostre país millores en el camp de l’enginyeria, reducció de consums energétics 

i un major coneixement de la tecnologia requerida per a la monococció rápida.
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Per tot el que acabem d’exposar, la reconversió tecnológica espanyola, l’anomenada 

Segona Reconversió Industrial, tardá alguns anys a desenvolupar-se: l’any 1982 només un 

14% de la producció espanyola -concentrada en les majors empreses, que, com és natural, 

comptaven amb majors possibilitats financeres- es fabricava mitjan<?ant la monococció, 

mentre que a Itália la monocoltura ja suposava un 36,4% del volum de producció en la 

mateixa data (Dalmau i de Miguel, 1991: 16-17).

A partir de mitjan década del 1980, dos fets crucials van capgirar l’obscur panorama 

que planava sobre les empreses taulelleres espanyoles, especialment les menudes -que eren 

les que tenien majors problemes financers per a dur a terme la reconversió tecnológica. 

D’una banda, la recuperado del sector de la construcció va generar un augment de la 

demanda espanyola de taulell, especialment a partir del 1987 (1991: 17); de l’altra, la 

incorporado d’Espanya a la Unió Europea implicá una progressiva reducció deis aranzels -  

fíns a l’eliminació d’aquests el 1993- i facilité, com a conseqüéncia, la importado de 

tecnologia cerámica des de la CEE (i per tant des d’Itália) i l’exportació del producte 

cerámic acabat cap a la mateixa área (Conselleria d’Economia, vegeu AADD, 1986: 81- 

83). Aquests dos esdeveniments facilitaren enormement el procés de reconversió taulellera: 

al final de la década del 1980 gairebé la totalitat de les empreses taulelleres de la Plana 

havien reconvertit la major part de les seues instal-lacions per tal d’adoptar el procés de 

monococció o, en el seu defecte, una solució intermédia de bicocció rápida. D ’aquesta 

manera s’havia consumat a la comarca la Segona Reconversió Industrial (2a RI).

A les figures 31.10i31.ll  podem observar en pessetes corrents i constants l’enorme 

inversió que els fabricants taulellers de la Plana van haver de realitzar en la compra de 

maquinária, bé per a noves industries, bé per a ampliació de les ja existents, durant la 2a RI 

(Segona Reconversió Industrial). Hi podem advertir com durant la primera meitat de la 

década, a causa de les dificultáis comentades més amunt, les inversions foren relativament 

escasses, mentre que al llarg de la segona meitat, grácies a la positiva conjuntura del 

moment (recuperació del sector de la construcció a Espanya, entrada a la CEE, augment de 

les exportacions i reducció deis aranzels per a la importado de maquinária), es van realitzar
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les majors inversions en la historia del subsector tauleller de la Plana fins a aquell moment. 

Les dades de les figures 31.10 i 31.11 es refereixen a la provincia de Castelló, on Tarea 

d’inversions en la industria taulellera se circumscriu en més del 99% a la comarca industrial 

taulellera de la Plana.

Figura 31.10

EVOLUCIÓ DE LES INVERSIONS EN LA INDÚSTRIA CERÁMICA 

A LA PROVINCIA DE CASTELLÓ (1980-1990)

Any Milions de 
pessetes corrents

%
augment

Valor
adquisitiu

pesseta

Milions de pessetes 
constants de 1996

1980 507,7 98 0,309 1.643,0

1981 499,9 98 0,354 1.412,1

1982 1.967,0 393 0,403 4.880,9

1983 1.297,7 66 0,453 2.864,7

1984 2.310,9 178 0,504 4.585,1

1985 2.759,5 119 0,548 5.035,6

1986 3.823,1 139 0,597 6.403,8

1987 4.041,3 106 0,628 6.435,2

1988 9.294,2 300 0,658 14.124,9

1989 8.064,8 87 0,704 11.455,7

1990 3.410,0 42 0,750 4.556,7
Fonts: Per al 1980-1986 Castellón en cifras (AADD, 1971 

de Castellón (AADD, 1987-1991). Les dades del valor 
1’Anuario El Pa/s (AADD, 1997b

-1986) i p e ra l 1987-1990 La economía 
idquisitiu de la pesseta el 1996 son de 
,p p . 388-389).
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Figura 31.11

EVOLUCIÓ DE LES INVERSIONS DINS LA INDÚSTRIA 
TAULELLERA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 

(1980-1990)
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Les innovacions tecnológiques introduides durant la 2a RI van possibilitar que en en 

només vuit anys la producció efectiva estatal es duplicara: passá de 116 milions el 1980 a 

230 el 1988 (prop del 90% d ’aquesta producció es fabricava a les empreses planenques). A 

més a més, peí que fa a l’ocupació la reconversió industrial espanyola s’havia dut a terme 

d’una manera menys traumática que 1’italiana: el nombre de treballadors taulellers es 

mantingué estable al llarg de tota la reconversió al voltant d ’uns 15.000 (el mateix nombre 

d ’operaris no qualificats que perderen el seu lloc de treball durant la reconversió italiana, 

durant la primera meitat de la década del 1980); ara bé: el que sí que es produí fou un 

important augment del nombre deis operaris qualificats en detriment deis no qualificats. 

Com a conseqüéncia de l’augment de la producció taulellera espanyola i del manteniment 

deis llocs de treball durant la década del 1980 la productivitat mitjana deis operaris es va 

duplicar: en només vuit anys (1980-1988) passá deis 7.700 m2 anuals a 15.300. Cal dir 

també que deis 15.000 treballadors taulellers de tot Espanya durant la década del 1980, 

aproximadament uns 13.000 s’ubicaven a la comarca industrial de la Plana.
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Figura 31.12

Evolució del nombre de treballadors ¡ de la producció efectiva dins 
la industria taulellera espanyola  

(1976-1996)
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En la figura 31.12 podem apreciar el rápid creixement de la producció taulellera 

espanyola al llarg de la 2a RI (1980-1988) i també l’extraordinari impuls que aquesta ha 

pres des del 1991. A la mateixa figura (31.12) observem igualment Fevolució del nombre de 

treballadors espanyols, que es mantingué estable durant tota la 2a RI i que només durant els 

darrers anys ha conegut un cert increment. D ’altra banda, en la figura 31.13 podem 

comparar tant l’evolució de la producció efectiva com del nombre de treballadors dins els 

estats italiá i espanyol durant els darrers vint anys.
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Figura 31.13

Com pareció de la producció efectiva  
i del nombre de treballadors d ins les  industries taulelleres 

espanyola  i italiana (1976-1995)
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Tant a la figura 31.12 com a la 31.13 podem observar el fort augment de la 

producció taulellera espanyola al llarg de la década del 1980 i el que portem de la del 1990. 

Aquest fort increment productiu va ser absorbit tant peí mercat exterior, com per Finterior. 

Peí que fa a les exportacions entre el 1980 i el 1990 es van multiplicar per 2,4, ja  que 

passaren deis 37,8 milions de metres quadrats en la primera data ais 90,7 milions en la 

segona, cal apuntar, pero, que l’evolució d’aquestes no fou gens regular: registraren un 

increment fins al 1981, un descens el 1982, un nou creixement fíns al 1984, una nova
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davallada fins al 1986 i una alga final fins al 1990, alga que ha continuat 

ininterrompudament durant el que portem de década del 1990 (cada any, des del 1988 fins 

al 1996 s’ha batut un nou récord d’exportacions). Quant al consum intern podem apreciar 

també una série de fluctuacions a 1’alga, que normalment coincideixen amb descensos en 

Texportació, i unes davallades significatives que es corresponen amb increments de les 

expedicions exteriors. Així, al llarg del període 1980-82 s’apuja el consum intern, durant el 

1983-84 se’n produeix una petita davallada, entre el 1985 i el 1988 hi ha un creixement 

molt alt i durant el 1989 i el 1990 es produeixen dos forts descensos consecutius. Segons 

Domínguez (1988: 189), la raó per la qual es produiren aqüestes fluctuacions del consum 

intern i de les expedicions exteriors es troba en el fet que durant la 2a RI els empresaris 

taulellers feren servir Texportació com a válvula d’escapament en moments de crisi del 

sector de la construcció a Espanya: així, el 1984 es va produir una important reducció del 

nombre d’habitatges iniciats (227.000 el 1983 i només 202.000 el 1984), la qual cosa 

repercutí en el descens del consum espanyol de taulells (84.700 m2 el 1983 i 78.200 el 

1984) i en Tincrement de les exportacions (54.700 m2 el 1983 i 63,7 el 1984); durant els 

anys 1985 i 1986, en canvi, la recuperació del sector de la construcció a Espanya féu 

augmentar el consum tauleller intern, de manera que aquelles empreses que concebien 

Texportació com una oportunitat ocasional i no com una estratégia d’empresa van 

concentrar la seua oferta en el mercat estatal i van reduir les vendes a Texterior, fet que va 

influir en un acusat descens de les exportacions. A partir del 1988 hi va haver un destacat 

augment de nombre de vivendes comengades a Espanya (251.800 el 1987 i 269.100 el 

1988) i una forta puja del consum intern (124.900 el 1987 i 157.700 el 1988), que en 

aquesta ocasió aná acompanyada també d’un increment de les exportacions (56.100 el 1987 

i 66.700 el 1988), el qual, tanmateix, fou bastant inferior en térmens relatius i absoluts a 

Tenregistrat peí consum intern. Arran de la forta crisi de la construcció del 1990-1993 es 

produí una nova davallada del consum intern (especialment el 1990), fet que provocá que 

durant la present década un nombre d’empeses cada volta major es preocupara més de 

cuidar els mercats exteriors i aixó s’ha reflectit en Textraordinari augment de les 

expedicions exteriors de taulell que está tenint lloc inintemporrudament des del 1989 fins a 

Tactualitat.
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Figura 31.14

Evolució i com paració de Texportació i del consum intern tau lellers i del 
sector de la construcció espanyol d es  del 1980 fins al 1995
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A la figura 31.14 podem observar revolució de les exportacions des del 1980 fins al 

1995, i la podem comparar amb la del consum intern, el qual está clarament lligat a 

l’evolució del nombre d’habitatges iniciats a Espanya, com bé apreciem en la figura per la 

similitud de les corbes. En aquesta figura (31.14) també podem apreciar com fins al 1987 

Fincrement de les exportacions és condicionat per la incapacitat del mercat espanyol, a 

causa de les crisis conjunturals, per a absorbir la producció taulellera (de manera que quan 

el mercat espanyol es recupera les exportacions tornen a davallar), a partir, pero d ’aquest 

any, l’augment de les exportacions obeeix a una estratégica deliberada d ’expansió en els 

mercats internacionals de la industria taulellera planenca, que ja no torna a dependre de la 

conjuntura del mercat espanyol.
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Figura 31.15

Evolució de la producció taulellera espanyola al llarg de la década del 
1980 (Segona Reconversió Industrial)
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Tant a la figura 31.15 com a la 31.16, veem Fevolució experimentada per la 

producció efectiva espanyola al llarg de la década del 1980. Al llarg d’aquesta década el 

consum intern ha absorbit sempre més del 50% del total de la producció efectiva, i 

normalment més del 60% (únicament els anys 1984 i 1989 el consum espanyol fou inferior 

al 60%). D ’altra banda, les exportacions han suposat al llarg de la década entre un 30 i un 

40% de tota la producció efectiva: únicament el 1984 van superar aquest percentatge (amb 

un 44,2%) i només el 1988 van significar menys del 30% (concretament el 29%). Cal dir, a 

més, que el percentatge d’estocs dins la producció efectiva s’ha mantingut bastant baix 

(sempre inferior al 2,5%) entre el 1980 i el 1988, pero el 1989 i el 1990, a causa del fort 

descens del consum intern, s’estima que es van acumular, respectivament, 28.000 i 27.000 

m2 de taulells (un 12,4% i un 12,1%, en cada cas, de tota la producció). A la figura 31.16 

podem observar també Fevolució de les importacions espanyoles de taulells, que sempre 

han tingut molt poc de pes dins el mercat estatal, i la del consum aparent espanyol, que és la 

suma del consum intern i de les importacions.
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Figura 31.16

EVOLU CIO DE LA PRO D U CC IO  ESPANYOLA DE TAULELLS ENTRE EL 1 9 8 0  1 EL 1 9 9 0

Any
producció
efectiva

consum
intern

consum 
int./  prod. 

efectiva
exportació

Exportació
/producció

Efectiva
estocs

estocs/
producció
efectiva

im portado
consum
aparent

im portado
/consum
aparent

milers m2 milers m2 % milers m2 % milers m2 % milers m2 milers m2 %
1980 116.000 78.226 67,4 37.774 32,6 - - 4.550 82.776 5,5
1981 135.000 85.469 63,3 49.531 36,7 - - 2.298 87.767 2,6
1982 138.000 89 .544 64,9 47 .456 34 ,4 1.000 0,7 2.097 91.641 2,3
1983 141.000 84 .738 60,1 54.762 38 ,8 1.500 1,1 1.555 86.293 1,8
1984 143.900 78.241 54,4 63.659 44 ,2 2 .00 0 1,4 920 79.161 1,2
1985 149.800 91.521 61,1 55.279 36,9 3 .000 2,0 1.092 92.613 1,2
1986 153.000 1 0 0 3 5 9 65,6 49.141 32,2 3 .50 0 2,3 1.741 102.100 1,7
1987 185.000 124.912 67,5 5 6 .0 88 3 0 3 4 .0 0 0 2,2 2.399 127.311 1,9
1988 2 3 0 .0 0 0 157.708 68,6 66 .692 29,0 5 .600 2,4 3.403 161.111 2,1
1989 22 5 .0 0 0 114.296 50 ,8 82 .704 38,1 2 8 .0 0 0 12,4 3.065 117.361 2,6
1990 22 7 .0 0 0 108.779 47,9 90.721 40 ,0 27 .500 I2J 2.599 111.378 2,3

Per al període
V Estadística de cor 

1986-1990 tamb< 
anteriors parám etre

980-1982 citem dades de producció de Porcar (1987:420) i per al 
nercio exterior por productos (AADD, 1973-1985). Peral 1983-1990 

citem dades d ’exportació, im portado i estocs d ’ASCER. Quant ais c 
s: el consum intern és la producció llevat de Texportació i deis estoc 

més la importado. Totes les dades, llevat de les exportacions i in

980-1985 dades d ’exportació i d ’importació de 
citem dades disperses de producció d ’ASCER i per al 
onsums intern i aparent els calculem a  partir deis 
s, mentre que el consum aparent és el consum intern 
íportacions, són estimacions.

No volem acabar aquest subpunt sense reflectir, ni que siga gráficament, l’important 

pes de la comarca industrial de la Plana dins el conjunt de la industria taulellera espanyola, 

pes que es va re tobar al llarg de la 2a RI. No posseim dades de fabricació taulellera a la 

comarca de la Plana, encara que al llarg de la década del 1980 s ’estima que entre el 85 i el 

90% de tota la producció espanyola s’elaborava a la nostra comarca. Sí que disposem, en 

canvi, de dades d’exportació, a partir de les quals podem veure, a la figura 31.17, com entre 

el 1983 i el 1990 les expedicions exteriors realitzades des de la Plana suposaven 

aproximadament el 90% de totes les realitzades a escala estatal. La figura 31.17, dones, ens 

permet adonar-nos de l’extraordinari paper que jugava la industria taulellera planenca dins 

del conjunt del subsector tauleller espanyol al llarg de la 2a RI.
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Figura 31.17

P es  de le s  exportacions p lanenques d ins el conjunt de 
le s  exportacions tau le lleres esp a n y o les (1980-1990)

□  exportació planenca ■  exportació espanyola
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Font: Exportaciones Castellonenses (1978 i 1980-1985) per al 1980- 
1985 i Estadística de Comerg Exterior. Comunitat Valenciana (IVE, 

AADD, 1986-1996b) per al 1986-1990
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312.3. Innovacions tecnologiques

La causa principal de l’espectacular creixement de la producció durant la 2a RI, molt 

superior en térmens absoluts al que tingué lloc durant la Ia RI, fou la introducció deis 

moderns sistemes de monococció rápida, amb els quals, com hem dit més amunt, el temps 

de fabricació d’un tauielí -des d’abans de ser premsat fins a l’embalatge- es reduia deis 

quinze dies que arribava a requerir el procés de bicocció tradicional a tres hores (que en 

Pactualitat, grácies a les continúes millores tecnologiques, han experimentat una nova 

reducció, a una hora aproximadament). A més a més, la introducció del sistema de 

monococció permetia la concatenació de les diferents fases del procés productiu, fet que en 

possibilitava la completa automatització, amb els avantatges que aixó suposava per a la 

gestió productiva.

La primera fase d’aquest innovador procés productiu consisteix en la triturado i 

mólta de les argües, amb el fi de reduir-ne la grandária fins que assoleixen la mida idónia 

per a facilitar les reaccions en les fases següents. En els processos de monococció la mólta 

de les argües es realitza habitualment per via húmida, amb un 30-50% d’aigua, i no per via 

seca, procés aquest darrer que ja hem explicat en punts anteriors, i que durant la 2a RI 

queda relegat a determinades produccions, normalment minoritáries. En efecte, en 

Pactualitat la mólta per via seca (amb trituracions successives en molins de corrons, de 

martells o de barrots, destriament en molins pendulars, tamisat en sec i humectació, fins a 

assolir una humitat entre el 4 i el 7%) troba els principáis camps d’aplicació en processos 

bastant desfasats, com’ara el de biccoció tradicional i el de gres roig i, de vegades, també en 

monococció porosa amb pasta roja, encara que en aquest darrer cas les argües, després que 

han estat móltes en sec, habitualment pateixen un ulterior procés de granulado en aparells 

especiáis, en qué es formen gránuls arredonits de gran finor, no massa distints quant a 

morfologia i grandária ais obtinguts en la mólta per via húmida i amb uns costs energétics 

inferiors. La granulado permet aconseguir una pols d’argila notablement millor a la que 

s’obté en el procés convencional de mólta per via seca, per bé que no arriba a assolir la 

qualitat assolida per via húmida (Palmonari i Timellini, 1990: 27).
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La mólta per via húmida, que es va introduir en la industria taulellera de la Plana 

durant la década del 1970, tot i que no s’hi va generalitzar fins a la década següent, 

consisteix a dosificar i barrejar els distints tipus d’argila i moldre’ls amb aigua i amb 

d’altres additius en un molí de boles rotatiu (o molí Alsing), on les boles que l’omplim, en 

rodar a una velocitat determinada i xocar amb les primeres matéries, en redueixen la mida 

fins a obtindre una barbotina (pasta fluida) amb la distribució granulométrica desitjada. Tot 

seguit aquesta pasta s’introdueix en un atomitzador, el qual desintegra la barbotina i 

l’eixuga molt rápidament. Durant l’atomització de les argües la barbotina, amb un 

contingut d’aigua entre el 30 i el 50%, s’injecta a alta pressió dins d’una cambra d’assecat, 

on entra en contacte amb aire a 500-600°C. Dins la cambra, l’aigua de la barbotina 

s’evapora immediatament a causa de l’elevat coeficient de canvi térmic que s’hi produeix; 

d’aquesta manera, i grácies també al fregament de la barbotina atomitzada contra les parets 

de la cambra, s’obtenen gránuls de formes arredonides, caracteritzats per una humitat (4- 

7%) i una distribució granulométrica idónies per a passar a la fase de premsat (Femiani, 

1992: 15). El procés d’atomització produeix una argila d’una qualitat bastant superior a la 

de les terres móltes per via seca i, a més, possibilita una granulado óptima peí que fa a la 

fluidesa i l’homogeneitat, ideal per a farcir de manera regular els motles de les premses; 

assegura, en definitiva, una bona compactació de les argües durant el premsatge (Palmonari 

i Timellini, 1990:: 26-27). La mólta per via húmida, encara que té un cost més elevat que la 

via seca, confereix al suport del taulell una compacitat i una resisténcia a la flexió i a la 

compressió forga notables, característiques que converteixen aquest procediment en idoni 

per a peces de formats grans i mitjans, superiors a 20 x 20 cm (Dalmau i de Miguel, 1991: 

21).

L’ús de la mólta per via húmida ha donat lloc a una situació análoga a la de la 

producció de bescuit durant la Ia RI i anteriorment, quan hi havia fabriques dedicades 

únicament a la producció de bescuit amb la finalitat de vendre’l a les empreses menudes 

que no podien costejar la tecnologia necessária per a produir el seu propi material. Durant 

la 2a RI i fins ais nostres dies, la inversió necessária per a l’adquisició d’un atomitzador i el 

volum de producció que calia per a amortitzar-ne la despesa resultaven excessius per a les
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empreses de petites dimensions, de manera que, mentre que les grans empreses instal-laren 

els seus propis atomitzadors, les de grandária mitjana o menuda s’hagueren d’unir per crear 

empreses destinades expressament a la producció i al subministrament de gránuls 

atomitzats d’argila. Segons el Buyer's Guide de Y Anuario Azulejo (1995d: 5) el 1995 hi 

havia setze empreses espanyoles que venien argila atomitzada ais seus socis i a tercers, 

totes instal-lades a la comarca industrial de la Plana; d’aquestes setze empreses set29, les de 

majors dimensions, es dedicaven en exclusiva a aquesta activitat, mentre que la resta30 

compaginaven la venda d’argila atomitzada amb la producció taulellera. Aquesta fórmula 

de cooperació ha permés que dins la indústria taulellera planenca la majoria de paviments i 

revestiments cerámics es produisquen amb argila atomitzada, la qual cosa ha tingut efectes 

molt positius en la qualitat del producte final (Vegeu González C., 1992: 6 8 )31.

La fase posterior a la mólta és la de formació del taulell, que en els processos de 

bicocció tradicional i rápida i de monococció de gres i porosa es du a terme mitjangant el 

premsat en sec (en el qual l’argila conté una proporció d’aigua inferior al 10%); el premsat 

en sec permet obtindre peces de geometría i grandária ben diverses i d’escassa grossária 

(entre 5 i 10 mm). En canvi, per a produccions minoritáries, com ara el klinker o el cotto, 

caracteritzades per un gruix considerable, entre 25 i 30 mm, la formació de la pe$a se sol 

realitzar peí métode d’extrusió, amb l’argila en estat fluid (9 0  és, amb un contingut d’aigua 

del 15 al 25%). . Segons dades d’ASCER, el 1995 un 95 deis taulells espanyols es van 

realitzar per premsat en sec i només el 5% per extrusió.

El premsat en Sec es basa en la compressió mecánica (amb una humitat préviament 

fíxada, entre el 4 i el 7%) deis gránuls d’argila resultants de la fase anterior (la mólta, per 

via húmida o per via seca). Aquesta compressió es pot realitzar bé mitjangant premses 

automátiques de fficció o bé a través de premses hidráuliques, altrament dites 

oleodinámiques. Durant la década del 1980 encara predominaven les primeres sobre les

29Arcilla Industrial, Arcillas Atomizadas, Atomix, Atomizadas de Alcora, Atomizadora, Gresdur i Tierra 
Atomizada.
30Azulejera La Plana, Azulejos Vives, Azulev, Azuliber, Cerámica Saloni, Cerámica Vives, Gres de Nules, 
Keraben i Pavimentos Mediterrráneos, “Pamesa ”.
31 Segons González C. (1992: 68), com a conseqüéncia deis avanzos tecnológics en l ’elaboració de les argües 
la qualitat deis taulells espanyols ha millorat considerablement i les característiques dimensionals, físiques i 
químiques d’aquestes superen amb escreix les exigéncies de les normes europees (EN, European Norms).
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darreres, que es reservaven sobretot per a grans formats, pero darrerament, a causa de les 

superiors prestacions que ofereixen, les premses oleodinámiques s’han imposat 

rotundament a les de fricció, que han quedat relegades a fábriques de dimensions reduídes, 

habitualment destinades a la producció de formats reduits per bicocció. Ja ens hem referit 

en capítols anteriors a les premses de fricció automátiques, el funcionament de les quals 

consisteix, a grans trets, a fer rodar un volant a partir de la fricció d’aquest amb dos discs 

(situats sobre un mateix eix) que s’accionen automáticament. La rotació del volant fa baixar 

i pujar succesivament un caragol, la part superior del qual está fixada al volant; aquest 

caragol, al seu tom, porta acoblat un element pía a la part inferior, el qual esclafa Fargila 

col-locada dins un motle fix ajustat a la mida d’aquest element, que és també la mida del 

futur taulell. Per al premsatge d’un suport calen dues pressions: una d’inicial per tal 

d’extraure Paire i una de final per a la formació de la pe?a.

Ja hem dit més amunt que fins a la década del 1980 les premses de fricció 

predominaven sobre les hidráuliques que, peí fet de ser encara massa lentes, es reservaven 

per a peces de formats grans, les quals requerien un premsat ben homogeni (Dalmau i de 

Miguel, 1991: 25). Tanmateix, durant els últims anys les premses hidráuliques han anat 

perfeccionat-se i s’han obtingut models de capacitat productiva similar o, fins i tot, superior 

a la de les premses de fricció, fet que ha contribuit al progressiu increment de Fus 

d’aquestes en detriment de les de fricció. Les premses oleodinámiques presenten clars 

avantatges técnics sobre les de fricció: menor manteniment, menor desgast deis 

components, major simplicitat de construcció i una vida més llarga. A tot aixó cal afegir els 

avantatges de tipus productiu: les premses hidráuliques permeten un premsatge més 

homogeni i constant i una millor compactació de la pols d’argila grácies a les altes 

pressions especifiques que exerceixen sobre el material a premsar (entre 200 i 500 kg/cm2) 

(vegeu Busani et al., 1995: 32). A més a més, en aquells materials que, com els productes 

gresificats, pateixen una forta contracció durant la cocció, el premsat en máquines 

hidráuliques és fonamental per tal d’aconseguir una forta compactació de la pols d’argila i 

reduir així aquesta contracció (TFA, III: 10, 24 i IV: 8 ).
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En el procés de formació de la pega per extrusió les argiles es preparen préviament 

mitjangant un procés similar a la mólta per via seca, pero en comptes de ser lleugerament 

humectades (fins a assolir una humitat del 4-7%, idónia per al premsat en sec), són 

barrejades amb aigua fins que esdevenen plástiques (amb un 15-25% d’aigua). 

Posteriorment aqüestes argiles en estat fluid són introduides dins una extrusionadora 

(altrament dita galletera) en la qual es produeix una compressió per desairejar Fargila, que 

tot seguit és espentada a través d’una matriu metál-lica d’unes mides prefixades que hi 

confereix una forma de cinta continua amb una amplária determinada; finalment, la cinta és 

seccionada transversalment per una talladora, de manera que en resulten peces amb la 

longitud préviament establida (vegeu Porcar, 1987: 428-429).

Tant si es forma per premsat com per extrusió, el suport passa immeditamanent 

després per l’assecador, en qué se n’elimina la major part de la humitat (fins a assolir un 

0,3-0 ,6% d’aigua en la pega) amb el fi de realitzar la cocció en un temps industrialment 

acceptable. Les condicions d’eliminació d’aquesta aigua són relativament difícils, ja que 

poden afectar la integritat del producte; és per aixó que el procés d’assecat s’ha de controlar 

rigorosament per previndre distorsions, fissures o altres fenónems danyosos per a les peces 

(Palmonari i Timellini, 1990: 28). Amb la introducció deis processos de monococció durant 

la 2a RI els anteriors assecadors túnel han estat reemplagats per eixugadors rápids 

(normalment de tipus vertical) acoblats a l’eixida de les premses, amb els quals s’obté un 

assecat més uniforme i molt més rápid que l’aconseguit amb els tunéis: si el cicle d’assecat 

dins els túnels oscil-lá entre 30 i 40 hores, amb els assecadors rápids aquest procés es 

redueix a un interval d’entre 30 i 70 minuts, en funció del tipus de producte i del format 

(1990: 29). La reducció del temps d’assecat en els eixugadors rápids es deu principalment a 

la disposició deis taulells en un únic estrat (monostrat), que possibilita un notable augment 

de la superficie del taulell exposada a l’assecat respecte a les peces eixugades en túnel (on 

aqüestes es disposen les unes damunt les altres en piles d’un metre d’algária). D’altra 

banda, els assecadors rápids posseeixen un generador autónom de calor que permet variar 

les condicions térmiques i higrométriques de l’aire d’assecat, mentre que els eixugadors 

túnel aprofiten la calor recuperada de l’aire de refredament deis forns túnel contigus, amb
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temperaturas relativament baixes (Ferniani, 1992: 16). Els assecadors de tipus rápid poden 

ser de desenvolupament horitzontal o, més habitualment, vertical; el mecanisme d’aquests 

darrers consisteix essencialment en una torre per l’interior de la qual circula aire calent 

obtingut, com ja hem dit, a partir d’un cremador autónom d’intensitat regulable en funció 

de la temperatura d’assecat requerida dins l’aparell, alimentat amb gas natural (TFA, IX: 

20-21).

A diferéncia del que s’esdevé en el sistema de bicocció, en qué les peces una volta 

eixutes pateixen una primera cocció abans de l’esmaltatge, en els processos de monococció 

aqüestes passen directament a les línies esmaltadoras. Eixutes, crues i muntades sobra 

aqüestes línies, les rajoletes reben diferents vidriats, el primer deis quals Yengalba, que és 

un recobriment de característiques intermédies entre la pasta del taulell i el vidriat 

própiament dit, utilitzat per a reduir els problemes d’adaptació d’aquest darrer durant la 

cocció. Per damunt l’engalba s’estén la resta de vidriats, que poden ser opacs (anomenats 

esmalts), transparents (cristal lines), o bé una combinació deis dos tipus.

Ja hem explicat en punts anteriors que els vidriats, habitualment en forma de frita, 

no es preparen en les mateixes factories productores de taulell, sinó en colorificis (fabriques 

auxiliars de frites i esmalts), des d’on es distribueixen en sec ais fabricants. Ja dins 

l’empresa taulellera, les frites i els esmalts en sec han de ser móltes en un molí rotatori 

Alsing, alhora que es barregen amb aigua i amb d’altres additius fins que esdevenen una 

barbotina. La densitat, la viscositat i la granulometria d’aquesta barbotina es controlen per 

mitjá d’un electroimant, que n’elimina les impureses metál-liques, i d’un tamís, que en 

separa els gránuls de grandária inadequada. Una volta la barbotina ja ha estat processada es 

condueix a uns depósits on s’homogeneitza per agitació i fmalment es trasllada mitjangant 

canonades fins a la línia esmaltadora (Dalmau i de Miguel, 1991: 27-28).

Una esmaltadora consisteix en una línia transportadora de peces que com eta amb 

un grup d’alimentació del suport cru acabat d’eixugar (en els processos de monococció) o 

del bescuit acabat de coure (en els processos de bicocció) i que acaba amb un grup de 

recollida de les peces que les introdueix directament en el forn, on reben la primera i única 

cuita (en monococció) o bé la segona i darrera (en bicocció): sobre aquesta línia es disposen
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els aparells necessaris per a l’esmaltatge del taulell. Dins d’una línia esmaltadora trobem, 

en primer lloc, un sistema de detecció i separació de les peces defectuoses, i a continuació 

uns mecanismes que efectúen el desbarbat, raspallat i mullat deis suports aptes. 

Posteriorment, aquests darrers reben, mitjan^ant una llengua de campana o una llengua de 

filera, una o més capes d’esmalt opac per tal de cobrir el coior original del suport. La 

quantitat d’esmalt que s’hi estén es regula per mitjá de dos procediments: el primer 

consisteix a posar una quantitat major o menor, segons els casos, de barbotina dintre el 

depósit de la campana o de la filera; mentre que el segon es basa a reduir o augmentar la 

velocitat d’avan9 del suport. En el cas que es requerisca una gran quantitat d’esmalt pot ser 

necessari empla9ar successivament dues máquines. Per evitar defectes d’esmaltadura és 

indispensable que el vel de barbotina que cau des de la campana o des de la filera siga 

absolutament continu, ja que una discontinuitat en la caiguda podría provocar l’abséncia 

d’esmalt en algunes parts del suport. Les llengües de campana i de filera també s’utilitzen 

per a aplicar els vidriats transparents o cristal lines, bé directament sobre la pasta blanca, o 

bé sobre un anterior esmalt opac. Després de l’aplicació de l’esmalt i sense cap intervenció 

ulterior els taulells recorren alguns metres, durant els quals s’eixuguen de manera natural; 

finalment els taulells tomen a ser desbarbats abans de passar al fom.

Sense abandonar la línia esmaltadora, si hom pretén aconseguir efectes especiáis 

(difiiminats, gotejats, relleus, etc.) i alhora limitar al máxim la quantitat d’esmalt, es fan 

servir métodes d’esmaltatge com ara l’aerógraf o pistola, el disc rotatiu i el gotejador de 

tassa. Amb Yaerógraf s’assoleixen efectes difiiminats, amb el disc rotatiu s’obté una 

cobertura amb petites gotes, i amb el gotejador de tassa, que produeix gotes molt grans, 

s’obtenen efectes rústics: superficies en relleu, no uniformes i només parcialment 

recobertes.

Per a la decoració deis taulells es recorre a les pantalles serigráfíques, els dissenys 

(préviament elaborats en un complicat procés) de les quals es transfereix al taulell 

mitjan9ant la pressió d’una espátula, que possibilita la deposició de la tinta serigráfica de 

les pantalles, a través d’unes malíes d’estampació, sobre el suport del taulell préviament 

esmaltat, que posteriorment potser novament recobert amb una cristal-lina per donar-hi una

588



major lluentor (Venturi, 1992: 195-200). En la línia esmaltadora, les pantalles serigráfiques 

solen inserir-se a continuació d’una cabina on els taulells reben una capa de líquid fíxador, 

distribuida per mitjá d’un aerógraf, que té com a objectiu impedir que la pols de Pesmalt 

puga adherir-se a la pantalla serigráfica (TFA, XI: 77). Si el disseny que hom pretén 

aconseguir amb la serigrafia presenta una gran policromía, pot ser necessari col-locar sobre 

la línia esmaltadora fins a 5 o 6  máquines de serigrafiar (Venturi, 1992: 210). L’éxit de la 

serigrafia dins la industria taulellera resideix en el fet que, a una velocitat de treball molt 

elevada, pot decorar amb dissenys idéntics objectes rígids plans (com ara els taulells) 

mitjan^ant deposició de tinta a través d’una malla d’estampació.

La serigrafia és, dones, l’encarregada de donar ais taulells els colors i els efectes 

decoratius desitjats; per decorar serigráficament les peces es requereixen les mateixes frites 

que amb els vidriats, pero preparades de manera diferent: en aquest cas, les frites en forma 

de pols finíssima es barregen amb el vehicle serigráfic, líquid incolor i de major viscositat 

que l’aigua que facilita el procés de decorat. La pasta serigrafica resultant es tamisa i resta 

així a punt per a ser aplicada sobre el taulell (Dalmau i de Miguel, 1991: 28).

En el procés de monococció, una vegada esmaltat i decorat el taulell, aquest passa 

finalment a rebre la primera i única cuita en els anomenats forn monostrat de corrons 

(també dits de rullos o de cilindres). Aquests forns reben el nom de monostrats peí fet que 

suporten un únic estrat de taulells, i no pas una pila (com s’esdevé en els forns túnel o en 

els de plaques) i s’anomenen de corrons perqué els taulells no es col-loquen sobre una placa 

refractaria (com en els* forns de canals) ni sobre una vagoneta (com en els forns túnel), sinó 

directament sobre el conducte, que está compost d’uns corrons o rul-los fets de material 

refractari32 i col-locats paral-lelament els uns immediatament a continuació deis altres, tot 

efectuant un moviment de translació absolutament continu i sincronitzat. Els forns 

monostrats de corrons presenten clars avantatges sobre la resta de forns que s’havien 

utilitzat anteriorment en la indústria taulellera de la Plana: un deis principáis és l’eliminació

32E1s cilindres de la part central del fom monostrat solen ser de porcellana refractaria, ja que són els que han 
de resistir les temperatures més elevades, mentre que els ruidos de cada extrem són normalment d’acer.
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deis suports refractaris, imprescindibles en els forns túnel i de plaques33. Els forns 

monostrats de rul-los, a més, acurten notablement el temps de cocció del taulell: d’una 

banda només hi cal una cuita, i no dues, com ais forns túnel o de plaques, de manera que el 

temps de cocció ja es redueix com a mínim a la meitat; de l’altra, un forn monostrat de 

dimensions mitjanes (uns 40 m de llarg) pot coure diáriament fins a 2.500 m2 de taulells 

(Dalmau i de Miguel, 1991: 29), enfront deis 750 que se’n poden coure en un forn túnel 

muflat (per a la segona cocció) de 40 m de llarg, o deis menys de 700 que pot abastar un 

forn bicanal de plaques (Padoa, 1971: 30-31).

A banda d’evitar l’ús de suports refractaris i d’augmentar la productivitat, els forns 

monostrats de corrons optimitzen també la gestió energética i la qualitat del producte; el 

primer d’aquests avantatges es deu al fet que l’aíllament térmic en el forn és complet i 

també, especialment durant la década present, a la implantació de sistemes de cogeneració, 

en qué bona part de l’energia térmica continguda ais gasos de fuita procedents de les 

turbines de gas natural amb qué es cou el material cerámic es recupera i es fa servir com a 

energía eléctrica, amb l’estalvi energétic i la reducció d’emissions de productes 

contaminants consegüents (Membrado, 1995: 179). Quant a la millora de la qualitat del 

producte, la causa n’és, d’una banda, el progressiu augment de les temperatures dins el forn 

(fins assolir uns 1.200°C, quan es tracta de gres, o entre 1.000 i 1 .100°, si són productes 

porosos) i el gradual descens d’aquestes, sense canvis bruscs, i de l’altra, el tipus d’energia 

utilitzada, ja que els paviments i revestiments cerámics requereixen una cuita lliure 

d’impureses que és dificilment assolible amb combustibles sólids (com la llenya) i líquids 

(com el fuel), pero que amb el gas natural, l’emprat per al fimcionament deis forns 

monostrats, sí que es pot obtindre. Finalment cal dir que grácies a la baixa inércia térmica 

que els caracteritza, els forns monostrats de corrons permeten una gestió de la producció 

molt més versátil que no en els altres tipus de forns, ja que en a penes dues hores es poden 

parar i tornar a posar en marxa, de manera que quan no hi ha comandes el forn es pot aturar 

i en el moment en qué es presenten es pot activar rápidament (Porcar, 1987: 424).

33La dependencia deis suports refractaris comportava greus problemes en els forns túnel i de plaques, ja que 
aquests suports es deterioraven fácilment i havien de ser reemplagats amb una certa freqüéncia.
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Fem ara un breu incís en l’explicació de Pevolució tecnológica de la industria 

taulellera de la Plana al llarg de la 2a RI per tal de mostrar, a la figura 31.18, el formidable 

ascens en el consum industrial de gas natural enregistrat a escala provincial castellonenca al 

llarg de la década del 1980. Aquest gran increment es degué a la massiva implantació deis 

forns monostrats de corrons, i de tot el sistema de fabricació taulellera per monococció en 

general, ja que no només els forns de corrons fan servir el gas natural com a font 

d’alimentació energética en aquests tipus de processos de producció, sinó també els 

atomitzadors o els assecadors rápids.

Figura 31.18

Evolució del con su m  industrial de g a s natural i de fuel-oil 
a la provincia de C astelló (1980-1990)

Fonts: per al 1980-1986 Castellón en cifras (AADD, 1977-1966) i 
per al 1987-1990 La economía de Castellón (AADD, 1987-1991).
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A la figura 31.18 podem observar com, des de la inaugurado del gasoducte el 1980, 

fins al 1990 en qué la totalitat de les empreses taulelleres de la comarca de la Plana 

funcionaven amb gas natural, es produí un increment del consum industrial de gas natural 

extraordinari que, com veem a la mateixa figura 31.18, aná acompanyat d’un descens molt 

fort del consum de fue!34, principal combustible emprat en la industria taulellera de la Plana 

abans del 1980. Les dades d’aquesta figura (31.18) fan referencia a la totalitat de la 

provincia de Castelló, ja que no hi ha informació de consum energétic detallada per 

subsectors; ara bé: des del moment de la inaugurado del gasoducte el 1980, més del 90% 

de les empreses industriáis de la provincia de Castelló connectades a la xárcia de gas 

natural eren taulelleres o auxiliars (sobretot colorificis i decoradors al tercer foc)35 i per 

tant, el gran augment del consum industrial de gas natural a escala provincial s’ha degut, 

sobretot, a la industria taulellera i auxiliar de la Plana.

Després que el taulell ix del forn com un producte acabat, encara resta la selecció, 

l’envasat i l’etiquetat, passos necessaris perqué el taulell es puga comercialitzar. L’objecte 

de la selecció és verificar la qualitat del producte fabricat i classificar-ne les peces segons 

les variacions en les dimensions, el cromatisme, la lluentor, etc. per tal d’assegurar una 

qualitat uniforme en els enviaments. Durant la 2a RI s’introduíren sofisticáis sistemes 

automátics per al control dimensional de les peces, mentre que la detecció deis defectes 

estétics i superficials es continuava confiant, com es feia abans i es fa encara hui, a l’ull 

d’operáries expertes que supervisen tots i cadascun deis taulells eixits del forn (Ferniani, 

1992: 2 1 ). Habitualment els passos seguits en la selecció deis taulells acabats són: 

primerament, l’eliminació de les peces que han resultat defectuoses durant la cocció, 

eliminació que es du a terme automáticament a través d’un aparell que disposa d’un 

martellet que colpeja la pe?a i que segons el so que emet la descarta o no; a continuació té 

lloc la classificació visual, en qué l’operari, a una certa distáncia del taulell, n’identifica els 

defectes i els tons i separa les peces de primera qualitat (exemptes de defectes i

34Les dades del consum industrial de fuel-oil a escala provincial no reflecteixen la despesa energética de la 
central térmica, principal empresa provincial consumidora d’aquesta energia. Hem evitat la inclusió de les 
dades energétiques de la térmica perqué podría amagar el fort descens del consum de fiiel enregistrat en la 
resta d’empreses consumidores.
35Concretament l ’any 1991 de 220 empreses provincials castellonenques subministrades de gas natural, 205 
eren taulelleres o auxiliars (el 93%) (Membrado, 1995: 178).
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conformades segons tots els valors óptims préviament establits) de les de qualitat inferior 

(que presenten alguna irregularitat); després els taulells reagrupats per qualitats passen el 

control de planaritat (o de corbatura, si es prefereix), en que un aparell electrónic verifica 

les deformacions de les peces seleccionades i les aparta a la classe corresponent, finalment, 

les peces passen per un nou control, el de calibre (o grandária), efectuat eiectronicament 

per mitjá de fotocél-lules distanciades. D ’aquesta manera es dóna per conclosa la selecció. 

A continuació les peces dividides segons el to, la planaritat i la grandária s’envien a la 

máquina encaixadora, on els taulells són embalats i etiquetats, segons categories, per mitjá 

de moderns dispositius completament automatitzats (vegeu TFA, IV: 43).

D ’aquesta manera es dóna per acabat el procés de producció del taulell en 

monococció, i queda a punt per a la distribució, venda i col-locació (operacions aqüestes 

darreres a les quals ens referirem al punt dedicat a les industries auxiliars del taulell). En la 

figura 31.19 podem observar les distintes fases que, habitualment, es duen a terme en els 

processos de monococció (introduíts durant la 2a RI), i les comparem amb les fases més 

habituáis en els processos de bicocció tradicional (introduíts al llarg de la Ia RI).

Figura 31.19

PROCES DE FABRICACIO INTRODUIT DURANT LA 
PRIMERA RECONVERSIÓ INDUSTRIAL 

(BICOCCIÓ TRADICIONAL)

PROCES DE FABRICACIO INTRODUIT DURANT LA 
SEGONA RECONVERSIÓ INDUSTRIAL 

(MONOCOCCIÓ)
Extracció de les primeres matéries

Preparado i mólta de les argiles 
per via seca

Preparació i mólta de les argiles 
per via húmida i atomització

Formació de la pega en una 
premsa de fricció automática

Formació de la pega en una 
premsa hidráulica

Assecat en un assecador túnel Assecat en un assecador rápid
Primera cocció en un forn túnel -

Esmaltat i decorat serigráfic (si cal) en línies esmaltadores
Segona cocció en un forn túnel muflat o en un 

forn de plaques
Segona cocció en un forn rápid 

(monostrat de corrons)
Selecció i envasat parcialment automatitzats

Font: e laboració  p ro p ia
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312.4. Diversificado productiva

Ja hem comentat abans que la introducció deis processos de monococció durant la 2a 

RI va significar una automatització gairebé total del procés productiu del taulell i una 

concatenació de totes les fases -des de la formació de la peQa fins a l’envasat i l’etiquetat 

del producte final-, innovacions grácies a les quals el procés de fabricació es reduí a unes 

poques hores (en principi tres, i en l’actualitat poc més d’una). No obstant aixó, la bicocció 

tradicional introduida durant els seixanta i els setanta (Ia RI) no va desaparéixer, sinó que 

continuá, i continua encara hui, utilitzant-se en un grapat d’empreses, si bé cal dir que s’hi 

ha introduit alguna variació, com ara la segona cocció en forn rápid. A més, al costat de la 

bicocció tradicional i de la monococció, al llarg de la 2a RI es va introduir un sistema de 

producció de característiques intermédies entre aquests dos, l’anomenada bicocció rápida. 

Convé destacar també la recuperació deis anomenats tractaments decoratius al tercer foc , 

sobre revestiment, en qué el producte acabat podia rebre una ulterior decoració manual i 

una darrera cuita a baixa temperatura. També durant la 2a RI es va comentar a produir a la 

Plana gresporcellánic, material no esmaltat que requereix un sistema de fabricació diferent 

a tots els que acabem d’esmentar. Finalment, al costat d’aquests processos, també hi va 

continuar la fabricació de productes cerámics no esmaltats per a usos rústics o, si més no, 

d’aparensa rústica, com ara el klinker i el cotto, amb uns sistemes de producció 

notablement millorats respecte a la década anterior.

D’aquesta manera, durant la década del 1980 (situado que podem fer extensiva al 

moment present) ens trobem amb un variat ventall de sistemes de fabricació. Peí que fa ais 

taulells esmaltats, en el cas deis paviments els fabricants prefereixen els innovadors 

sistemes anomenats de monococció de gres, mentre que per ais revestiments (que poden 

rebre ulteriors tractaments decoratius, seguits d’una nova cuita a baixa temperatura) alguns 

productors -pocs- han mantingut, amb certs canvis, la bicocció tradicional, d’altres han 

optat per la monococció porosa, i la resta han adoptat una solució intermédia: la bicocció 

rápida. Quant ais productes no esmaltats, que gairebé sempre són paviments, ja hem dit que 

durant la década del 1980 es van mantindre i millorar sistemes de producció propis de la
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década anterior, com ara els del klinker i el cotto, i se’n va introduir un de nou, el gres 

porcellánic. En les próximes línies farem una breu referéncia a tots aquests sistemes de 

producció vigents durant la 2a RI i fíns a 1’actualitat.

La bicocció tradicional, de qué hem parlat ámpliament al punt 3.1.1., fa servir 

habitualment la mólta per via seca, mentre que la cocció del bescuit s’obté en forns túnel de 

flama directa i el fi es cou en fom túnel muflat o en un forn de plaques, encara que en 

Factual itat les poques empreses que fan servir aquest sistema realitzen la segona cocció en 

forns monostrats de corrons, per tal de reduir el temps de fabricació. L’any 1980 vora el 

90% de la producció taulellera espanyola es duia a terme per mitjá de la bicocció 

tradicional; quatre anys més tard aquest percentatge s’havia reduit a poc menys de dues 

terceres parts i només un 58% d’aquesta producció es feia en empreses de cicle complet (el 

42% restant es produía en esmalteries que compraven el bescuit a empreses 

especialitzades)36. El 1990 Fus de la bicocció tradicional ja s’havia reduit a menys del 15% 

de la producció taulellera espanyola, i a més havia deixat d’utilitzar-se en la fabricació de 

paviments i només s’emprava, dones, en la de revestiments (abragava aproximadament un 

30% del total de la producció espanyola de revestiments) (Dalmau i de Miguel, 1991: 20). 

Tampoc al llarg de la década del 1990 el percentatge de producció per bicocció tradicional 

no ha deixat de minvar: si el 1993 suposava poc menys del 5%, en Factualitat se sitúa ja per 

baix d’aquest llindar. La raó que encara hui algunes empreses continúen treballant amb 

bicocció tradicional fadica en el fet que la qualitat estética (brillantor superficial i 

cromatisme) que assoleixen els taulells fabricats mitjangant aquest procés és superior a 

Fobtinguda en bicocció rápida i, sobretot, en monococció porosa. Tanmateix, com que dia a 

dia els desavantatges qualitatius de la bicocció rápida i de la monococció porosa van 

superant-se, en el fiitur podría esdevindre possible obtindre mitjangant aquests sistemes 

revestiments amb una qualitat estética capag de competir amb la deis obtinguts per bicocció 

tradicional, la qual cosa implicaría, sens dubte, la desaparició d’aquest darrer sistema.

36 Aqüestes dades han estat elaborades a partir de la informació d’Andar per Ceramiche (1984b).
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La bicocció rápida o birápida és un sistema que es va introduir en la producció 

espanyola de taulell l’any 1982, pero que no comerá a expandir-s’hi fins al 1985. 

Consisteix a realitzar una doble cocció de les peces en forns monostrats rápids, amb el 

consegüent estalvi de temps que aixó comporta respecte a la bicocció tradicional. La 

bicocció rápida, com la tradicional, habitualment fa servir la via seca i proporciona un 

producte poros, adequat únicament per a revestiments. El 1989 la utilització de la bicocció 

rápida assolí el seu máxim absolut i relatiu: gairebé el 40% de la producció de revestiments; 

tanmateix, a partir d’aquell any, a causa de la forta empenta que experimentá la 

monococció porosa, els processos de bicocció rápida anaren progressivament reduint-se i el 

1993 només un 10% de la producció (que equivalia, aproximadament, a un 20% deis 

revestiments) es fabricava per birápida. El fiitur d’aquest sistema de fabricació seguirá 

condicionat per l’evolució de la monococció porosa: fins ara els productes cuits per 

birápida presenten menys defectes de cocció que els elaborats mitjangant aquesta última; 

tanmateix, els técnics especialitzats assagen contínuament noves pastes i nous vidriats per 

al perfeccionament de la monococció porosa, de manera que en un fútur próxim podría ser 

que l’ús de la bicocció rápida retrocedira encara més a favor d’aquesta última.

La monococció de revestiment, més coneguda com monococció porosa o, 

simplement, monoporosa, és un procediment que es va introduir a La Plana durant la 

primera meitat de la década del 1980, pero que, a causa de les dificultáis que hi plantejava 

el procés de cocció, no comengá a expandir-se fins al 1987; al llarg de la present decada, 

subsanats bona part deis defectes de cuita, la monoporosa és el sistema de fabricació 

taulellera que major expansió ha experimentat. Les distintes fases de la monoporosa són les 

própies deis processos de monococció, que ja hem exposat en aquest punt: preparado i 

mólta de les argiles per via húmida i atomització, premsat en sec amb premsa hidráulica, 

assecat rápid, esmaltat i decorat (si cal) en línia esmaltadora i cocció rápida en forns 

monostrats de corrons (vegeu TFA, III: 45), la qual cocció s’ha de realitzar en unes 

condicions especiáis, com veurem en el próxim parágraf. L’evolució de la monoporosa en 

els últims anys ha estat fúlgurant: el 1985 encara era irrellevant i en tan sois deu anys una
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tercera part deis taulells espanyols es fabricaven mitjangant aquest sistema. Per a poder 

arribar a aquest alt percentatge de producció ha calgut realitzar una intensa experimentació 

amb pastes i, especialment, amb vidriats i assajar moltes corbes de temperatura de cocció, 

per tal de superar les dificultats de cocció que inicialment presentava la utilització d’aquest 

sistema.

Per a la fabricació de revestiments és important que la pasta presente una tendencia 

a la contracció durant la cocció prácticament nul-la, ja que si la pega es contraguera durant 

la cocció es tancarien els porus, i el taulell perdria consegüentment l’aparenga lluenta i fina 

propia deis revestiments. Per tal d’aconseguir un producte poros cal utilitzar una pasta rica 

en carbonats, pero en el cas de la monococció aqüestes pastes creen problemes durant la 

cocció (entre 800 i 950°C) a causa que alliberen dióxid de carboni, i aquest pot produir 

bambolles i altres defectes en la capa d’esmalt en travessar-la. En les bicoccions tradicional 

i rápida la desgasificació (l’alliberament de dióxid de carboni) no planteja cap problema, ja 

que aquesta té lloc durant la primera cuita, quan l’esmalt no ha estat estés encara sobre el 

bescuit. En canvi, com que en la monoporosa el suport i l’esmalt s’han de coure 

simultániament, una flisió i maduració del vidriat massa rápida (que implicaría la 

impermeabilització de la capa d’esmalt) impediria una correcta expulsió del gas i 

provocaría, com ja hem dit, greus defectes en la superficie esmaltada del taulell. Per 

solucionar aquest inconvenient, cal que la íusió i maduració de l’esmalt no es produisca a 

una temperatura inferior ais 800-950°C, que és, com hem dit, la necessária per a activar el 

procés de desgasificació; d’aquesta manera, primer es produeix l’alliberament del dióxid de 

carboni, i després la íusió i la maduració del vidriat, ja sense conseqüéncies negatives per a 

la qualitat de l’esmalt. Els esmalts utilitzats en la monococció porosa han de presentar altes 

proporcions d’óxids alcalino-terris (principalment CaO) i de zinc, ja que aquests eleven la 

temperatura a qué comenga la íusió i aporten una viscositat suficientment baixa perqué la 

maduració tinga lloc rápidament, és a dir, en els pocs minuts de cocció que resten després 

de la fase de desgasificació (vegeu TFA, III: 45-46 i Enrique et al., 1995: 126-127). Cal dir 

que, grácies a les investigacions en el camp deis vidriats i en les corbes de cocció que s’han
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portat a terme al nostre país, la producció valenciana és capdavantera a escala mundial en la 

fabricació de revestiments mitjansant monococció porosa: actualment més del 30% de la 

producció (dos tersos deis revestiments) es fabriquen per monoporosa; en canvi, a TEmília 

italiana, la primera regió del món peí que fa al volum de producció i d’exportació de taulell, 

la monoporosa no arriba ni al 10% de la producció total (i només suposa un terp deis 

revestiments).

Abans de passar a explicar l’evolució i la tecnología deis paviments cerámics convé 

destacar breument la recuperació deis tractaments decoratius al tercer foc, sempre sobre 

revestiments; aquest procés consisteix a donar un ulterior tractament decoratiu al 

revestiment cerámic ja cuit, i tornar a coure’l a una temperatura inferior, entre els 650 i els 

780°C, que no afecta ni el vidriat ni el bescuit. La decorado al tercer foc, recuperada en la 

indústria taulellera de la Plana durant la década del 1980 (després que s’hi abandonara 

durant la del 1960), se sol realitzar manualment (a pinzell), amb trepes o amb calcamonies 

vitrificables i habitualment es fa servir per tal d’obtindre efectes decoratius impossibles 

d’aconseguir amb la serigrafía (Porcar, 1987: 374). Segons aquest mateix autor (1987: 424- 

425), la recuperació deis tractaments superficial del taulell es degué a la gran maduresa de 

la tecnología introduída durant la 2a RI i a les exigéncies d’una progressiva qualificació 

estética, sobretot en revestiments.

La monococció de paviment o de gres o, simplement, monogresificada37 fou el 

sistema “estrella” de la 2a RI peí fet que per primera vegada possibilitá la concatenació de 

les diferents fases del cicle productiu i l’automatizació gairebé total del procés de 

producció, amb els avantatges que aixó comportava en la gestió productiva (Porcar, 1987: 

429). Durant la década del 1980 la difusió de la monococció de paviment arreu de l’Estat, i 

especialment de la Plana, va ser extraordinaria: si el 1980 encara era un sistema 

extremadament minoritari (menys del 5% de la producció efectiva), el 1982 ja significava 

el 14% de la producció efectiva (Dalmau i de Miguel, 1991: 16, taula 2.1) i el 1989 

superava el 40% de tota la fabricació taulellera espanyola; segons dades d’ Ascer citades per

37Denominació que hem adaptat al valencia a partir de l ’italia monogreificata.(vegeu TFA, V: taula 1)
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la Conselleria de Treball (AADD, 1991a: 4), en aquesta darrera data gairebé la totalitat deis 

paviments esmaltats (el 98%) ja es fabricaven mitjangant monococció de gres i només el 

2% es produia per bicocció tradicional. A partir de la present década la producció de 

paviments per bicocció desapareix defmitivament i la monogresificada representa el 1 0 0 % 

de la fabricació de gres esmaltat. En Pactualitat (1997) cap al 45% de tota la producció 

taulellera espanyola es produeix peí sistema de monococció de gres, que és el procés 

productiu més emprat, abastant distáncia del següent, que és la monoporosa.......................

La millora de les característiques técniques (menor porositat i major resistencia a 

Pabrasió) i estétiques del paviment va possibilitar que aquest producte guanyara nous 

camps d’aplicació tant arreu de la vivenda com a Pexterior, els quals s’afegiren ais ja 

tradicionals de cuines i banys. És a aqüestes millores que cal imputar també el fort 

increment de la producció de gres que tingué lloc durant la 2a RI, i que portá els paviments 

fets per monococció a suposar cap ais 1990 gairebé la meitat de la producció taulellera 

espanyola (més del 45%), quan al comengament de la 2a RI (el 1980) no suposaven ni el 

5% del total.

Com s’esdevé en la monococció de revestiments, els paviments elaborats per 

monococció de gres es preparen per via húmida i atomització, es premsen en sec amb 

premses hidráuliques, s’eixuguen en assecadors rápids, s’esmalten i es decoren (si cal) en 

modernes línies esmaltadores i es couen en forns monostrats de rublos (vegeu TFA, IV: 36- 

42), per bé que la corba de cocció de la monogresificada és diferent a la de la monoporosa, 

entre d’altres coses perqué assoleix sempre temperatures més altes38 i perqué les peces se 

sotmeten a la temperatura máxima durant un interval de temps major39.

3 8 Amb pastes roges la temperatura de cocció de la monogresificada se sitúa entre 1.100 i 1.140°C, mentre que 
en monoporosa aquest interval oscil-la entre els 1.050 i els 1.100°C; peí que fa a la pasta blanca, amb 
monoporosa la temperatura de cocció va des deis 1.060 ais 1.140°C i en monogresificada deis 1.150 ais 1.200 
{TFA, V: taula 1).
39Per raons que ja hem explicat anteriorment, en monoporosa s’assoleix la máxima temperatura de cocció en 
una fase de la cocció molt tardana; quan el fom arriba a aquesta máxima temperatura les peces només s’hi 
sotmeten uns cins minuts, i rápidament inicia el refredament, que dura aproximadament uns deu minuts. En 
monogresificada, en canvi, els taulells apleguen abans a la temperatura máxima i hi són sotmesos durant més 
gran interval de temps (fins a 15 minuts) (vegeu TFA X: 12-13, fig. 6 i 7).
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Figura 31.20

Intervals habituáis de porositat (en %) seg o n s  e ls  distints 
ti pus de m aterials
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Les diferéncies entre la monogresificada i la monoporosa es deuen al fet que els 

productes gresificats necessiten sotmetre’s a temperatures de cocció més altes i durant un 

temps més llarg per tal que es produisca un tancament deis porus el més complet possible, 

que conferisca a les peces un grau d ’absorció d ’aigua molt baix, normalment inferior al 6%. 

En productes porosos, en canvi, el grau d ’absorció d’aigua (o porositat) ha de ser sempre 

superior al 10%, i sovint depassa el 20% (en revestiments elaborats per bicocció). A la 

figura 31.20 podem obvervar els intervals habituáis de porositat (o absorció d ’aigua) que 

presenten els diferents tipus de taulells. Hi podem apreciar com, efectivament, els productes 

gresificats posseeixen, en general, intervals d ’absorció d’aigua molt reduits, mentre que els 

productes porosos (revestiments fets per monoporosa, majolica i terraglia) disposen d ’una 

porositat ben alta, sempre per damunt del 10%.
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La preséncia d’un nombre de porus major o menor en un taulell depén de la 

composició química de les argiles que el componen: ja hem assenyalat en un altre parágraf 

que un producte poros ha de contindre una alta proporció de carbonats, per tal com 

ranhídrid carbónic (CO2) d’aquests és alliberat durant la cocció (a 800-950°C) i provoca un 

augment de la porositat oberta en el eos del taulell i una expansió dimensional del suport, la 

qual compensa F anterior contracció que es produeix en les primeres fases de la cocció 

(entre els 100 i els 650°C les peces es contrauen a causa de Feliminació de la humitat i de 

Faigua de constitució) (vegeu TFA, X: 5). En canvi, les argiles d’un producte gresificat han 

de presentar un contingut en carbonats baix per tal que no es produisca la desgasificació, de 

manera que durant la cocció no s’óbriguen els forats i formen una porositat oberta, sinó 

que, ans al contrari, es tanquen encara més per tal d’afavorir una porositat molt baixa, que 

inevitablement ha d’anar acompanyada d’una important contracció de la pega (superior al 

5% per regla general) (vegeu TFA, II: 82).

De la quantitat de porus oberts en un taulell depenen les principáis característiques 

técniques i estétiques de la pega: una baixa porositat augmenta la resisténcia a la flexió, a 

Fabrasió (fricció), a les gelades, ais atacs químics, etc. (Palmonari i Timellini, 1990: 67- 

6 8 ), i en canvi, una alta porositat proporciona ais esmalts una finor, una brillantor 

superficial i un cromatisme decoratiu impossibles d’assolir en els productes gresificats 

(Ferniani, 1992: 25). És per aixó que convé que els paviments, sempre destinats ais terres 

bé interiors o bé exteriors (i per tant molt exposats a la flexió i a Fabrasió), posseisquen una 

alta resisténcia i, dones, una porositat tancada; en canvi els taulells de paret o revestiments 

(menys exposats a la fricció i a Fimpacte) poden permetre’s una alta porositat i exhibir, per 

tant, uns esmalts més fins, més lluents i amb uns colors més contrastats.

Fins ací ens hem ocupat de tots els possibles processos de producció de taulells 

esmaltats (llevat del klinker esmaltat, al qual ens referirem més avant), dins els quals 

podem trobar taulells confeccionats amb pastes més o menys roges i d’altres elaborats amb 

pastes blanques. Ja hem assenyalat, en el punt anterior, les principáis diferéncies entre tots 

dos tipus d’argiles: recordem que les roges, que són les própies del País Valencia i de tota 

la Mediterránia en general, habitualment presenten una proporció d’óxid férric superior al
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6 %, mentre que les blanques, própies de FEuropa Central, posseeixen un percentatge de 

Fe2C>3 sempre inferior al 2% (TFA, III: 34, 57 i IV: 7, 35). Les argiles de pasta blanca, 

formades principalment per argiles caolinítiques i caolins, requereixen que la cocció es 

realitze a una temperatura superior a la que necessiten les argiles ordináries de pasta roja, la 

qual cosa possibilita que els taulells de pasta blanca presenten generalment una menor 

porositat i una major resisténcia a la flexió, a Fimpacte, a Fabrasió i a les gelades. Amb tot 

i aixó, en Factualitat s’están fabricant taulells de pasta roja amb un grau de porositat molt 

baix, que permet assolir una qualitat técnica similar a la deis taulells ordinaris de pasta 

blanca.

Si peí que fa a les característiques técniques hui dia la pasta roja pot igualar la 

blanca, no podem dir el mateix quant ais aspectes estétics: així, per a esmaltar els taulells de 

pasta roja es requereixen unes engalbes de major gruix i qualitat, capaces de dissimilar la 

tonalitat fosca del suport argilós per a poder aconseguir així els efectes estétics desitjats; en 

pasta blanca Fengalba pot ser molt més senzilla i, fins i tot, hi ha un tipus de producte, 

Fanomenada terraglia, en qué els esmalts s’apliquen directament sobre Fargila cuita, sense 

engalba (Tenaglia et al., 1995: 5)40. Al que acabem de dir cal afegir Fefecte estétic que 

produeix un taulell amb eos de pasta blanca, tot i que una volta col-locat sobre el térra o la 

paret ja no es pot apreciar el color del suport41. Les característiques estétiques i técniques de 

la pasta blanca determinen que en pa'isos amb alt poder adquisitiu i altes exigéncies 

qualitatives, especialment si són freds (com ara Alemanya o Escandinávia), s’hi preferisca 

aquest tipus de producte, en detriment deis taulells de pasta roja. És per aixó que al nostre 

país ha augmentat la producció de taulells de pasta blanca al llarg de la 2a RI, de manera 

que en Factualitat (1997) més de 25 empreses de la Plana, moltes de grans dimensions42,

40En realitat la terraglia és l ’únic producte cerámic al qual se’l pot considerar “de pasta blanca”, ja que els 
taulells anomenats “de pasta blanca” cuits per monococció, en realitat són de pasta semiblanca o clara {pasta 
chiara, en italiá), que no presenta una tonalitat blanca pura, sinó un to entre gris ciar i beix (Tenaglia et al.. 
1995: 5).
41Tradicionalment, en la cultura occidental els materials de color blanc sempre ens pareixen de major qualitat 
estética que els de qualsevol altre color. Només cal veure l’obsessió que, des de la darreria del segle XVII, 
tenien la majoria de les corts europees per a arribar a produir porcellana xinesa blanca, obsessió que no 
posseien en canvi en la fabricació de celadons (producte cerámic de característiques semblants a la porcellana 
pero de color verd).
42Com ara Azseder, Azuvi, Colorker, Grespania, Gres de Valls, Taulell, Todagrés, Porcelanatto, Venis o la 
propia Porcelanosa, que el 1973 iniciá a la Plana la fabricació de taulells de pasta blanca.
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fabriquen productes cerámics de pasta blanca, que suposen més del 15% de tots els 

paviments i revestiments cerámics de la comarca. Durant els últims anys 1’evo lució en la 

producció de pasta blanca a Espanya ha estat notable: el 1983 era de 41.300 m2/dia (8,3% 

de la producció), al final de la 2a RI (el 1989) ja assolia els 121.300 (12,9%) i el 1996 

superava els 244.000 m2 (16,1%)43.

Sense deixar els productes esmaltats, cal assenyalar que la diversificado de la 

producció es va completar al llarg de la 2a RI amb la fabricació de peces compleméntaries i 

especiáis. Les primeres, que poden ser de geometría senzilla o complexa, s’utilitzen per a 

complementar, per raons estétiques i/o práctiques, tant els paviments (en el cas deis sócols) 

com els revestiments (en el cas de les sanefes, que poden ser llises o en relleu -moílures-, 

de les escodes, utilitzades per al revestiment deis angles cóncaus, i deis íors, que es fan 

servir ais angles convexos). D’altra banda, les peces especiáis són les utilitzades en el 

xapatge d’ambients especiáis, com ara bañes de laboratori, escales, piscines, gelosies, etc., 

sempre que vagen conjuntades amb el revestiment i/o paviment corresponent (Porcar, 1987: 

374).

A la figura 31.21 podem observar esquemáticament Pevolució seguida durant 

aquesta reconversió tecnológica pels diferents sistemes de producció dins la industria 

taulellera espanyola. L’any 1980 gairebé el 100% de la fabricació s’efectuava peí sistema 

de bicocció tradicional, i només deu anys després, a penes el 15% continuava produint-se 

mitjan9ant aquest sistema; aquesta davallada en la utilització de la bicocció tradicional ha 

continuat al llarg de Tactual década i el 1993 aquest sistema suposava només un 5% de la 

producció total. Peí que fa al sistema de cocció única, la figura 31.21 és ben explícita: si la 

monococció de paviment no ha deixat de créixer des del 1980, la monococció de 

revestiment (monoporosa) ha conegut un formidable despegament a partir del 1985, de 

manera que el 1993 la primera ja suposava vora el 45% de tota la producció taulellera 

espanyola, i la segona superava amb escreix el 30%. La bicocció rápida, emprada 

únicament en la fabricació de revestiments, experimentá també una forta alga a partir del 

1985 i el 1989 arribá a suposar un 20% de la producció efectiva, pero després d’aquesta

43Dades elaborades a partir d 'Andar per Ceramiche (1984, 1990e i 1997a).
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data travessá un període de recessió i el 1993 es trobava estancada en un percentatge de 

producció al voltant del 10% (aproximadament un 20% deis revestiments). Quant ais 

productes no esmaltats (gres porcellánic, cotto, klinker i gres roig), ais quals ens referirem 

tot seguit, se’n pot apreciar un creixement lent i regular al llarg d’aquest període.

Figura 31.21

E volució d eis  s is tem es de producció  
dins la industria taulellera esp an yola  (1979-1993)

Font: e la b o ra d o  p rop ia  am b  d a d e s  e s tim a d es  p e r A scer 
(vegeu  E nrique  e t al., 1995:122, figura  1)
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De l’evolució deis productes no esmaltats que podem observar a la figura 31.21 cal 

destacar la del gres porcellánic o, simplement porcellánic, producte que no c o m e rá  a 

fabricar-se a la Plana fins a la segona meitat de la década del 1980. La composició i el 

procés de fabricació deis paviments de gres porcellánic difereixen de les de la resta de 

paviments i revestiments: en primer lloc peí tipus de pasta, que en el cas del porcellánic té 

un color extraordináriament blanc (és composta per argiles caolinítiques plástiques, caolins
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llavats, feldspats i sílice) i una gran qualitat, la qual possibilita que, una volta cuita la pasta 

a una temperatura particularment alta i en unes condicions de cocció determinades, les 

peces que en resulten presenten una absorció d’aigua mínima (habitualment inferior al 

0 ,1%) i una máxima resisténcia mecánica al trencament i a l’abrasió, característiques totes 

dues en qué el gres porcellánic supera la resta de tipus de taulell (TFA, IV: 7-8). La pasta 

del gres porcellánic es prepara per via húmida: préviament dosificada, es mol mesclada 

amb aigua i additius en un molí Alsing, i una volta homogeneítzada passa a Patomitzador, 

que l’eixuga i la redueix a pols tot formant uns gránuls més o menys esférics. Ara bé, la 

particularitat d’aquesta mólta del porcellánic és que els pigments cerámics s’afigen 

directament a la pasta durant la mólta, en quantitats que van de 1*1,1 al 4%. Tot i que el gres 

porcellánic no porta esmalt, sí que és generalment, dones, objecte d’un acoloriment, per tal 

que assumisca una apareja similar al marbre, al granit, etc. (IV: 10). Després d’un breu 

període de repós, el material atomitzat passa a la fase de premsatge, mitjangant premses 

hidráuliques, on la pols d’argila pateix una forta compressió mecánica per 1’aplicado de 

grans pressions. A continuació les peces passen ais assecadors rápids i fmalment a la fase 

de cocció, a elevada temperatura (1.250°C), dins un fom monostrat de corrons, on en 

aproximadament una hora se’n consuma la cuita (Biffi, 1994: 36). Durant aquesta fase 

quasi tots els porus presents en les peces es tanquen, de manera que el grau d’absorció 

d’aigua es redueix fins a un percentatge ínfim (entre 0 ,1  i 0 ,0 1 %), el menor de tots els 

productes que es fabriquen hui dia, i, en contrapartida, la contracció és la més alta: entre el 

6-9% de la pega se n’entra durant la cuita. La baixa porositat del porcellánic condiciona la 

gran impermeabilitat i les resisténcies mecánica (a la flexió, a l’impacte, a l’abrasió), 

química i térmica (al canvi brusc de temperatura) que caracteritzen aquest producte (vegeu 

Teruel, 1996a: 6 ).

Una altra particularitat del procés de producció del porcellánic es troba en el fet que 

pot donar-se per acabat després de la cocció, si es tracta d’alló que hom anomena gres 

porcellánic natural (en funció de l’acabat també pot anomenar-se rústic o reí leu); ara bé, si 

hom vol aconseguir un porcellánic polit, cal efectuar, d’una banda, el poliment de la

605



superficie del gres porcellánic natural mitjansant métodes mecánics d’abrasió que rebaixen 

la cara vista del taulell en 0 ,8/1  mm, i de Paltra, la rectificació deis costats de la pe$a per 

donar una major estabilitat dimensional (Visiteu el Web de Pempresa Porcelanatto a 

Internet: Porcelanatto, 1997). Amb el poliment del gres porcellánic (o de qualsevol altre 

tipus de cerámica arquitectónica) s’aconsegueix un material que, per la seua absoluta 

planaritat, fa el mateix efecte que el marbre, el granit o el terrazzo, ja que la corbatura que 

solen presentar els taulells a les vores resta eliminada (vegeu Garcia, 1997). Si a Pabsoluta 

planaritat del gres porcellánic afegim la seua aparenta semblant a la del marbre, granit o a 

la d’altre tipus de materials de construcció podem afirmar que el porcellánic, estéticament, 

presenta moltes més similituds amb aquests que no amb els taulells convencionals. El 

procés de fabricació del gres porcellánic, natural o polit, acaba amb la classificació i 

Penvasament del producte.

Si en un producte tan innovador com és el fabricat per monococció porosa la 

comarca industrial de la Plana és capdavantera a escala mundial, no pot dir-se el mateix peí 

que fa a un altre producte també molt innovador com és el gres porcellánic, que a Italia ja 

suposa el 16% de tota la producció taulellera, mentre que a Espanya se sitúa únicament 

entre el 3 i el 4% del total (el 1996). Durant la 2a RI la introducció del gres porcellánic a 

PEstat espanyol va ser molt lenta: el 1990 només un 1,4% de la producció total era de gres 

porcellánic, i únicament quatre empreses a escala estatal (dues a la Plana, una a Madrid i 

una a Córdova) fabricaven aquest producte. Al llarg de Pactual década s’hi han fet 

progressos importants, de manera que en Pactualitat ja són vuit les empreses espanyoles 

(cinc a la Plana, una a Madrid, una a Catalunya i una altra a Galicia) que es dediquen a la 

producció de porcellánic i que, com hem dit més amunt, signifiquen entre el 3 i 4 % del 

total de la fabricació taulellera espanyola (vegeu Teruel, 1996a: 6 )44.

Dins PEstat espanyol la Plana fabrica més del 95% del total deis productes 

esmaltats, pero aquest percentatge es redueix considerablement peí que fa a productes no 

esmaltats: segons les dades de capacitat de producció citades a Andar per Ceramiche

44E1s percentatges ací citats han estat elaborats a partir de les dades de capacitat de producció d 'Andar per 
Ceramiche (1990e i 1997a).
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(1997a), la comarca industrial de la Plana produeix el 71% del gres porcellánic, i la resta es 

fabrica a Madrid (16%), Catalunya (8,5%) i Galicia (4,5%). Aquests percentatges encara 

són inferiors si ens referim a la resta de productes no esmaltats. A partir de la font que 

acabem de citar podem dir que la capacitat de producció de cotto a la Plana és de només el 

16% del total espanyol: la resta es reparteix entre les comarques del centre-sud i del sud del 

País Valenciá (el 48%), Catalunya (el 30%), Andalusia i Aragó. Peí que fa a la capacitat de 

producció del klinker, la proporció és d’un 2 0 % en el cas de la comarca industrial de la 

Plana, un 25% en el de Catalunya, un 24% a Aragó, el 14% a Castella, el 13% a Galicia i, 

fínalment, el 4% a les comarques valencianes del centre-sud. Quant al gres roig, la capacitat 

de producció es reparteix entre la Plana (38%), la Costera (40%), Catalunya (14,5%) i 

Aragó (7,5%).

En el procés de fabricació del cotto, la formació de la pega es realitza per extrusió 

en la galletera; posteriorment, la pega se sotmet a l’assecat artificial, a una única cuita i, 

fínalment, a la selecció i l’embalatge, de manera que queda a punt per a ser 

comercialitzada. El cotto presenta un grau d’absorció de l’aigua molt variable i una 

coloració habitualment roja (del mateix color que la pasta); els seus formats habitualment 

són quadrats i de grandária mitjana o gran (25 x 25 cm, 30 x 30 cm) i el seu gruix és molt 

ampie (entre 25 i.30 mm). A pesar que el cotto és el producte no esmaltat per excel-léncia, 

no és estrany que reba alguna capa d’esmalt abans de la cocció, amb intenció d’augmentar 

l’efecte rústic del producte. Habitualment aquesta capa d’esmalt s’aplica amb l’anomenat 

gotejador de íassa, que produeix gotes molt grans i que crea superficies en relleu, no 

uniformes i només parcialment recobertes. L’ús més habitual deis paviments de cotto són 

els exteriors, pero durant els darrers anys també s’utilitza sovint en interiors, ja que 

l’aparenga rústica d’aquest producte confereix a les estances de la casa un ambient cálid i 

tradicional. Segons les dades de d'Andar per Ceramiche (1997a), el 1996 el cotto només 

suposava un 3% de la capacitat de producció taulellera espanyola, percentatge lleugerament 

superior al 2 ,6 % que corresponia al klinker.

607



El procés de producció d’aquest darrer tipus de taulell és similar al del cotto, per tal 

com la formació de la pega també s’hi efectúa per extrusió i no per premsat; la principal 

diferencia, pero, és que la cocció del cotto té lloc a una temperatura relativament baixa 

(950-1.050°C), mentre que la del klinker s’ha d’efectuar a una temperatura elevada (1.150- 

1.250°C), raó per la qual es considera que aquest material pertany a la familia del gres. El 

klinker suporta perfectament les baixes temperatures grácies al baix grau de porositat 

(absorció de l’aigua) que posseeix (entre el 0  i el 6 %), i que es deu a relevada temperatura 

a qué té lloc la cocció d’aquest producte; aquesta porositat baixa evita que la pega es 

cleville per efecte del ffed i el gel i és per aixó que el klinker, utilitzat tant en paviments 

exteriors com en faganes, ha arrelat sobretot a l’Europa central i oriental i en aquelles 

regions que, com aqüestes darreres, es caracteritzen per patir temperatures molt baixes. El 

klinker és característic sobretot d’Alemanya i concretament de Baviera (és per que en 

anglés rep el nom de Bavarian Klinker), pero a banda d’aquest land alemany, els principáis 

productors de klinker són els Estats Units, Rússia, Ucraina, Franga, el nord d’Itália i el nord 

d’Espanya. Ja hem vist que a l’Estat Espanyol el klinker és el producte que en menor 

percentatge es fabrica a Valéncia (menys del 25%), ja que la majoria deis fabricants 

d’aquest producte s’ubiquen en zones relativament fredes, com ara Catalunya (interior), 

Aragó, Galicia i Castella. Una situació análoga s’esdevé a Itália, on més del 80% del 

klinker es fabrica a la regió del Piemont, una de les més fredes d’aquell estat.

Els formats del klinker, rectangulars o quadrats, no són massa grans (12 x 24 cm i 

25 x 25 cm són els més habituáis) i es poden presentar bé com una pega única o bé com una 

pega doble. Les peces simples reben el nom anglés de quarry tiles (en castellá baldosín 

catalán, que pot traduir-se al valenciá com rajoleta catalana), ais quals ja ens hem referit 

en el punt anterior. Les peces dobles consisteixen en dos taulells units peí revers i fácilment 

separables a peu d’obra amb un colp sec; aquests reben el nom alemany Spaltplatten o 

l’anglés split tiles (Porcar, 1987: 373). Cal dir per últim que el klinker habitualment és un 

producte no esmaltat, pero que de vegades pot dur un vidriat; aixó s’esdevé particularment 

quan va destinat al paviment d’interiors i no pas d’exteriors. El klinker, a més, pot dur un 

esmalt del tipus salat (Palmonari i Timellini, 1990: 54), aconseguit a partir de l’aplicació
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d’un bany de sal comuna en el decurs de la cuita, que reacciona amb la sílice de la pega i 

forma una pel-lícula vitrificada de silicat de sodi (Porcar, 1987: 373).

Dintre deis productes no esmaltats cal referir-nos fínalment al gres roig, anomenat 

així segons la denominació técnico-comercial utilitzada pels productors taulellers italians, 

que suposa un percentatge molt baix de la capacitat de producció espanyola de taulell 

(1,3%). És un producte no esmaltat habitualment cuit a una temperatura superior a la del 

cotto, pero inferior a la del klinker; a diferencia d’aquests, no s’obté per extrusió, sinó per 

premsat, de manera que el seu gruix (8-10 mm) és molt inferior al d’aquells productes (25- 

30 mm). Els formats del gres roig habitualment són reduits i quadrats (10 x 10 cm, 15x15  

cm) o rectangulars (7,5 x 15 cm); les peces, que són del color de la pasta (roges, com indica 

el nom del producte) presenten després de la cocció un grau d’absorció d’aigua molt baix, 

entre el 0 i el 4%, raó per la qual se solen utilitzar en exteriors, encara que també poden ser 

emprats en interiors (Palmonari i Timellini, 1990: 58).

Un altre producte no esmaltat que continua produint-se hui dia dins la indústria 

taulellera planenca és el bescuit o escaldat, producte inacabat que rep una primera cocció i 

que es ven a esmalteries on se n’efectua la segona. En factualitat a la Plana només hi ha un 

parell d’empreses (Taulell i Terracuitá) amb una significativa producció de bescuit que, a 

més, el destinen habitualment a les esmalteries de paísos tercers, ja que a l’Estat espanyol 

pot dir-se que hui dia tot el taulell acabat es realitza en fabriques de cicle complet. Segons 

les dades d’Andar per Ceramiche (1984, 1990e, 1996a) el 1983 a Espanya la capacitat de 

producció de bescuit era d’uns 140.000 metres quadrats diaris i gairebé un terg de la 

producció s’hi realitzava encara en fabriques de cicle incomplet. Tot al llarg de la 2a RI 

aquesta situació variá notablement, de manera que el 1989 la producció de bescuit es reduí 

a 95.000 m2 diaris, i el 1996 a 50.000 que, com ja hem dit, es destinen sobretot a tercers 

paisos.

Després de fer una repassada a tots els processos de producció i a tots els tipus de 

taulell que es fabriquen en factualitat dins la indústria taulellera espanyola convé fer una 

classifícació sistemática d’aquests darrers. Hi ha dos sistemes principáis de classificació, 

ámpliament utilitzats i reconeguts, almenys a Europa: el primer engloba les denominacions 

tipológiques d’ús comercial (majolica, cottoforte, gres, porosa, cotto, etc.), mentre que el
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segon, més científic, ve determinat per les normes EN (.European Norms), s’identifica amb 

lletres i números romans i es basa en dos parámetres técnics: técnica de formació, bé per 

premsat ( B ) ,  bé per extrusió (A), i Fabsorció d ’aigua, en qué un producte presenta una 

porositat <3% ( I ) ,  entre 3 i 6% (Ha), entre 6 i 10% (Ilb) o >10% ( I I I ) .  Aquest darrer 

parámetre, la porositat, és fonamental per a determinar les característiques del taulell, ja  que 

serveix com a indicador del grau de gresificació, és a dir, de la compacitat del producte, que 

al seu torn en determina la resisténcia a l’impacte i a Fabrasió (Ferniani, 1992: 7) (vegeu 

figura 31.20). En la figura 31.22 fem un resum de les dues classificacions hi esmentem la 

denominació oficial (en sigles) segons les Normes Europees (EN), i alhora citem el nom 

tradicional i/o comercial del producte, seguint básicament la terminologia italiana, puix que 

són habitualment els fabricants italians els primers que van produir els distints de taulell i, 

per tant, els qui els batejaren.

Figura 31.22

CLASSIFICACIÓ DELS PAVIMENTS 1 REVESTIMENTS CERÁMICS
Denominació

tradicional

Denom. 

Oficial (EN)
Prod.

esm alt.

Absorció

(%)
Métode

formació

Pes

(kg/m 2)

Gruix

(mm)

Cicle

cocció

Color

pasta

Ús

preferent

Majolica Bill SÍ 15-25 premsat 10-12 5-7 bi Roig rev. int.
Cottoforte Bllb,Blli Sí 7-15 premsat 14-16 9-11 bi Roig pav. int.
Terraglia Bill SÍ 10-20 premsat 10-12 5-7 bi Blanc rev. int.

Gres Bl, B1 la SÍ 1-6 premsat 16-23 8-10 mono Roig pav. int.
Gres Bl, Blla SÍ 1-5 premsat 18-20 8-10 mono Blanc pav. int.

Porosa Bill SÍ 14-18 premsat 16-23 8-10 mono Roig rev. int.
Porosa Bill SÍ 12-20 premsat 18-20 8-10 mono Blanc rev. int.
Klinker Al, Alia

r
SI 0-6 extrusió 20-25 20-30 mono R pav. int/ext

Klinker Al, Alia NO 0-6 extrusió 20-25 25-30 mono R pav. ext/int
Gres Porcellánic 81 NO 0-0,5 premsat 18-22 8-10 mono B pav. int/ext
Cotto Alia, Allb.Allc NO 3-15 extrusió 20-25 25-30 mono R pav. ext/int

Gres Roig Bl, Blla NO 0-4 premsat 18-20 8-10 mono R pav. ext/int
Font: dades de Palmonari i Timellini, 1990:46-60, Ferniani, 1992:8-9 i TFA, V: taula 1.
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Per posar fi a aquest punt (3.1.2), a les figures 31.23 i 31.24 mostrem quina ha estat 

Fevolució al llarg de la 2a RI (i del que portem de la década actual) de la capacitat de 

producció taulellera espanyola en funció deis diferents tipus de producte i de la pasta 

utilitzada. Tant a la figura 31.23 com a la 31.24 destaca el gran creixement experimentat en 

la fabricació deis productes elaborats per monococció (tant paviments com revestiments) 

entre el 1983 i el 1996, i el fort descens patit pels taulells elaborats per bicocció durant el 

mateix període. D ’altra banda, s’observa un creixement moderat deis productes no 

esmaltats com ara el cotto, el klinker i el gres roig, i un destacat augment del gres 

porcellánic, sobretot durant la década present. Quant a la capacitat de producció acabada 

també s’aprecia un gran salt, tant des del 1983 al 1989, com des d ’aquesta data al 1996. La 

capacitat de producció inacabada (bescuit), en canvi, experimenta un fort descens del 1983 

al 1996, a causa de la desaparició de les empreses de cicle incomplet (esmalteries) al nostre 

país. Fínalment, s’adverteix un creixement moderat, pero ininterromput, deis productes de 

pasta blanca al llarg del període 1983-1996, els quals progressivament adquireixen major 

proporció en la capacitat de producció acabada.

Figura 31.23

CAPACITAT DE PRODUCCIÓ TAULELLERA ESPANYOLA 
SEGONS TIPUS DE PRODUCTE 1 DE PASTA

198] 1989 1996
TIPUS DE PRODUCTE/PASTA m2/dia % m2/dia % m2/dia %

Paviment per monococció 113.900 24,0 406 .500 43,1 742.700 49,0
Revestiment per monococció 0 0 196.400 20,8 434.600 28,7

Revestiment (i paviment, el 1983) per bicocció 319.800 67,3 237.600 25,2 186.200 12,3
Paviment no esmaltat: cotto, klinker, gres roig 41.760 8,7 89 .050 9,4 104.350 6,9

Paviment no esmaltat: gres porcellánic 0 0 13.500 1,4 47.600 3,1
Capacitat de producció acabada 475.460 100 943.050 100 1.151.150 100

Capacitat de producció acabada amb pasta roja 434.160 91,3 821.750 87,1 1.271.050 83,9
Capacitat de producció acabada amb pasta blanca 41.300 8,7 121.300 12,9 244.100 16,1

Capacitat de produccció inacabada (bescuit) 138.300 - 94.850 - 51.150 -

Fonts: Elaboració propia a parir de dades d’ Andar per Ceramiche (1984, 990e i 1997a)
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Figura 31.24

EVO LUCIÓ  DE LA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ TAULELLERA  
ESPANYO LA (1983-1989-1996)
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3.1.3. Diagnostic de Tactual indústria taulellera

313.1.Augment de la producció (1990-1996)

Durant el que portem de la década del 1990 la producció taulellera espanyola ha 

conegut Petapa de major expansió de tota la seua historia. Ja hem vist en apartats anteriors 

com durant el període 1980-90 el volum de producció es multiplicá per dos, i passá de 116 a 

227 milions de m2/any; dones bé: en només sis anys, des del 1990 fins al 1996, la producció 

gairebé s’ha tomat a duplicar, ja que ha passat deis 227 milions de m2/any estimats per al 

1990 ais 420, que s’estima que es fabricaren el 1996, amb la important diferéncia que, 

mentre que el 1980 partíem de 116 milions, el 1990 la xifra de partida era ja de 227.

A pesar del gran augment de la producció que ha tingut lloc durant els noranta, la 

década comerá amb problemes per al subsector, ja que durant el període 1989-91 es va 

travessar una crisi en el consum intem a causa de Petapa de contracció que, en el sector 

espanyol de la construcció, seguí el boom del 1987-8845. Aquesta crisi provocá un fort 

descens de la demanda taulellera i, per primera vegada, una gran acumulació d’estocs: 

s’estima que el consum doméstic espanyol descendí des deis vora 160 milions de m2 del 

1988 ais aproximadament 115 milions del 1989 i ais menys de 110 del 1990; els estocs, 

mentrestant, passaren de 5.600 milions de m2 el 1988 a 28.000 el 1989, i si no van 

experimentar un creixement encara major fou grácies a la política agressiva de penetrado en 

el mercat exterior practicada per les nostres empreses. Com a conseqüéncia del descens de la 

demanda doméstica, la producció espanyola hagué de reduir-se; cert és que la minva 

d’aquesta darrera fou mínima (deis 230 milions de m2 del 1988 es passá ais 225, 227 i 228 

deis anys 1989, 1990 i 1991, respectivamente pero de tota manera suposá el trencament de 

la tendéncia de creixement ininterromput en la producció estatal de taulell que s’havia 

enregistrat des del 1979, i que en una década n’havia possibilitat un increment des deis 90 

milions de m2  del 1979 ais 230 del 1988. Aquest canvi de tendéncia esdevingut durant el 

1989-91 posá fi a la Segona Reconversió Industrial, de la mateixa manera que la crisi del 

1978-79 havia suposat Pacabament de la Primera.

45Segons les estadístiques d'España. Anuario estadístico, elaborades per YInstituto Nacional de Estadística, 
el nombre d’habitatges comengats a l ’Estat espanyol es reduí en més d’un 30% entre el 1989 i el 1991, ja 
qué passá de 283.269 unitats en la primera data a només 203.858 en la segona.
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La crisi taulellera del 1989-91 fou passatgera, i en acabar doná peu a una nova etapa 

caracteritzada peí fort increment productiu, etapa en la qual seguim immersos encara hui. El 

1992 la produccció comenQá a remuntar el vol: passá deis 228 milions de m que hom ha 

estimat per al 1991 ais 261 l’any següent; a partir d ’aquest any, la producció efectiva no ha 

deixat de créixer any rere any: el 1993 va assolir els 281 milions de m2; el 1994, els 320; el 

1995, els 400 (en un ascens sense precedents en térmens absoluts); i el 1996 arribá ais 420 

milions de metres quadrats, la qual cosa significá un increment més moderat (vegeu figura

31.25).

Figura 31.25

PRODUCCIO TAULELLERA ESPANYOLA (1991-1996)
any producció efectiva 

(milions m2)
Variado interanual 

acumulada (%)
1991 228 100,4
1992 261 114,5
1993 281 123,2
1994 320 140,4
1995 400 175,4
1996 420*(est¡m at) 184,2

Font: dades d 'Ascer

Tot seguit fem un resum del que ha estat la década del 1990 des del punt de vista de 

les conjuntures económiques estatal i mundial i de la incidencia que aqüestes han tingut en 

l’augment de la producció taulellera. A l’inici de Tactual década, una crisi económica 

internacional va posar fi -momentániament- al major cicle expansiu que havia conegut mai 

la indústria taulellera de la Plana, la Segona Reconversió Industrial. Aquest estancament 

c o m e rá  quan el govern espanyol prengué una série de mesures económiques que tenien 

com a fi la reducció del déficit públic -que s’havia disparat a la darreria de la década del 

1980-: les inversions en el subsector tauleller es veren seriosament afectades per Taplicació 

d’aquestes mesures, que consistien a augmentar els tipus d ’interés bancaris, precisament en
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un moment en qué les indústries cerámiques encara estaven amortitzant els présteos que 

havien rebut entre 1987 i 1989. D’altra banda, aqüestes disposicions governamentals van 

provocar un refredament de Feconomia espanyola que repercutí negativament en tots els 

sectors d’activitat, comensant peí de la construcció, la qual cosa incidiría en el fort 

estancament de les compres de taulell que es va produir dins del mercat estatal a partir del 

1989.

A causa de la crisi económica, la majoria de les empreses van haver de prendre 

mesures de contenció de la producció46 per tal d’ajustar-la a una demanda regressiva; a 

pesar d’aquesta mesura preventiva, en moltes empreses comensaren a acumular-se els 

estocs47. La crisi, de tota manera, no afecta tots els fabricants per igual: aquells que la van 

preveure amb anticipació i saberen obrir-se els adequats camins de comercialització en el 

mercat exterior la superaren més folgadament. Efectivament, a pesar de la crisi económica 

internacional i de la Guerra del Golf48, les exportacions no van deixar de créixer en la 

majoria de les empreses durant el 1990 i el 1991, la qual cosa pogué compensar parcialment 

la forta davallada del consum estatal, que, com hem dit, s’estancá a partir del 1989.

Durant la segona meitat del 1991, tot i que continuava l’estancament de les vendes al 

mercat espanyol49, la indústria taulellera planenca comengava a mostrar signes de 

recuperació: el fort augment de les exportacions durant el segon semestre del 1991 i durant 

tot el 1992 aconseguí de reactivar-hi les inversions. La majoria d’aquestes es dirigiren a 

Faugment de la producció, que el 1992 conegué un increment espectacular, de vora el 15% 

(passá de 228 milions'de m2 el 1991 a 261 el 1992); una part de les inversions, pero, es

46Com ara la reducció del nombre de toms o l ’aturada de la producció els dies festius i els caps de setmana. 
La producció efectiva, que fins al 1988 era prácticament igual a la capacitat de producció, a partir del 1990 
únicament representava el 85% d’aquesta.

47Resulta molt significatiu que per primera vegada algunes empreses haguessen de construir naus industriáis 
destinades exclusivament a emmagatzemar els estocs.

48E1s efectes del conflicte bél-lic que, durant la segona meitat del 1990 i el primer trimestre del 1991, tingué 
lloc a l ’Orient Mitjá es deixaren sentir especialment en aquelles empreses que destinaven la major part de la 
seua exportació ais paísos árabs. Durant aquest període la indústria taulellera planenca va patir una reducció 
global d’una cinquena part de les exportacions.

49A pesar que la demanda estava sent impulsada, de manera artificial, per les obres realitzades arran deis 
Jocs Olímpics de Barcelona i de FExposició Universal de Sevilla.
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destiná a la millora deis processos de producció mitjanpant la recerca de la máxima 

racionalització i eficiéncia en la fabricació deis taulells (per exemple, amb la instal-lació de 

sistemes de cogeneració, ais quals ens referirem al punt 313.2). El fet que una part cada 

vegada més significativa de les inversions en el subsector tauleller de la Plana primara els 

aspectes qualitatius, i no només els quantitatius, constituía una prova fefaent que la nostra 

indústria cerámica es consolidava.

A partir de l’any 1993, ajudada per la devaluació de la pesseta (vegeu Pedreño i 

Rodenas, 1993: 340), la indústria taulellera espanyola va assolir un nou récord exportador; 

cada vegada més el volum d’exportació s’acostava més al del consum estatal, i aixó que a 

partir del 1992 aquest darrer havia experimentat un auge important, després de la caiguda 

del 1989 i de l’estancament del 1990-91. Durant el 1994 el subsector tauleller de la Plana 

continuá en la mateixa línia de creixement peí que fa a les exportacions: s’assolí un nou 

récord, concretament 158 milions de m2 exportats, i per primera vegada el volum de vendes 

a l’exterior superá el del consum doméstic (estimat el 1994 en uns 150 milions de m2). 

L’augment de les exportacions del 1994 (un 25% respecte a l’any 1993) es degué en part a 

la recuperació económica internacional, que estimulá encara més una demanda exterior que 

estava sent impulsada ja des de l’any anterior per la devaluació de la divisa espanyola. A 

més, la reactivació económica internacional també havia comportat una revifalla -per bé que 

encara modesta^ de la demanda espanyola (es passá deis 140 milions de m2 estimats per al 

1993 ais 150 del 1994)50.

Durant l’any 1995 la indústria taulellera espanyola travessá l’etapa més expansiva de 

les viscudes fins a aquell moment. Una bona conjuntura económica, tant a l’Estat espanyol 

com a l’exterior, va permetre reactivar les inversions, destinades majoritáriament a 

l’ampliació de la capacitat de producció de les empreses existents i a l’obertura de noves 

instaMacions fabrils a la comarca de la Plana; l’objectiu, ampliar la producció total, es complí

50Durant el 1994 es va produir a l ’Estat espanyol una recuperació económica a causa de la positiva 
conjuntura económica internacional que, segons Domínguez (1995: 7), ningú no pronosticava que seria tan 
rápida, sobretot després de la forta crisi patida durant el 1993. El 1994, el P.I.B. espanyol va créixer 
aproximadament entre 2,5 i 3 punts, l ’atur descendí a un percentatge del 16,6% a l ’estat, del 17,2 al País 
Valenciá i del 10,7 a la provincia de Castelló. La inflado, mentrestant, va créixer 0,7 décimes menys que 
l ’any anterior i se situá en un 4,3% d’augment.
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amb escreix, ja que aquesta passá de 320 milions de m2 el 1994 a 400 el 1995 (un augment 

del 25%). Una part significativa de les inversions es destiná també a la millora i a la 

racionalització del procés productiu, especialment a la instal-lació de sistemes de 

cogeneració.

A partir del 1996 s’observá un alentiment en el ritme inversor. El gran creixement 

enregistrat el 1995, que ocasioná greus problemes de superproducció a causa de 

Pacumulado d’estocs, va obligar els empresaris a frenar les inversions destinades a 

augmentar la producció. L’estancament de les grans economies mundials durant el 1996 va 

ser el responsable deis escassos increments de Pexportació i del consum intem enregistrats 

durant aquest any; amb tot i aixó, es va aconseguir batre el récord exportador fixat el 1995, i 

s’arribá ais 195 milions de m2 exportats. Durant Pany 1997 les previsions indiquen que 

s’assolirá un nou i espectacular récord exportador: hom estima que se superaran els 250 

milions de m2 de taulells exportats des d’Espanya.

Figura 31.26

EYOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ ESPANYOLA DE TAULELL (1 9 9 0 -9 6 )
dades en milers de metres quadrats

ANY Producció Exportació Consum intern Importació Consum aparent Estocs
1990 227.000 90.721 108.779 2.599 I I 1278 27.500
1991 228.000 95.103 112.497 2.485 114.982 20.400
1992 261.000 101.545 141.455 3.119 144.574 18.000
1993 281.000 126.501 141.099 1.468 142.567 13.400
1994 320.000 158.443 149.557 1.627 151.184 12.000
1995 400.000 188.117 171.883 1.732 173.615 40.000
1996 420.000 195.207 174.793 1.440 176.233 50.000

Font: producció, exportado, importació i estocs a partir de dades disperses d ’ASCER. Quant ai consum intern i aparent el calculem a partir 
deis anteriors parámetros (Consum intern =  p ro d u cc ió -ex p o rtad o -e s to c s ; Consum aparent =  consum intern +  importació). Totes

les dades citades, llevat de les exportacions i importacions, són estimacions.
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Figura 31.27
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A les figures 31.26 i 31.27 podem observar, al costat de la producció taulellera 

espanyola, les estadístiques corresponents d’exportació, de consum intern i d ’estocs al llarg 

del que portem de década. Podem veure-hi com les exportacions han crescut a un ritme molt 

superior al del consum intern, mercat ja molt saturat. El consum intern, en efecte, té un límit, 

i aquest podem dir queja s’ha assolit; i aixó a pesar que el mercat espanyol, amb una compra 

estimada de més de 151 milions de m2 de taulell (tant espanyol com estranger) el 1994, era 

el principal consumidor de taulell per capita d’Europa, amb un consum d’uns 3,86 

m2/habitant/any, i seguit per tres estats que, com Espanya, gaudeixen majoritáriament de 

clima mediterrani. Portugal amb 3,73 m2/h/any, Italia amb 3,3 i Grécia amb 2,51 (vegeu 

figura 31.28).

Evolució de la producció taulellera espanyola  
del 1990 al 1996

producció efec tiva  

exportació  

co n su m  intern 

s to c k
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Figura 31.28

PRIN C IPA LS C O N S U M ID O R S M U N DIA LS DE T /W LELL ( 1 9 9 4 )
Estat Poblado estim ada 

1994
Consum estim at en 

m2
m2/

habitant
%

Consum mundial
BRASIL 159.000.000 256 .000.000 1,61 9,6
XINA 1.192.300.000 200 .000 .000 0,17 7,5

ALEMANYA 81.966.000 191.000.000 2,33 7,2
ITALIA 57.313.000 189.000.000 3,30 7,1

ESPANYA 39.139.000 151.000.000 3,86 5,7
ESTATS UNITS 260.967.000 120.000.000 0,46 4,5

TAIWAN 21.151.000 99.000.000 4,68 3,7
FRANCA 57.982.000 92.000.000 1,59 3,5

INDONESIA 191340.000 84 .000.000 0,44 3 3
TURQUIA 61.183.000 75.000.000 1,23 2,8

RUSSIA 148.179.000 54.000.000 0,36 2,0
ARGENTINA 33.880.000 49 .000.000 1,45 1,8

JAPO 124.960.000 43.000.000 0 3 4 1,6
INDIA 913.747.000 4 0.000.000 0 ,04 1,5

PORTUGAL 9.814.000 36.500.000 3,73 1,4
REGNEUNIT 58.422.000 32.500.000 0,56 13

POLONIA 38.653.000 28.000.000 0,72 1,1
PAISOS BAIXOS 15.401.000 26.500.000 1,72 1,0

GRECIA 10.365.000 26.000.000 2,51 1,0
BELGICA 10.118.000 24.500.000 2,42 0,9

ARABIA SAUDITA 17.947.000 24.500.000 137 0,9
AUSTRALIA 17.875.000 23.000.000 1,29 0,9

HONG KONG 5.979.000 18.500.000 3,1 0,7
AUSTRIA 8.027.000 18.000.000 2,24 0,7
CANADA . 29.107.000 15.000.000 0,52 0,6

RESTA 2.155.000.000 750 .600 .000 0,35 28,1
MON 5.720.000.000 2 .666.600.000 0,47 100
Font: E laborado propia am b dades d ’Ascer (informe del 1994) i t 

Les dades de poblado mundial del 1994 són de Y El
eH . Teruel (1996b: VI). 

#  (1997c).

Continuant amb el consum intern, cal remarcar també que els compradors espanyols 

adquireixen més del 99% deis seus taulells a fabricants estatals i que només Pu per cent 

restant s’importa, sobretot d ’Itália (vora el 60% de les importacions espanyoles de taulell 

procedeixen d ’aquest estat). Aqüestes importacions consisteixen normalment en uns tipus de
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taulells no fabricats ací, molt especialitzats i pertanyents a la gamma més alta i selecta del 

producte. Cada vegada, pero, el volum i el percentatge d’importacions (vegeu figura 31.27) 

es redueixen més i més: des del 1992, la primera xifra (el volum) no ultrapassa els 2.000 m2, 

mentre que la segona (el percentatge sobre el consum aparent espanyol) no supera ni Pl%; 

aixó es deu al fet que la gamma espanyola de taulells s’enriqueix any rere any, la qual cosa 

permet prescindir cada vegada més de les importacions de productes selectes. El 20% de les 

importacions provenen de Portugal, i en aquest cas els productes lusitans no pertanyen a la 

gamma alta, sinó que competeixen amb productes similars ais valencians; la proximitat de les 

zones occidentals de l’Estat (Galicia, Lleó, Extremadura, etc.) a Portugal, i la relativa 

llunyania de Valéncia, faciliten la compra en aqüestes zones de productes cerámics 

portuguesos. A la figura 31.27 podem observar tant Fevolució de les importacions com la 

del consum aparent, el qual difereix molt poc del consum intem, a causa de Pescas volum de 

les importacions.

No hi ha estadístiques sobre la destinació per comunitats autonómes deis taulells 

fabricats a Valéncia i a la resta de PEstat i adquirits pels compradors espanyols. Hom pot 

fer, de tota manera, una estimació de les vendes de taulell a partir de Pactivitat constructora 

de cada comunitat autónoma. A les figures 31.29 i 31.30 podem observar quina ha estat 

Pactivitat constructora espanyola per comunitats autónomes al llarg de la primera meitat de 

la década del 1990 (període 1990-1994). A partir d’aquestes dades podem estimar quines 

són les zones que major consum de taulell han realitzat. Aquesta estadística no és massa 

fiable peí fet que hi ha zones, com les mediterránies, amb major tradició en Pús del taulell, 

mentre que a d’altres, com la cantábrica i la submeseta nord, s’han emprat tradicionalment 

d’altres materials de construcció, notablement la fusta (parquet). En tot cas són, com ja hem 

dit, les úniques dades de qué disposem per a fer-nos una idea de la distribució del consum 

aparent de taulells dins PEstat espanyol.
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Figura 31.29

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EVOLUCIÓ PER COMUNITATS AUTÓNOMES (1990- 994)

COMUNITAT AUTÓNOMA

Poblado 
(rectificado padró a 

1 de Pl del 1993)

habitatges 
comen^ats per CCAA 
(sum a 1990-1994)

%  habitatges 
comen^ats CCAA/ 

Espanya

habitatges 
com entáis per 

poblado (m itjana 
1990-94)

ANDALUSIA 7.277.658 216.349 19,94 29,72
ARAGÓ 1.198.743 41.006 3,78 34,20

ASTÚRIES I.II2 .4 I5 27.096 2,50 24,36
BALEARS 765.126 27.846 2,57 36,39
CANÁRIES 1.561.403 42.231 3,89 27,05

CANTABRIA 534.730 9.207 0,85 17,21
CASTELLA1 LLEÓ 2.573317 75.801 6,99 29,46

CASTELLA-LA MANXA 1.699.715 68.629 6,33 4 0 3 8
CATALUNYA 6.158.675 146.748 13,53 23,83

EXTREMADURA 1.084.099 30.614 2,82 2 8 3 4
GALÍCIA 2.785.919 56.341 5,20 20,22
MADRID 5.084.966 101.298 9 3 4 19,92
MURCIA 1.080.986 37.950 3,50 35,12

NAVARRA 528.837 22.194 2,05 41,97
PAÍS BASC 2.127.972 36.313 3 3 5 17,06

RIOJA 266.101 10315 1,05 38,76
VALENCIA 3.950.293 135.599 12,50 3 43 2
ESPANYA 39.433.942 1.084.518 100 27,50

Font: E laborado propia a partir de dades d 'España. Anuario estadístico 1991-1995(vegeu AADD, 1967*96)

A diferéncia del consum intem, 1’exportado és un mercat de possibilitats molt 

ámplies, especialment en els paisos de clima no mediterrani, en els quals el taulell encara té 

una penetrado escassa, com podem veure en la figura 31.28 (on apreciem que árees d’alt 

poder adquisitiu com són els Estats Units, Canadá, la Gran Bretanya o el Japó presenten un 

consum anual de taulell similar o inferior ais 0,5 m2 per habitant, mentre que Portugal, 

Espanya o Itália superen amb escreix els 3 m2/h/any). És per aquesta raó que els fabricants 

valencians s’han esforsat a augmentar les vendes en aqüestes regions més fredes, i ho han 

aconseguit (vegeu figura 31.39). Grades a aquest esfors de penetració en aquests i altres 

mercats (paisos árabs, del sud-est asiátic, etc.) en només cinc anys, aqüestes s’han duplicat, i
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així s’ha passat deis 95 milions de m2 del 1991 ais 195 del 1996 (en el que portem del 1997, 

les vendes continúen creixent a un ritme molt superior al de Pany precedent i ja hem dit més 

amunt que s’estima que durant aquest any es vendrán més de 250 milions de m2).

Figura 31.30

S ector de ia con strucció  per com unitats au tón om es  
(sum a del període 1990-1994).

Font: E laboració  p ropia a  partir d e  d a d e s  d 'España. Anuario estadístico 1991- 
1995 (AADD, 1967-96)

Andalusia
21%

Canáries Múrcia 
4% 3%

Castella-la Manxa 
6%

Aragó-La Rioja 5%

Valéncia
12%

Balears
3%

Extremadura
3%

Catalunya
14%

Madrid 
9%

Castella i Lleó 
7%

País Base-Navarra 5% 

Astúries-Cantábria 
3%

Al punt 3 .3. parlarem més ámpliament de les exportacions, que en el fiitur han de 

continuar sent el gran mercat d’expansió de la industria taulellera espanyola; no oblidem que 

el 1995 els productors italians van vendre al seu propi mercat una quantitat de taulell 

d’aproximadament uns 184 milions de m2, no molt superior ais 172 milions que s’estima que 

vengueren els fabricants espanyols al seu mercat el mateix any. En canvi, globalment els 

italians vengueren el 1995 un total estimat de 545 milions de m2 (Assopiastrelle, 1995e: 5), 

per només 360 deis espanyols, ja que des d ’Itália s’exportaren 361 milions de m2 (2/3 parts 

de tota la seua producció) i des d’Espanya només 188 (poc més de la meitat de la seua).
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Queda ciar, dones, que la gran oportunitat per a la industria taulellera planenca es troba en el 

creixement de les vendes en el mercat exterior.

Al costat de Pexportació, l’altre gran creixement d’aquesta década ha estat el deis 

estocs: en efecte, els anys 1995 i 1996 es van establir -després de la primera gran crisi de 

superproducció del 1989-90, en qué s’acumularen cap ais 25-30 milions de m2 estocaís- 

sengles nous récords d’estocs, estimats respectivament en uns 40 i uns 50 milions de m2. Al 

principi de Tactual década s’aconseguí reduir progressivament el volum del producte 

estocat, i es passá deis 27,5 milions de m2 del 1990 ais 20,4 del 1991, els 18 del 1992, els 

13,4 del 1993 i els 12 del 1994; en aquests anys, dones, l’increment de les vendes fou 

netament superior al de la producció. Tanmateix, l’any 1995, es produí un fortíssim augment 

de l’oferta (d’un 25%)51 que no ana acompanyat d’un augment similar de la demanda (la 

qual només s’incrementá en un 17%)52 i novament s’acumularen estocs, fins al punt que, 

com acabem d’indicar, aquest any es bateren tots els récords, i encara es tomaren a batre 

l’any següent (1996). La manca de planificado dins la industria taulellera planenca provocá 

aquest desfasament entre les vendes i la producció, que es produia per segona vegada en a 

penes cinc anys, i que tingué conseqüéncies similars a les del període 1989-90: increment 

desmesurat deis estocs, infrautilització de la capacitat de producció, descens deis preus de 

venda per poder donar eixida ais estocs i rendibilitat més baixa.

Segons les dades d'Andar per Ceramiche (1997a), el 1996 la capacitat de producció 

taulellera espanyola era d’uns 500 milions de m2 anuals, i s’estima que només se’n fabricaren 

uns 420: el 84% de la capacitat total (deis quals uns 50, a més, foren estocats). Aquesta 

baixa utilització de la capacitat de producció es va accentuar a partir del segon trimestre del 

1996, en qué les empreses taulelleres de la Plana es veieren obligades a reduir el volum de 

producció entre un 10 i un 13% per fer front a la situació de desajustament entre l’oferta i 

demanda que vivien els mercats estatal i exterior, situació que venia arrossegant-se ja des del 

darrer trimestre del 1995 i que estava elevant el volum deis estocs fins al seu punt més alt 

(Amoriza, 1996b: 11).

5 lL’oferta taulellera espanyola passá de 320 a 400 milions de metres quadrats del 1994 al 1995 (vegeu figura
31.25).
52La demanda taulellera passá de 308 milions de m2 el 1994 a 360 l ’any 1995 (elaboració propia a partir del 
quadre 31.27).
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Per tal de d’augmentar les vendes i poder donar així una rápida eixida a la gran 

quantitat d ’estocs acumulats ais magatzems durant el 1995 i el 1996, es van haver de reduir 

notablement els preus de venda: el cost mitjá d’un taulell el 1994 era de 1.077 pessetes 

constants (del 1996), que es reduí a 994 el 1995 i a 946 el 1996 (vegeu figures 31.31 i

31.32).

Figura 31.31

INDUSTRIA TAULELLERA ESPANYOLA

EVOLUCIÓ ESTIMADA DELS INGRESSOS GLOBALS 1 DELS PREUS MITJANS DE YENDA ENTRE EL 1992 1 EL 1996

1992 1993 1994 1995 1996

venda global (milions ptes.) 206.500 253.500 306.000 345.500 350.000

preu m itjá (pessetes corren ts/m 2) 849,8 947,3 993,5 959,5 945,9

preu m itjá (pessetes constan ts/m 2) 1.0093 1.076,5 1.077,5 994,3 945,9

venda in terio r (milions ptes.) 120300 142.100 162.700 176.500 166.600

preu m itjá (pessetes co rren ts/m 2) 850,2 1.007,1 1.087,6 1.026,7 953,1

preu m itjá (pessetes co n tan ts/m 2) 1.009,7 1.144,4 1.179,6 1.063,9 953,1

venda exterior (milions ptes.) 86.200 111.400 143300 169.000 183.400

preu m itjá (pessetes corren ts/m 2) 849,3 880,6 904,7 898,0 939,5

preu m itjá (pessetes constan ts/m 2) 1.008,7 1.000,7 981,2 930,6 939,5

Font: E laborado propia a  p artir de dades de Fernández Beltrán (1 9 9 6 :3 ), per al 1992-95, i Gayo (1997) per al 1996.

Malgrat la reducció del preu del taulell, durant el 1996 no es va poder rebaixar el 

volum d ’estocs; ans al contrari, aquest encara s’incrementá. Tanmateix, grácies a la major 

planificació i a l’increment de les vendes globals de la industria taulellera planenca, durant el 

que duem del 1997 s’está produint per fi una reducció del volum d’estocs acumulat en els 

magatzems durant els dos anys precedents (Llorens, 1997: 3). Alhora, s’está aconseguint 

d ’augmentar el grau d ’utilització de la capacitat productiva, fins a situar-lo en el 88% (4 

punts per damunt del 84% del 1996) (Cersaie, 1997: 12). Respecte a l’any 1997 cal dir que
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el preu mitjá d’exportació s’ha reduit novament respecte a l’any precedent (ha passat de 940 

ptes/m2 el 1996 a unes 885 el 1997), fet que, en aquesta ocasió, sí que ha servit per a 

incrementar notablement les vendes exteriors i, alhora, per a ajudar a eliminar -com ja hem 

dit- una bona part deis estocs acumulats.

Figures 31.32

 pessetes corrents

— □ — pessetes constants del 1996

Evolució estimada del preu mitjá de venda del taulell 
espanyol (1992-1996)

1100

3  1050
■oro
3

i  1000
E 
"5> ai 
1  vt v\ ot o.

1992 1993 1994 1995 1996

Per tot el que hem explicat, i a pesar del problema deis estocs, el que portem de la 

década del 1990 ha de considerar-se com un període alcista i expansiu dins la trajectória de 

la industria taulellera planenca, la qual cosa s’ha reflectit en l’alt volum d’inversions 

efectuades: a les figures 31.33 i 31.34 observem l’increment de les inversions durant la 

década del 1990, gradual fins al 1994 i molt fort durant els dos anys següents: tot plegat, 

entre el 1990 i el 1996 s’han invertit uns 55.000 milions de pessetes en la industria cerámica 

de la comarca industrial taulellera de la Plana.
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Figura 31.33

EVOLUCIO DE LA INVERSI0 TAULELLERA A LA PROVINCIA DE CASTELLO ( 1 9 9 0 - 9 6 )
ANY Milions de 

Pessetes corrents
%

augm ent
Valor adquisitiu 

pesseta
Milions de pessetes 
co n stan tsd e  1996

1990 3.410,0 42 0,750 4.556,7
1991 5.147,0 151 0,795 6.474,2
1992 5 35 7 ,0 104 0,842 6.362,2
1993 6.495,7 121 0,880 7381 ,5
1994 6.899,0 106 0,922 7.482,6
1995 14.074,4 204 0,965 14.584,9
1996 13.529,2 96 1,000 13.529,2

Font: per al 1990-1991 La economía de Castellón (hhtid, 1987-1991), per al 1992-1996 Anuario económico Ai la Cambra 
de Córner^ de Castelló (AADD, 1992-1996). Les dades del valor adquisitiu de la pesseta el 1996 són de \  Anuario El País

(AADD, 1997b: 388-389).

Figura 31.34

Evolució de les inversions dins la industria 
taulellera de la Plana (1990-1996)

1 996 1 3 .52 9

1 995 1 4 .07 4

1 99 4

] 6 .4 9 61 993

1992 5 .3 5 7

1991 E U l  5 .1 4 7

1 990 1 3 . 4 1 0

0 2 .5 0 0 5 .0 0 0 7 .5 0 0 1 0 .00 0  1 2 .5 0 0  1 5 .00 0
m ilions de  p e s s e te s  c o rre n ts

Font: Anuario Económico d e  la C a m b ra  d e  C o m er?  d e  C aste lló  (19 92 -19 96 )

L’estancament de la producció es va produir durant el període 1989-91 es va 

reflectir en la minva del volum d’inversions: tot i que l’any 1989 va ser encara un any de 

fortes inversions, es tractá en realitat de projectes anteriors, del 1988, que es van veure
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materialitzats l’any següent. Entre el 1990 i el 1992 el capital invertit fou relativament escás, 

inferior ais 6.000 milions de pessetes. Els anys 1993 i 1994 varen conéixer un lleuger 

increment de les inversions (que assoliren una xifra entre 6.000 i 7.000 milions), pero calgué 

esperar al bienni següent, 1995-96, perqué es produira un creixement vertaderament notable.

El 1995, amb més de 14.000 milions de pessetes, es van batre tots els récords 

d’inversió enregistrats fins llavors, i fins hui mateix, dins la industria taulellera planenca. 

Aquest increment de les inversions tingué com a correlat immediat la forta puja de la 

producció des deis 320 milions de m2 del 1994 ais 400 del 1995. El 1996 fou també un any 

d’inversions fortes (uns 13.500 milions de pessetes), especialment durant el primer semestre, 

en qué es van executar o acabar projectes realitzats durant l’any anterior; posteriorment la 

inversió caigué per tal com el creixement del 1995 havia provocat una forta crisi de 

superproducció que obliga a reduir el volum de capital destinat a Paugment de la capacitat 

de producció.A banda de les inversions destinades a la puja de la producció, durant la 

década del 1990 també s’ha dut a terme un gran esfor? inversor en instaHacions de 

cogeneració, és a dir, de sistemes de recuperació energética, que no reporten cap increment 

productiu, pero que suposen un gran estalvi d’energia, com veurem en el próxim punt 

(313.2). El fet que la indústria taulellera de la Plana haja dedicat al llarg de la década del 

1990 un volum de capital considerable a mesures de millora i racionalització del procés de 

fabricació, com ara la instal-lació de sistemes de cogeneració, demostra l’alt grau de 

maduresa i de consolidado assolit per aquesta (vegeu punt 313.2).

A la figura 31.35 mostrem l’evolució del consum industrial de gas natural a la 

provincia de Castelló al llarg del que portem de la década del 1990, durant la qual aquest 

s’ha més que duplicat. Aquest és un altre indicatiu del potentíssim creixement de la 

producció taulellera esdevingut recentment a la Plana. De fet, l’any 1995, amb 11.838 

milions de térmies consumides, el cerámic fou el subsector industrial que gastá un major 

volum de gas natural arreu de tot PEstat, superant el del subsector químic (10.185 milions 

de térmies), que fins al 1994 n’havia estat el major consumidor (Llach, 1996: I). En 

l’actualitat un 2 0 % de tot el gas natural industrial consumit a Espanya és absorbit per la 

indústria cerámica, i especialment per la taulellera (un 90% de la qual es concentra, com ja
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sabem, a la Plana). Cal ressenyar que la comarca industrial de la Plana, amb una població 

inferior al 0,9% de la població espanyola i una xifra d’ocupats industriáis que representa 

1*1,4% del total de treballadors secundaris de PEstat, absorbí el 1995 més del 18% de totes 

les vendes de gas natural industrial realitzades aquell any a Espanya. El subsector tauleller va 

consumir la gran majoria d’aquest gas natural industrial, i la resta aná a parar essencialment 

al subsector químic planenc -tant el de frites, esmalts i colors (auxiliar del tauleller), com el 

de productes derivats del petroli (British Petroleum OH).

Figura 31.35

Evolució del consum industrial de gas natural a la 
provincia de Castelló (1990-1996)

1 9 9 6 112.364.905

1 9 9 5 111.232.067
■

1 9 9 4 | 9 .122.933

1 9 9 3 -  ............"17.679.433
*

1 9 9 2 | 6 .776.664
-

1991 ........................................ | 5 .826.004
•

1 9 9 0 15.717.135
— — . ..... - ...  . . . . .  . .

0  2 .5 0 0 .0 0 0  5 .0 0 0 .0 0 0  7 .5 0 0 .0 0 0  1 0  0 0 0 .0 0 0  1 2 .5 0 0 .0 0 0  1 5 .0 0 0 .0 0 0
m ile r s  d e  t é r m i e s  

Font: Anuario Económico d e  la C a m b ra  d e  C o m er?  d e  C a s te lló  (1 9 9 2 -1 9 9 6 )

A més a més, el pes de la indústria taulellera planenca dins la indústria taulellera 

espanyola creix any rere any. Cada any la Plana suposa un major percentatge de la producció 

i l’exportació taulelleres dins PEstat espanyol (com es veu a la figura 31.36): durant la 

década del 1980 un 88,4% deis ingressos per exportado de taulell des d’Espanya provenien 

d’empreses ubicades a la Plana, i en el que duem de la década del 1990 aquest percentatge ja 

s’ha elevat al 92,5%. Peí que fa a la producció, s’estima que durant la década passada un 

85% d’aquesta es realitzava a la Plana, i en l’actual és ja al voltant del 90% que es fabrica a 

la nostra comarca (Amoriza, 1996a).
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Figura 31.36

Exportacions des de la Plana sobre el total d'exportacions
taulelleres espanyoles (1390-1996)

e x p o r ta d o  tau lellera e sp an y o la  ■  e x p o rta d o  tau lellera p la n e n c a

200.000

143.281w 1 5 0 .0 0 0

100.000

8 9 ,8 %
8 9 ,4 %

1 9 9 0  1991 1 992  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1996
Font: Estadística de Comerg Exterior.

Comunitat Valenciana (AADD, 198 6-1 9 96 b)

No volem acabar aquest subpunt (313.1) sense fer referéncia ais distints tipus de 

productes que es fabriquen en l’actualitat dins la indústria taulellera espanyola i comparar

los amb els propis de la indústria italiana. Resulta difícil calcular el volum de cadascun deis 

distints tipus de productes fabricats a Espanya i a Itália peí fet que no existeixen dades 

fiables de producció efectiva, almenys peí que fa a PEstat espanyol. És per aixó que hem de 

recorrer a les dades de capacitat de producció, recordem que el 1996 s’aprofitava només un 

84% de la capacitat de producció espanyola, un percentatge que no necessáriament ha de ser 

igual per a cada procés. En el cas italiá el 1995 s’aprofitava el 85,46% (Assopiastrelle,
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1995c: 21) de la capacitat de producció i per a Pany següent s’estima que aquest 

percentatge hauria descendit lleugerament fins a situar-se aproximadament en un 84%, igual 

per tant a 1’espanyol.

Així, amb les reserves que suposa utilitzar dades de capacitat de producció, i no pas 

de producció efectiva, hem elaborat a partir de les estadístiques & Andar per ceramiche 

(1997a) les figures 31.37i31.38. Hi podem observar com més de la meitat de la capacitat 

de producció italiana (un 56,2%) i gairebé la meitat de Fespayola (un 49%) consistien en 

paviments fabricats peí sistema de monococció de gres. La monococció porosa, en canvi, 

suposava un 28,7% de la capacitat de producció espanyola per només un 5,1% de la italiana: 

aquest sistema de producció és, junt amb el susbsector de frites i esmalts, el punt fort de la 

indústria taulellera valenciana enfront de remiliana. La bicocció, tant la tradicional com la 

rápida, significa un 18,1 de la capacitat de producció italiana i un 12,3% de Fespanyola; el 

fet que a Italia encara mantinguen una quota de producció en bicocció relativament alta es 

deu a 1’escás desenvolupament que hi ha tingut la monoporosa. Finalment cal ressenyar que 

un 2 0 ,6 % de la capacitat de producció italiana pertany a productes no esmaltats 

(especialment gres porcellánic), davant un 10% de Fespanyola, i que la capacitat de 

producció de bescuit a la Plana és mínima, mentre que a FEmília encara mereix una certa 

consideració, peí fet que allá una part de la producció en bicocció encara es realitza en 

empreses de segon cicle (esmalteries) que compren el bescuit a empreses especialitzades en 

la fabricado d’aquest producte inacabat.
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Figura 31.37

Comparació entre la capacitat de producció taulellera espanyola i 
italiana segons els distints sistemes de fabricació i tipus de pasta

utilitzats
Font: B a b o ra c ió  p ro p ia  a  p artir  d e  d a d e s  re c o llid e s  a  Andar per Ceramiche (1 9 9 7 a )

CP Bescuit (producte ¡nacabat) 

CP Gres Roig 

CP Klinker 

CPCotto 

CP Gres Porcellánic 

CP Productes no esm altáis 

CP Bicocció Pasta Blanca 

CP Bicocció Pasta Roja 

CP Bicocció (tradyráp.) 

CP Monoporosa Pasta Blanca 

CP Monoporosa Pasta Roja 

CP Monoporosa 

CP Monogresifkada Pasta Blanca 

CP Monogresifkada Pasta Roja 

CP Monogresifkada 

CP Pasta Blanca 

CP Pasta Roja 

Capacitat de Producció (CP) total

5 0 0 .0 0 0  1 .0 0 0 .0 0 0  1 .5 0 0 .0 0 0  2 .0 0 0 .0 0 0  2 .5 0 0 .0 0 0

c a p a c i ta t  d e  p ro d u c c ió  d iá r ia  e n  m e t r e s  q u a d r a t s

□  E sp a n y a  □  Italia
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Figura 31.38

COMPARACIÓ ENTRE LES CAPACITAIS DE PRODUCCIÓ 
TAULELLERA DIÁRIA ESPANYOLA 1 ITALIANA (1996)

Capacitats de producció segons tipus ESPANYA % ITALIA %
C a p a c ita t d e  P ro d u cc ió  (CP) to ta l I.5I5.I5Q IOO 2.144.785 IOO

CP Pasta Roja 1.271.350 83,9 894.340 41,7
CP Pasta Blanca 243.800 16,1 1.250.445 58,3

CP M o n o g re s ifk a d a 7 4 2 .7 0 0 4 9 ,0 1.205.050 56 ,2
CP Monogresifkada Pasta Roja 638.150 42,1 343.500 16,0

CP Monogresificada Pasta Blanca 104.550 6,9 861.550 40,2
CP M o n o p o ro sa 4 3 4 .6 0 0 28,7 108.500 5,1

CP Monoporosa Pasta Roja 346.100 22,8 86.700 4,0
CP Monoporosa Pasta Blanca 88.500 5,9 21.800 1,1

CP Bicocció ( t r a d ./ r á p .) 186.200 12,3 388.915 18,1
CP Bicocció Pasta Roja 182.750 12,1 366.320 17,1

CP Bicocció Pasta Blanca 3.450 0,2 22.595 1,0
CP P ro d u c te s  no  e s m a lta ts 151.950 10,0 441.380 2 0 ,6

CP Gres Porcellánic 47.600 3,1 343.560 16,0
CP Cotto 45.500 3,0 53.270 2,5

CP Klinker 38.950 2,6 22.550 U
CP Gres Roig 19.900 1,3 22.000 1,0

CP B escu it (p ro d u c te  in a c a b a t) 51.150 - 239.550 -
Font: E laborado propia am b dades d ’ Andar per Ceram¡che{\Wh). Per a  calcular la producció taulellera anual 

cal m ultiplicar la producció d iaria per 330 dies i no per 365, ja  que la m ajoria de les empreses 
paralitzen la producció d u ran t aproxim adam ent un mes.
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3 1 3 .2 .  M e s u r e s  d e  c o g e n e r a c i ó  i m e d i a m b i e n t a l s  i  d ’a l t r e s  a s p e c te s  q u a l i t a t i u s

La década del 1990, a banda de ser un període d’extraordinari creixement de la 

producció (com hem vist al subpunt 313.3), també ha significat un augment de la 

competitivitat de la indústria taulellera valenciana, grácies a 1’especial atenció que hom ha 

parat ais aspectes relacionats amb la qualitat i el disseny, al perfeccionament deis processos 

de producció mitjansant la introducció de mesures d’estalvi energétic i de protecció del medi 

ambient, i també a la millora de tot alió que s’inclou dins la comercialització del producte: el 

márqueting, la professionalitat deis venedors i el servei al client. Podem dir, fins i tot, que 

durant la década del 1990 s’ha iniciat una nova etapa, una mena de Tercera Reconversió 

Industrial, en la qual no només s’ha augmentat la capacitat de producció, sinó que també 

s’ha intentat millorar els aspectes qualitatius, tant els referits al producte en si (disseny, 

tecnología), com els que pertanyen al procés productiu (racionalització de la despesa 

energética, reciclatge de residus) i a la posterior distribució i venda al client.

La millora deis aspectes qualitatius ha permés, sobretot a partir del 1992, de guanyar 

i consolidar quotes de mercat notables entre consumidors d’alt poder adquisitiu, que paguen 

el taulell a preus elevats, pero que exigeixen a canvi una alta qualitat. a la figura 31.39 

podem veure els forts increments deis ingressos per exportado enregistrats des del 1992 al 

1996 en alguns deis mercats amb major poder adquisitiu.

Figura 31.39

EVOLUCIO DE L’EXPORTACIO ESPANYOLA DE TAULELL EN MERCATS EXTERIORS AMB ALT PODER ADQUISISTIU
1992 1996

Estat ingressos en 
pessetes corrents

pta/m 2 
(m i t ja n a =  849)

Ingressos en 
pessetes corrents

pta/m 2 
(m itja n a =  939)

%  augm ent 
ingressos 1992-96

Alemanya 9.169 1.006 15.024 1.224 164
Franca 7.235 839 13.476 1.164 186

Regne Unit 6.434 978 13.348 1.185 207
Benelux 4.728 1.139 9.025 1311 191

Italia 5.295 1.312 7.618 1.597 144
Austria-Suissa 1.168 1.189 1.774 1.369 152

Japó 258 1.454 560 1.209 217
Font: dades d ’exportació d’ASCER (!98 6 -96 a)
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Durant la década del 1990, dones, una de les actuacions prioritáries que els 

empresaris cerámics de la Plana han portat a terme ha estat la d’augmentar la competitivitat 

de la indústria taulellera a través de la millora de la qualitat, i més concretament del que es 

coneix com qualitat integral, que implica no només la millora de la qualitat del producte, 

sinó també la de tot el conjunt de la gestió (Revista Azulejo, vegeu AADD, 1994b: 21). Per 

a portar a cap aquest objectiu s’ha realitzat, d’una banda, una racionalització de la gestió 

productiva per tal d’assolir una major eficiéncia en els processos de fabricado i, per tant, uns 

costs de producció més competitius; de l’altra, s’ha prodúit un perfeccionament de les 

qualitats intrínseques del producte (a través de la incorporado de tecnología i de la 

innovado en el disseny), pero també de les qualitats extrínseques, com ara l’atenció 

permanent al client o la formado deis operaris cerámics. Per dur a terme aquests objectius 

no s’han estalviat diners: durant el que portem de década la inversió industrial dins del 

subsector cerámic de la Plana supera ja els 55.000 milions de pessetes, i si bé és cert que la 

majoria d’aquests diners s’han destinat a l’augment de la quantitat de producció, també ho 

és que una quantitat considerable s’ha invertit en mesures de racionalització de la producció, 

sobretot en la instal-lació de sistemes de cogeneració energética, en la qual s’han invertit 

14.500 milions de pessetes, és a dir, una quarta part de totes les invesions de la década.

Els sistemes de cogeneració energética permeten un estalvi energétic ben 

considerable i redueixen en un 50% la contaminació respecte ais sistemes convencionals de 

producció d’energia eléctrica (Sierra, 1996: 6 ). Com hem dit, durant la década del 1990 les 

inversions de capital dedicades a la racionalització de la gestió productiva s’han destinat 

fonamentalment a l’aplicació de mesures d’estalvi energétic a través de la cogeneració, 

aquest sistema avantguardista permet d’aprofitar simultániament les dues energies emprades 

en els processos de fabricado de taulell (l’eléctrica i la calorífica o térmica) amb un 

rendiment energétic que gairebé triplica el que s’aconsegueix mitjangant la generado 

convencional d’energia.

La primera instal-lació de cogeneració a escala valenciana data del 1987, pero no fou 

fins a partir del 1989 que s’iniciá la generalització deis sistemes de cogeneració, grácies 

sobretot a la introducció en la indústria taulellera de la Plana de les turbines de gas aplicades
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a l’assecat d’argiles per atomització. En el quadre següent (figura 31.40) podem observar 

Fevolució de la poténcia instal-lada en els sistemes de cogeneració a Valéncia des del 1987:

Figura 31.40

La cogeneració al País Valencia: evolució de la 
poténcia instal-lada

1996 
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p o t é n c i a  i n s t a  l a d a  e n  m e g a w a t t s

Cal dir que fins al 1996 s’han realitzat 107 projectes a tot Valéncia, 72 deis quals a la 

provincia de Castelló (la gran majoria en la indústria taulellera de la Plana). Del total de la 

poténcia instal-lada el 1996 (329,0 megawatts) al País Valenciá, el 49% era absorbida peí 

sector cerámic, el qual es concentra en la seua immensa majoria a la Plana53; un 13% 

d’aquesta poténcia l’absorbia el sector químic, concentrat també fonamentalment a la Plana 

(especialment a l’empresa petroquímica BP 0/7). Tot plegat, més del 63% de la poténcia 

instal-lada al País Valenciá el 1996 es concentrava a les 72 instal-lacions cogeneradores 

d’energia de la provincia de Castelló. Si comparem Valéncia amb Espanya, el 1995 (no 

posseim dades del 1996) el nostre país posseia una poténcia instal-lada de 220 megawatts, 

gairebé 1’ 11% deis 2.050 mw de tot l’Estat. Sobre les inversions en cogeneració podem dir

53Només dues empreses cerámiques valencianes no planenques (Uadró de Tavemes Blanques i Porsan de 
Xiva) posseíen sistemes de cogeneració el 1996.
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que fins al 1996 el subsector cerámic valenciá hi havia invertit 14.500 milions de pessetes, un 

46% deis 31.750 milions de pessetes de tot el país (vegeu figura 31.41). Finalment, quant a 

l’anomenat índex d'autoproducció eléctrica industrial?, definit com la quantitat d’energia 

eléctrica generada mitjan<?ant cogeneració, dividit peí consum eléctric industrial, en el cas de 

tot Valéncia el 1996 era del 34% i en el cas de la provincia de Castelló se situava al voltant 

del 70% el mateix any.

Figura 31.41

Inversions en cogeneració a escala 
valenciana
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Una altra mena de mesures de racionalització de la producció són les actuacions que 

s’han dut a terme dins la indústria taulellera per tal d’eliminar els residus i dones protegir el 

medi ambient. En el procés de fabricació de taulells s’obtenen residus industriáis de diferents 

característiques, que Enrique i Monfort (1995: 3-5) divideixen en quatre grups principáis: 

crus, cuits, de depuració de gasos i de depuració d’aigües.
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Els residus crus, origináis abans de la cuita per trencament o per defectes durant el 

premsat, assecat o esmaltat, es reciclen fácilment en el propi procés productiu en incorporar

se novament a la composició del suport, i dones, no plantegen problemes d’eliminació final. 

D’altra banda, els residus cuits s’originen després de Fetapa de cocció, bé per trencament o 

bé perqué les peces no acompleixen les especificacions requerides. Aquest materials ja cuits 

són generalment inerts, de manera que és possible depositar-los en abocadors controláis 

sense necessitat de cap tractament.

Peí que fa ais residus de la depuració de gasos, encara que es poden reciclar en el 

procés de preparado de les pastes peí fet que están constituits majoritáriament per pols 

d’igual composició que la del suport, en la indústria taulellera planenca no es tracten en cap 

cas, ja que la legislado espanyola vigent (molt més permissiva que la italiana, per exemple) 

considera que les emissions deis foms de fabricado de taulells en principi no s’han de 

sotmetre a cap procés de depuració. Aqüestes emissions gasoses, sobretot des que es 

generalitzá Fus del gas natural a la Plana, solen estar generalment per sota deis límits legáis 

establits per la normativa espanyola, que és de 150 mg/Nm3 (150 miligrams per metre cúbic 

en condicions atmosfériques normáis: amb una pressió normal, equilavent a una atmosfera o 

1.013 milibars, i a una temperatura de 0°C). No obstant aixó, Faplicació d’una legislació més 

restrictiva, com la italiana, obligaría a una depuració deis fums per tal de reduir algunes 

emissions especialment toxiques, com ara les de flúor. La legislació espanyola, com hem dit, 

permet una emissió de fins a 150 mg/Nm3, mentre que Falemanya estableix un límit de 50 

mg/Nm3, Fholandesa de 25 i la italiana oscil-la entre un máxim de 5 i de 30 mg/Nm3 (Busani 

i Enrique, 1995: 18).

Finalment, els residus de la depuració d’aigües, també anomenats fangs, es generen a 

les empreses taulelleres durant les operacions de neteja en les fases de preparació i aplicació 

deis esmalts, i s’obtenen en la planta de depuració de les aigües residuals. Aquests residus 

són els més problemátics, a pesar que només el 10% deis fangs de la depuració d’aigües són 

susceptibles de ser tóxics (la resta són prácticament inerts). Aquests residus són constituits 

per restes deis esmalts de producció, i per tant la seua composisició és similar a la d’un

637



esmalt. Segons les estimacions d’Enrique i Monfort (1995: 5), en una fábrica de dimensions 

mitjanes, amb una producció d’uns 6 .0 0 0  m2/dia de taulells, el volum de fangs secs (sense 

tindre el compte el contingut d’aigua) produits se situaría entre els 540 i els 900 kg/dia. 

Entre les possibilitats de reciclatge deis fangs cal destacar la reutilització d’aquests com a 

materia primera constituent del suport; aquesta opció presenta l’avantatge que els fangs són 

fácilment reutilitzats, sense patir a penes cap tractament previ, pero té també Tincovenient 

relatiu, en comparado amb Tús deis fangs en fabriques de frites, que en el segon cas els 

residus adquireixen un valor económic superior, comparable amb el de les primeres matéries 

de Tesmalt, i per tant les empreses de frites els paguen més bé (en una fabrica de frites els 

residus poden pagar-se a unes 90 ptes/kg, mentre que si aquests són reciclats per formar part 

del suport es paguen al mateix preu que Targila: al voltants d’una pesseta el quilo). Una altra 

possibilitat de reciclatge deis fangs, com acabem d’apuntar, és la reutilització com a 

constituents de Tesmalt en fabriques de frites i esmalts, que és Topció més interessant des 

del punt de vista económic; aquesta reutilització, pero, presenta Tincovenient de la notable 

heterogeneitat en la composició deis fangs, que limita en gran mesura el tipus d’esmalt a 

fabricar. A més a més, cal realitzar un exhaustiu tractament previ deis residus per tal de 

poder ser reutilitzats com a esmalts. Una darrera possibilitat és la reutilització deis fangs en 

d’altres tipus d’indústries no taulelleres, i en aquest sentit s’han obtingut resultats molt 

satisfactoris amb el reciclatge de fangs en la fabricado de rajóles.

A la figura 31.42 veiem una estimado realitzada pels professors Enrique i Monfort 

(1995: 8 ) de Tevolució experimentada durant els darrers anys en el reciclatge deis fangs deis 

esmalts. Deis resultats d’aquesta figura (31.42) podem desprendre que la reutilització de 

fangs era una práctica minoritária fins al 1989 i que a partir d’aquell any comerá a fer-se 

cada volta més significativa, fins a arribar a ser majoritária el 1993, i assolir 2/3 del total el 

1994.
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Figura 31.42

E s t im a d o  d e  l 'e v o lu d ó  d e l  r e c ic la tg e  d e  f a n g s  
e n  e l s e c to r c e r á m ic  e s p a n y o l

---------

Segons les estimacions d’Enrique i Monfort, el grau de reciclatge de residus de 

depuració d’aigües podría superar el 80% el 1995. Cal dir que en l’actualitat aquests fangs 

es reutilitzen exclusivament en incorporar-los a l’atomitzador junt amb la resta de materials 

constituents del suport. Les primeres empreses planenques que mamprengueren el reciclatge 

deis fangs foren aquelles que fabricaven tant argila atomitzada com taulells, ja que que els 

residus s’hi reutilitzaven en la mateixa planta. Posteriorment les empreses fabricants de 

taulells pero no de pols atomitzada també comentaren a incorporar el reciclatge deis fangs, 

que havien de transportar fins a una planta d’atomització ubicada en una altra empresa. 

Quant a les empreses de frites i esmalts, en comptes de reciclar els fangs per fabricar nous 

esmalts, també han preferit reutilitzar-los massivament en plantes d’atomització d’argiles, a 

causa que el darrer procés resulta molt més senzill que no aquell; a pesar que en principi el 

reciclatge deis fangs en fábriques de frites i esmalts resulta económicament molt més 

rendible, a l’hora de la veritat cap empresa planenca generadora de residus fangosos els 

recicla per aquesta via, ja que els tractaments previs que requereixen els fangs encareixen 

notablement l’operació i acaben per fer-la poc rendible económicament i molt complicada 

técnicament. A diferéncia de la Plana, a la regió de Módena sí que es duen a terme
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reciclatges de fangs en empreses de frites i esmalts, per bé que les altes inversions requerides 

per fer factible aquesta operació sovint són subvencionades per l’adminitració d’aquella área. 

Quant al possible reciclatge de residus en fábriques cerámiques no taulelleres, a la Plana fins 

ara tampoc no s’ha portat a terme per part de cap empresa. D’aquesta manera, la indústria 

cerámica de la Plana s’ha decantat marcadament per la reutilització deis fangs en 

atomitzadors tot incorporant-los al suport del taulell, la qual cosa ha suposat la creació 

d’una infraestructura interna per a aquest fi en el propi subsector cerámic, on les plantes de 

fabricació de pols atomitzada tenen un paper molt destacat (Enrique i Monfort, 1995: 8).

En l’actualitat no tots els residus de depuració d’aigües es poden reciclar, ja que 

alguns, per la seua composició, poden generar problemes durant el procés de preparació de 

les pastes. Fins que no s’assolisca un grau de desenvolupament més avan$at de les técniques 

de reciclatge, els fangs no reutilitzables haurien de tractar-se i eliminar-se per mitjá 

d’abocaments controlats. Tanmateix, hui només una petita part deis fangs no reciclables se 

sotmet a una deposició controlada, mentre que la resta s’aboca de forma més o menys 

incontrolada.

Figura 31.43

Estimació deis fangs cerámics acumulats en 
abocadors incontrolats de l'área de la Plana
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A la figura 31.43 podem veure una estimado realitzada per Enrique i Monfort (1995: 

10) de la quantitat de fangs depositáis en abocadors incontrolats de la Plana durant els 

darrers 25 anys. Actualment el major problema medioambiental que se li presenta a la 

indústria taulellera de la Plana és Padequada eliminació deis fangs no reciclables i la 

rehabilitació deis milers de tones de fangs acumulades en abocadors incontrolats des de la 

década del 1970 (figura 31.43). Per tal d’assegurar la immobilitat de les substáncies 

potencialment contaminants existents ais fangs no aprofitables cal depositar-los en 

abocadors controlats de la manera correcta i sota els Controls técnics necessaris, pero 

qualsevol sistema d’eliminació de residus basat en la deposició en abocadors suposa un cost 

económic i social important per a les empreses i per a tota la societat. Cal, dones, minimitzar 

la quantitat de residus que ha de patir aquest tractament, i per tant afavorir i optimitzar els 

processos de reciclatge i de recuperado. Tanmateix, com que hui dia en la indústria 

taulellera de la Plana no és possible, com ja hem dit, de recuperar tots els residus, Enrique i 

Monfort (1995:13) consideren que la solució més adequada és el tractament deis fangs 

mitjan9ant la inertització d’aquests en solidificar-los amb ciment, i posteriorment depositar

los en un abocador controlat. Aquesta solució ha estat adoptada ja a la zona de Sassuolo 

(Monrós, 1995: 7), la máxima productora mundial de taulells, pero no a la Plana, on la 

majoria deis residus no reciclables, com hem dit, continúen depositant-se en abocadors sense 

tractament previ amb els problemes que aixó comporta: notablement, la percolació deis 

materials solubles (per efecte de Faigua de pluja o de Faigua continguda en els fangs) a 

través deis aqüífers. Entre els materials susceptibles de penetrar al subsól en trobem de molt 

contaminants com ara els metalls pesants i el bor, la presencia deis quals, sobretot del segon, 

en aigües de reg per damunt d’unes quantitats determinades té efectes tóxics sobre les 

plantes, i especialment sobre els cítrics (monocultiu a la Plana de Castelló), ja que aquests 

són especialment sensibles a la presencia del bor. A pesar deis efectes nocius del bor en 

cocentracions elevades, ni la legislació europea ni Fespanyola no el consideren com un 

component tóxic, de manera que els empresaris no es veuen obligats a inertitzar els residus 

no reciclables (Monrós, 1995: 5).
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En conclusió podem afirmar que, en el terreny de Feliminació de residus, s’ha 

avan?at molt peí que fa a la depuració deis fangs, si bé una part d’aquests encara no és 

reciclable, i per tant caldria prendre les mesures correctes per tal de fer-los innocus, i no 

depositar-los en abocadors sense tractament previ. Peí que fa a les emissions gasoses la 

situació és molt pitjor; a diferencia del que s’esdevé a la regió industrial de Sassuolo, en qué 

els fums són depurats en la seua majoria perqué la legislació vigent hi obliga, ací ens trobem 

amb una normativa molt permissiva que tolera l’emissió de tota classe de fums sense 

depurar, sempre i quan no superen un máxim establit. En una área tan reduída com la de la 

Plana que presenta una concentrado tan enorme d’empreses cerámiques, sembla raonable 

que la legislació establisca uns llindars molt menys permissius en qüestió d’emissions 

gasoses, ja que les conseqüéncies de la contaminado sobre la població poden ser ben 

nocives, sobretot si tenim en compte que moltes empreses s’ubiquen dins o molt prop deis 

cases urbans de les població (a FAlcora, a Onda o a Vila-real).

Peí que fa a les actuacions encaminades a la millora de la qualitat del producte, cal 

parlar en primer lloc de la important transferencia de tecnologia que ha tingut lloc des de 

FInstitut de Tecnologia Cerámica (ITC) durant el que portem de década en el procés de 

fabricado del taulell; l’ITC, ubicat en el campus Riu Sec de la Universitat Jaume I de 

Castelló, ha dut a terme nombrosos projectes d’I+D en col-laborado amb les empreses del 

subsector cerámic amb Fobjectiu de millorar les característiques técniques del producte 

acabat, de crear nous productes, de conéixer millor les etapes que constitueixen els 

processos de fabricado, de dissenyar nous aparells i nous procediments de fabricado, etc 

(Cevisama, 1997: 8 6 ). Són, sobretot, les empreses cerámiques de menors dimensions (que 

tenen una capacitat limitada per a generar i assimilar tecnologia) les que s’han benefíciat 

d’aquests projectes d’investigació, ja que les grans factories solen dur a terme els seus 

propis projectes d’I+D, on inverteixen gran quantitats de capital.

D’altra banda, també és important de donar ais professionals cerámics una formado 

adequada, amb la qual es contribueix a incrementar el nivell de coneixements d’aquests i, en 

definitiva, permet millorar la qualitat i competitivitat del producte final. Aquesta formado és 

garantida grácies a la privilegiada infrastructura de centres d’investigació amb qué compta la
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Plana. L’ITC s’encarrega de formar tant els técnics cerámics com a tot tipus de personal per 

tal de posar-hi al dia els coneixements sobre aquesta indústria i per a tal fi realitza seminaris, 

cursos i altres activitats formatives; peí que fa a la formació superior és impartida peí 

Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Jaume I, que realitza també una activa 

labor d’investigació en connexió amb l’ITC. A més, a 1’Instituí de FP II de Castelló pot 

estudiar-se l’especialitat de química cerámica i a l’Escola d’Arts i Oficis de la mateixa ciutat 

la de decorado de revestiments i paviments cerámics. Altres institucions que promouen la 

formació dins el subsector tauleller són ALICER (associació per a la promoció del disseny 

cerámic), l’Institut per a la Promoció Cerámica (IPC) i la fundado Universitat-Empresa 

(Cevisama’97, AADD, 1997d: 30). A banda d’aixó, des del 1994 es duen a terme estudis 

sistemátics de les necessitats de formació de la indústria taulellera (especialment entre els 

operaris qualificats), cosa que permet de fer una planificado sistemática de la formació; de 

fet, un bon grapat d’empreses ja mantenen programes de formació continua per ais seus 

treballadors (Cevisama’94, AADD, 1994d: 39).

Peí que fa al disseny, no cal recordar que aquest és, entre tots els aspectes 

qualitatius, aquell en qué el mercat actual exigeix que s’hi pose una major atenció, donada la 

importáncia que hui generalment s’hi atorga i donada la seua absoluta dependencia deis 

variats gusts i exigéncies, contínuament canviants a més, de la demanda. A partir de la 

passada década es va produir un gran canvi en el seu repertori formal; s’abandonaren els 

motius simples, geométrics i neutres que des deis anys cinquanta havien suposat el gruix de 

la producció valenciana i se n’adoptaren d’altres ben innovadors per ofertir una producció 

variada, selecta i avantguardista; aquesta nova producció contribuiría decididament a 

esborrar la imatge de mala qualitat que el taulell espanyol tenia en el mercat exterior.

En l’actualitat es tendeix a recuperar, en el camp del disseny cerámic, una gran 

varietat d’elements clássics i tradicionals, amb patrons inspirats en diferents tradicions 

cerámiques: la islámica, els estils valencians posteriors a la conquesta i d’altres estils forans; 

de manera similar, hom imita els antics paviments i mosaics hidráulics, i fins i tot es fan 

servir temes téxtils o dissenys de paper pintat tradicionals; els taulellets d’aparenta rústica 

també són molt demanats. Sovint s’apliquen també, a les peces d’alguns d’aquests estils,
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técniques d’envelliment del taulellet. Una altra de les tendéncies actuals és la imitado de la 

natura: els taulells de la Plana reprodueixen hui fidelment les textures de la fusta i de les 

roques ornamentáis, sobretot el marbre, encara que també el granit, el basalt i d’altres. En el 

camp del gres porcellánic s’ha promogut recentment la creació de complicades 

composicions (inspirades en les rosasses de les catedrals gótiques) mitjangant el tall 

(convenientment mesurat per un ordinador) de peces grans i regulars per formar-ne de més 

menudes i irregulars; pero també en els estils rústics i tradicionals es tendeix a formar 

composicions -el més sovint circulars- mitjan9ant la fabricado, i posterior combinado, d’un 

nombre considerable de formats diferents. Solen fer-se servir distintes tonalitats de cada 

color, tot i que habitualment predominen els tons suaus que donen al taulell una major 

lluminositat. Dins el camp del disseny cerámic, són de gran importáncia els tractaments 

superficials (també coneguts com tractaments de decorado al tercer foc) que es realitzen 

-normalment de manera manual- sobre el producte acabat: els dibuixos que solen plasmar- 

s’hi representen distintes escenes de natura viva o morta en fundó deis diferents ámbits 

doméstics a on les peces cerámiques han d’anar destinades. Peí que fa a les dimensions 

d’aquestes peces, són els taulells de grans formats els més apreciats pels compradors 

estrangers, tot i que se’n pot trobar una gamma ben variada.

D’altra banda, la informática és cada vegada més present en la realització del 

disseny: ja hem fet al-lusió al tall de peces de gres porcellánic per ordinador, i també cal 

esmentar que actualment els scanners possibiliten de reproduir fidelment 1’aparenta de les 

pedres naturals i les fiistes nobles. Tot i que el subsector cerámic italiá se sitúa encara, peí 

que fa al disseny, com el capdavanter a escala mundial, és innegable que durant aquesta 

década s’ha avan9at molt al nostre país, i potser no és lluny el dia en qué el disseny del 

taulell valenciá puga assolir, i fins i tot superar, els nostres competidors transalpins.

Finalment, cal assenyalar que la qualitat del servei és un deis aspectes en els quals 

convé sempre de posar més cura, ja que en els mercats que compten amb un major poder 

adquisitiu el bon tráete, la rapidesa i l’eficácia del servei están molt valorats. Precisament la 

millora del servei és un deis factors que han permés d’augmentar darrerament les nostres 

exportacions: des de fa alguns anys moltes empreses están duent a terme diverses accions
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encaminades a millorar el seu funcionament en els camps comercial i de márqueting 

mitjan^ant la participado en fires, la creació de xárcies de distribució, P adaptado deis 

embalatges, etc. També ASCER desenvolupa anualment programes de promoció exterior 

del taulell espanyol que pretenen d’aconseguir una millor imatge per al nostre producte, tot 

destacant-ne la qualitat, el disseny i les diferéncies amb el deis paisos competidors (com ara 

els grans formats, la monoporosa, etc.).

Per tot plegat, la indústria taulellera de la Plana ha aconseguit de situar-se a 

Pavantguarda mundial. El seu alt grau d’eficiéncia interna i de competitivat exterior li ha 

permés d’augmentar la seua preséncia en els mercats forans més lucratius. En Pactualitat 

(1997) aquesta indústria es troba en el seu moment més álgid, i aixó es deu precisament a 

aquest espectacular auge de les exportacions, a les quals -per la gran relleváncia que han 

adquirit durant la present década- hem dedicat tot el punt següent (3.2)
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3.1.4. Annex estadístic

En aquest annex presentem algunes de les principáis dades estadístiques 

relatives a Taugment de la producció taulellera espanyola, a més d’algun altre parámetre 

que hi té relació (concretament, el volum d’inversió industrial). Durant els subpunts 

anteriors (3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3) hem mostrat aqüestes dades d’una manera fragmentada (al 

punt 3.1.1 hem vist les referides a la Primera Reconversió Industrial, del 1965 al 1980, 

al 3.1.2 les referides al període 1980-90 o Segona Reconversió Industrial i al 3.1.3 les 

própies de Tactual década). Ara pretenem aplegar les dades d’aquest s tres períodes per 

tal d’observar-hi Textraordinari creixement global que des de mitjan década del 1960 i 

fms a Tactualitat ha conegut la indústria taulellera espanyola, i en especial la de la Plana 

de Castelló (que representa hui cap al 90% de tota la producció estatal, quan fa trenta 

anys no suposava més que dues terceres parts d’un producció molt inferior), i que ha 

convertit aquesta comarca valenciana en la segona regió industrial cerámica de tot el 

món.

A les dues primeres figures (31.44 i 31.45) observem Pevolució de la indústria 

taulellera espanyola peí que fa a la producció, Pexportació, la importado, el consum 

intern, el consum aparent i els estocs, entre els anys 1965 i 1996. La producció ha 

crescut ininterrompudament al llarg d’aquest període, amb només dues breus etapes 

d’estancament (1978-79 i 1989-91). En térmens absoluts, mentre que el 1965 es 

fabricaren a PEstat espanyol uns 17*7 milions de m2 (un 6 6 % deis quals corresponien a 

factories de la Plana), en 1996 aquesta xifra havia augmentat fms a 420 milions de m2 

(més del 90% deis quals es produíen a la nostra comarca industrial). Quant a 

Pexportació, observem que des del 1969 en$á no ha parat de créixer, llevat de tres breus 

períodes (1978, 1982 i 1985-86), i que els majors increments s’han donat durant el que 

portem de la década present, en qué les exportacions s’han multiplicat per dos (han 

passat de poc menys de 100 milions de m2 a gairebé 200 i s’espera que el 1997 arriben 

ais 220). El consum aparent espanyol (suma del consum intern espanyol més les 

importacions espanyoles) també ha crescut ininterrompudament des del 1965 fins a 

Tactualitat, per bé que també ha conegut dos moments d’estancament (anys 1979 i 

1984) i un període de forta davallada (1989-91). En Tactualitat el consum aparent de

646



FEstat s’ha recuperat i ha aconseguit un nou récord, amb la qual cosa Espanya se sitúa 

com el principal consumidor de taulell per cápita de tot Europa, i per extensió del món. 

Finalment, els estocs es mantingueren en nivells molt baixos fins al 1988, pero a partir 

d’aquesta data han comengat a augmentar fms a situar-se en nivells molt alts el 1996 (en 

1997 han iniciat un nou descens).

En les dues figures següents (31.46 i 31.47) podem veure Fevolució de les 

inversions en la indústria cerámica des del 1967 fms al 1996, referides exclusivament a 

la provincia de Castelló (les quals reflecteixen, en realitat, les dades de la comarca 

industrial de la Plana, ja que, llevat d’alguna empresa aillada de 1’Alt Paláncia o del 

Maestrat, al llarg deis 30 anys a qué ens referim, totes les inversions s’han realitzat en la 

nostra comarca industrial). A diferéncia del que s’esdevé amb la producció, que ha 

conegut un augment gairebé ininterromput des de mitjan anys 60 fms hui, en les 

inversions (vegeu figura 31.45) s’observen períodes d’especial auge inversor, que 

coincideixen amb els anys centráis de la Primera Reconversió Industrial (1973-1976) i 

de la Segona (1987-1989). Finalment, veiem que Fany 1995 es van batre tots els récords 

inversors en la historia de la nostra cerámica, tant en pessetes corrents com en valor 

constant, i que Fany 1996 es mantingué aquesta forta tendéncia inversora. En 

Factualitat assistim, dones, a un període de fort auge de les inversions condicionat tant 

pels augments de la capacitat productiva com per les inversions en mesures de 

racionalitzacio.de la producció, queja hem estudiat ámpliament al subpunt 313.2.
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Figura 31.44

EVOLUCIO DE LA PRODUCCIO, EXPORTACIO, CONSUM INTERN, IMPORTACIO, CONSUM APARENT 1 STOCKS 
DE TAULELLS ESPANYOLS ENTRE EL 196511996

milers de m etre sq u ad ra ts
ANY Producció Exportado Consum intern Im portado Consum aparen t Estocs
1965 17.700 240 17.460 815 18.275 -

1966 21.300 337 20.963 1.468 22.431 -

1967 24.650 235 24.415 1.015 25.430 -

1968 27.724 370 27.354 671 28.025 -

1969 34.180 1.427 32.753 557 33310 -

1970 36.210 3.903 32.307 451 32.758 -

1971 39.468 7.547 31.921 561 32.482 -

1972 41.836 9.751 32.085 731 32.816 -

1973 5 33 85 12.078 41307 2.464 43.771 -

1974 61.065 14.778 46.287 2.968 49.255 -

1975 71.092 20.253 50.839 1.834 52.673 -

1976 77.356 20.625 56.731 2.435 59.166 -

1977 98.275 2 4339 73.936 2.502 76.438 -

1978 97.774 22.143 75.631 3.106 78.737 -

1979 89.929 23.135 66.794 6.142 72.936 -

1980 116.000 37.774 78.226 4.550 82.776 -

1981 135.000 49.531 85.469 2.298 87.767 -

1982 138.000 47.456 89.544 2.097 91.641 1.000
1983 141.000 54.762 84.738 1.555 86.293 1.500
1984 143.900 63.659 78.241 920 79.161 2.000
1985 149.800 55.279 91.521 1.092 92.613 3.000
1986 153.000 49.141 100.359 1.741 102.100 3.500
1987 185.000 56.088 124.912 2 39 9 127.311 4 .000
1988 230.000 66.692 157.708 3.403 161.111 5.600
1989 225.000 82.704 114.296 3.065 117.361 28.000
1990 227.000 . 90.721 108.779 2.599 111.378 27.500
1991 228.000 95.103 112.497 2.485 114.982 20.400
1992 261.000 101.545 141.455 3.119 144.574 18.000
1993 281.000 126.501 141.099 1.468 142.567 13.400
1994 320.000 158.443 149.557 1.627 151.184 12.000
1995 4 00 .000 188.117 164.793 1.732 173.615 40.000
1996 420.000 195.207 174.793 1.440 176.233 50.000

Elaborado propia a p a rtir  d ’estim acions provinents de diverses fonts. Peí que ía al període 1965-1972 les dades de producdó, 
exportado , im portado  i consum aparen t son citades a Estudio de!sectorazulejero (AADD, 1974, p. 20) i fan referencia només a  la 
partida 69.08 (taulells esm altáis). A partir del 1973 les dades es refereixen a més tam bé a  la partida 69.07 (taulells no esm altáis), 

que sempre és m inoritaria (inferior al 10%) en el conjunt de la producció taulellera espanyola. Per al període 1973-1982 citem dades 
de producció de Porcar (AADD, 1987, p. 420) i per al 1973-1985 dades d ’exportació i d ’im portació de \  Estadística de comercio exterior 

por productos (AADD, 1973-1985). Per al 1983-1996 citem dades disperses de producció d ’ASCER i d ’exportació, ¡mportació i stocks 
tam bé de dades d ’ASCER. Q uant al consum aparen t el calculem a p artir deis an teriors parám etres (Consum a p a r e n t=  producció - 

exportado  - stocks +  ¡m portació). Totes les dades, llevat de les exportacions i im portacions, són estimacions.
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Evolució de la producció taulellera espanyola (1965-1996)
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Figura 31.46

EYOLUCIO DE LES INVERSIONS EN LA INDUSTRIA 
A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ (1967-199

CERAMICA

6)
ANY Milions de 

pessetes corrents
%

augm ent
Valor adquisitiu 

pesseta
Milions de pessetes 
constants de 1996

1967 130,3 - 0,066 1.974,2
1968 180,0 138 0,069 2.608,7
1969 257,5 143 0,070 3.678,6
1970 229,0 89 0,074 3.095,0
1971 176,8 77 0,081 2.182,7
1972 513,0 290 0,087 5.896,6
1973 758,6 148 0,097 7.820,6
1974 1.445,2 191 0,113 12.789,4
1975 1.148,4 79 0,132 8.700,0
1976 453,0 39 0,155 2.922,6
1977 449,7 99 0,193 2.331,6
1978 429,8 96 0,231 1.860,6
1979 515,7 120 0,267 1.931,5
1980 507,7 98 0,309 1.643,0
1981 499,9 98 0,354 1.412,1
1982 1.967,0 393 0,403 4 .880,9
1983 1.297,7 66 0,453 2.864,7
1984 2.310,9 178 0,504 4.585,1
1985 2.759,5 119 0,548 5.035,6
1986 3.823,1 139 0,597 6.403,8
1987 4.041,3 106 0,628 6.435,2
1988 9.294,2 300 0,658 14.124,9
1989 8 .064,8 87 0,704 11.455,7
1990 3.410,0 42 0,750 4.556,7
1991 5.147,0 151 0,795 6.474,2
1992 5.357,0 104 0,842 6.362,2
1993 6.495,7 121 0 ,880 7.381,5
1994 6 .899,0 106 0,922 7.482,6
1995 14.074,4 204 0,965 14.584,9
1996 13.529,2 96 1,000 13.529,2
Fonts: P e ra l 1967-1974 Economía Industrial {AADD, 1967-1975); per al 1975-1986 Castellón en 
cifras{ AADD, 1977-1986), p e ra l  1987-1991 La economía de Castellón (AADD, 1987-1991), p e ra l  

1992-1996 Anuario económico de la Cambra de Comer$ de Castelló (AADD, 1992-1996). Les dades del 
valor adquisitiu  de la pesseta el 1996 són de 1’ Anuario El País (AADD, 1997b, pp. 388-389).

650



Figura 31.47

 p e s s e t e s  c o r r e n t s  p e s s e t e s  c o n s t a n t s

EV OLUCIÓ DE LES IN V ER SIO N S EN LA INDUSTRIA C E R A M IC A  A  LA 
PR O V ÍN CIA  D E C A S T B .L Ó  (1 9 6 7 -1 9 9 6 )

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

%¡¡&m DE

'L IO TEC A  v 

« OG R A FIA  > ^

651



3 . 2 .  L e s  e x p o r t a c i o n s .  L a  b a s e  d e  T a c t u a l  a u g e  t a u l e l l e r

Si hui podem dir que la indústria taulellera és la més puixant de les industries 

valencianes, i una de les que major empenta tenen a escala estatal, és precisament a causa de 

Pauge de les seues exportacions. En el present apartat ens ocuparem, en primer lloc, del 

paper que históricament ha jugat Pexportació en el desenrotllament de la indústria taulellera, 

i tot seguit ens centrarem en la situació recent i actual del córner  ̂exterior tauleller. Posarem 

el máxim interés en Pestudi del boom exportador que hui experimenta el taulell de la Plana, 

compararem, peí que fa a aquest aspecte, la indústria cerámica valenciana amb la resta 

d’indústries del país, i amb la indústria cerámica italiana, i finalment veurem quins són els 

principáis punts de destinado exterior per ais nostres productes.
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3.2.1. Trajéctória de les exportacions taulelleres espanyoles

321.1. Evolució histórica

El gran increment productiu experimentat peí taulell valencia durant el primer terg 

del segle actual es basá sobretot en la millora de la qualitat artística, que provoca un major 

interés per aquest producte entre les classes burgeses, primer, i més tardanament en les 

populars; aquest creixent interés peí taulell valenciá en féu augmentar la demanda en algunes 

comarques valencianes (Tomás Carpi, 1985: 445), en determinades árees urbanes espanyoles 

(sobretot Catalunya i Andalusia) (Sarthou, 1913: 793) i també en el mercat internacional. En 

efecte, ja des de la darreria del segle XIX s’havia iniciat a Valencia una activitat exportadora 

cada volta major, centrada en un primer moment a Manises i més tardanament a Onda. Cal 

no oblidar que durant el segle XV el reflex daurat valenciá ja s’havia exportat arreu de tot el 

món Uavors conegut i havia arribat a llocs tan llunyans com ara Dinamarca, el Mar Negre 

(actual Ucraina) o el Próxim Orient (HCV, 2: 122). Des del segle XVI els valencians no 

havíem pogut realitzar exportacions significatives deis nostres productes cerámics, pero 

durant les primeres décades de Tactual centuria Manises i Onda esdevingueren dos 

importants centres exportadors de cerámica valenciana, que després de quatre segles assolia 

novament el reconeixement internacional.

Manises fou la principal exportadora de taulell valenciá almenys fins al 1915, segons 

que es desprén de les dades duaneres del port de Valéncia, treballades per Viceng María 

Rosselló (1966: 441). Amb tot i aixó, des de la primeria del segle Onda ja coneixia un 

notable auge de les exportacions taulelleres cap al mercat iberoamericá, del qual se’n féu eco 

el 1911 la revista Arte y  Letras, que es refería concretament a la producció de La Campana.

...debemos felicitamos de la temible competencia que en España y en las Repúblicas hispano
americanas están haciendo los Sres. Peris y C.a á los azulejos de kaolín, tipo inglés, cuya 
merecida fama da márgen á los fabricantes extranjeros para imponer á tal mercancía precios 
exageradísimos.

Arte y  Letras, vegeu AADD, 1911: 9
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Un any després de la publicado d’aquest article, és a dir, el 1912, s’iniciaven les 

expedicions de cerámica ondenca cap al nord d’Africa, grácies a la iniciativa de Findustrial 

Ramón Castelló, que crea a Casablanca (Marroc) un magatzem abastit per fábriques d’Onda, 

per tal de satisfer la demanda d’aquest país africá (Badenes, 1965: 172). A Fany següent 

pertanyen unes dades d’exportació recollides per un técnic cerámic valenciá anomenat 

Eduardo Vitoria, que peí seu interés reportem ací:

En la estadística de exportación por mar del año 1913, figura una gran partida de unos 
5.800.000 Kg. pertenecientes a azulejos. Mirados los embarques por meses y naciones 
destinatarias, resaltan: la Argentina, con 1.802.000 Kilogramos; Marruecos, con 1.141.000 
Kg.; Cuba, con 444.000 Kg.; Brasil, con 412.000; Argelia con 113.000; Uruguay con 
770.900, etc. Pero llaman más la atención los considerables envíos a Francia e Inglaterra, y 
otros menores a Alemania, Bélgica, Austria, etc.; lo cual dice bien claro que la industria de 
cerámica de Manises y Onda está en verdad floreciente, cuando en estas naciones tan 
adelantadas tan por mayor se compra el género valenciano.

VegeuT/CF, 4: 218

Els primers anys de la Gran Guerra Europea van contribuir, segons Pérez Camps 

(HCV, 4: 218), a incrementar el volum d’exportacions valencianes cap a Iberoamérica i el 

nord d’África, ja que la minva de la capacitat productiva deis paisos bel-ligerants va fer 

desaparéixer una part de la competéncia. No obstant aixó, a mesura que la guerra avan9ava, 

l’augment del preu deis transports, les dificultats per a proveir-se de carbó i el bloqueig deis 

ports de la Mediterránia van condicionar la paralització les exportacions taulelleres a 

ultramar, fet que provocá el mes de mar9 del 1917 una serie d’aldarulls a Onda, que depenia 

económicament d’aquest producte (Soler Marco, 1984: 45).

En acabar la Primera Guerra Mundial, Manises deixá de ser el punt de partida de la 

major part de les exportacions taulelleres valencianes, i fou Onda que en prengué el relleu. 

Durant la década del 1930 la supremacia ondera en les exportacions cerámiques era ja molt 

evident, per tal com, segons Rosselló (1966: 441), des de la ciutat planenca s’exportava 

prop del 60% del total estatal, enfront del 40% provinent de la fabricació manisera. Aquesta 

hegemonía exportadora va contribuir a Fespectacular increment de la producció que tingué
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lloc a Onda durant les décades del 1920 i 1930, període en qué la ciutat de la Plana es va 

destacar molt per damunt de Manises per la seua capacitat productiva. Les principáis 

destinacions del taulell ondenc durant aquest període anterior van ser Cuba, el Marroc i 

Algéria, en aquest orde (Rosselló: 441).

La Guerra Civil i la Postguerra varen suposar un període de paréntesi en les 

exportacions cerámiques valencianes, que no es tornaren a reprendre fms a la década del 

1950, en acabar el bloqueig internacional al régim franquista. L’exportació taulellera va 

conéixer tres máxims durant la década del 1950: el 1951, el 1954 i el 1955 (figura 32.1); 

durant aquests tres anys esmentats es va establir un récord peí que fa a les exportacions 

espanyoles de taulell (amb més d’un milió i mig de metres quadrats anuals, equivalents a més 

de 20.000 tones métriques expedides a l’exterior, com podem veure a la figura 32.1), récord 

que no se superaría fins a Fany 1970. Durant els tres anys esmentats, a més, les exportacions 

absorbiren aproximadament una quarta part de tota la producció taulellera a escala estatal, 

proporció que no es tomá a assolir fins al 1975. Un percentage molt alt deis enviaments 

exteriors procedien de les fabriques valencianes, que Fany 1953 produien el 83% de tot el 

taulell espanyol (només la Plana fabricava més del 65% del total) (Meliá, 1971: 166). La 

incorporació deis mercats nordamericá i nordeuropeu (Suécia, Noruega, Alemanya, Regne 

Unit) (Quereda, 1973: 37) a la llista de clients del taulell valenciá al llarg de la década del 

1950 possibilitá un notable increment de les vendes i deis guanys de les empreses taulelleres 

del nostre país, el nombre de les quals es va duplicar en tal sois una década: passá de 48 

empreses el 1946 a gairebé un centenar el 1957, més de la meitat de les quals s’ubicaven a 

Onda (Badenes, 1965: 175). Pero la bona conjuntura i els grans beneficis obtinguts durant la 

primera meitat de la década del 1950 no es van aprofitar per mitjá d’una reinversió de capital 

en la renovado tecnológica de les empreses que ajudara a millorar la qualitat del producte i 

permetera fer front a la creixent competéncia internacional; ans al contrari, la poca serietat a 

Fhora d’efectuar els enviaments a Festranger, deguda potser a la incapacitat per a fer front a 

una demanda tan sobtada com elevada, va perjudicar la imatge del taulell valenciá i va 

provocar la contracció de la demanda exterior. Aurelio Martínez, Vicent Soler i Ernest Reig 

citen a Cien Años de Economía Valenciana un parágraf publicat el 1961 peí Consejo
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Económico Sindical de la provincia de Castellón en la ponéncia titulada Estructura y  

posibilidades de desarrollo económico de la provincia de Castellón, en el qual denuncien la 

manca de serietat en els enviaments, la consegüent recessió de la demanda exterior i la crisi 

de superproducció que aixó genera entre les nostres empreses:

El empresariado capitalista sólo tiene ante sus ojos las expectativas de unos beneficios a 
corto plazo. En lugar de servir bien sus pedidos realiza fraudes enviando azulejos sin 
esmaltar por azulejos de primera. En lugar de reinvertir en sus empresas los cuantiosos 
beneficios conseguidos, éstos pasan a engrosar sus cuentas corrientes o se manifiestan en 
unos gastos suntuarios. La falta de renovación de las empreses, la poca seriedad en los 
pedidos ha dado origen a la situación existente en 1958...
En virtud de los pingües beneficios obtenidos, ha proliferado el número de empresas en el 
último quinquenio, de tal manera que su capacidad de producción ha aumentado de modo 
extraordinario. Este movimiento de tipo expansionista coincidía con una demanda en alza por 
parte del mercado exteror; de pronto, esta demanda ha sufrido una violenta contracción y las 
empresas han visto aumentar sus stocks de forma alarmante.

Martínez, Reig i Soler, 1978: 201

Les exportacions espanyoles, tal com s’assenyala a la cita anteror, patiren 

efectivament un fort descens, concretament a partir del 1957. El 1954 s’havien assolit les 

22.362 tones de .taulell exportades, xifra semblant a les 21.613 del 1955 i a les 18.326 del 

1956; tanmateix, a partir del 1957 les expedicions a Fexterior es reduiren a només 9.339 

tones i a 8.563 l’any següent (figura 32.1). Pero els fabricants no foren els únics 

responsables d’aquesta conjuntura negativa sorgida durant la segona meitat de la década del 

1950; segons Feconomista Joan Antoni Tomás i Carpi, va ser la conjuntura 

politicoadministrativa i económica del moment que condicioná en última instáncia la 

incapacitat deis empresaris per a renovar-se tecnológicament:

...la Administración fue incapaz de poner a su alcance [deis empresaris] las divisas 
necesarias en una época como la considerada y habida cuenta de la dependencia tecnológica 
del sector. Esto hace pensar que muy bien podrían ser las características propias de la 
dinámica político-económica nacional las verdaderas responsables.

Tomás Carpi, 1985: 441-442
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A diferencia del que passá a Espanya, els productors italians, alemanys i d’altres sí 

que van modernitzar les seues instaMacions fabrils taulelleres a partir de les divises 

obtingudes per Fexportado, i van aconseguir d’incrementar les seues exportacions. Aixó aná 

en detriment de les exportacions espanyoles, que es van reduir fortament a partir del 1957 i 

que, a pesar de la recuperació conjuntural enregistrada entre els anys 1959 i 1962 (grácies a 

Festabilització del 1959 i a la baixa cotització oficial de la pesseta), des del 1963 van patir 

una reducció espectacular, amb una proporció d’enviaments exteriors respecte a la 

producció total sempre inferior al 3%.

Figura 32.1

EXPORTACIÓ TAULELLERA ESPANYOLA (1950-1969)
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Figura 32.2

Evolució de les exportacions i les importacions espanyoles 
de taulell entre el 1964 i el 1969
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Podem dir que des del 1964 fins al 1968 la producció taulellera espanyola no només 

visqué un deis moments de menor exportació en la seua historia recent, sinó que a més el 

volum de les importacions arribá a depassar ámpliament el de les expedicions a 1’exterior. En 

aquest darrer fet influí el fet que els preus deis taulells italians foren for9a competitius 

respecte ais espanyols, ja que al llarg de la segona meitat de la década del 1960 el sector de 

la construcció al país transalpí havia patit una greu regressió com a conseqüéncia de la qual 

els productors taulellers d’allá tenien grans quantitat d’estocs emmagatzemats, fet que els 

obligava a vendre’ls a l’exterior a preus de crisi (Rosselló, 196. 443). La massiva penetrado 

deis taulells italians (i d’altres estats) invertí el saldo comercial espanyol, que entre el 1964 i 

el 1968 esdevingué negatiu, per primera i única vegada en la historia recent de la indústria 

taulellera espanyola (vegeu figura 32.2).

exportacions

importacions
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A la figura 32.1, les dades de la qual les hem obtingudes a partir de Rosselló (1966: 

440) i de la Cambra de Comerg de Castelló (vegeu AADD, 1974: 23), podem observar 

Pevolució de les exportacions espanyoles de taulell durant les décades del 1950 i del 1960. 

Hi advertim els tres máxims exportadors durant els anys 1951, 1954 i 1955, la forta 

davaliada del 1957-58, la recuperació del període 1959-62, l’afonament a partir del 1963 i 

també la revifalla del 1969.

En efecte, a partir del 1969 la Primera Reconversió Industrial va possibilitar que la 

producció espanyola de taulell augmentas rápidament: la saturació de productes cerámics 

que es produí al mercat interior va obligar els empresaris a practicar una política de 

penetració en els mercats exteriors molt més agressiva que la que havien dut a terme fins 

llavors (IRESCO, 1976: 29); d’aquesta manera, Pany 1973 les exportacions ja representaven 

un 25% de tota la producció (quan cinc anys abans aquesta proporció era de menys del 2%). 

Si entre el 1969 i el 1977 el volum de la producció es triplica, durant el mateix període les 

exportacions es van multiplicar per setze; durant el darrer any esmentat no menys d’un 80% 

de les exportacions espanyoles tenien com a procedéncia les empreses de la Plana.

VIRESCO, dependent del Ministeri de Córner  ̂afirmava el 1976 que fins a la meitat 

d’aquella década els productes cerámics d’exportació:

...no requerían una excesiva tecnología, y correspondían a aquellos que tenían precios más 
inferiores. Esto fue causa del crecimiento de las exportaciones, dado que alguno de los 
principales países productores disminuyeron o suspendieron la producción de estos tipos de 
azulejos, haciendo que la demanda de los mismos se dirigiera básicamente a España.

IRESCO, 1976: 83

Aquest organisme públic, tanmateix, defensava que aquesta situació no era 

desitjable, de la qual cosa ja s’havien adonat algunes empreses que havien arribat al 

convenciment que calia exportar productes de qualitat alta i no pas taulells de 

característiques técniques i estétiques precáries. Amb tot i aixó, el mateix IRESCO afirmava 

que el 1976 que:

659



Aun cuando el mayor volumen de nuestros envíos al exterior corresponden aún a los azulejos 
más baratos y de motor tecnología, en los últimos años, se observa una creciente 
participación de los productos decorados y serigrafiados.

IRESCO, 1976: 83

Durant el bienni 1978-1979 l’a^a deis preus de Penergia provocá una crisi que posá 

fre al creixement quantitatiu i qualitátiu de Pexportació taulellera. Aquesta recessió, pero, 

fou molt curta, ja que amb els 37,2 milions de metres quadrats exportáis Pany 1980 es va 

superar amb escreix Panterior récord estatal d’exportacions taulelleres, que datava de Pany 

1977 i es refería a un volum de 23,5 milions.

Peí que fa ais principáis punts de destinació de les nostres exportacions durant la 

década del 1970, cal destacar Europa, i més concretament la CEE: el 1973 Alemanya era el 

principal comprador de taulells espanyols, per un valor de 410,9 milions de pessetes (un 

29% de tots els ingressos per exportado), seguida per Franca amb 198,6 milions de pessetes 

(un 14%) i el Benelux amb 136,8 (9,7% del total) (COCIN, dins AADD, 1974: 24). L’any 

1977 la situado era molt semblant a la del 1973 quant ais principáis paisos de destinació del 

taulell espanyol, per bé que els ingressos procedents de Fran?a ja superaven els procedents 

d* Alemanya, de manera que Pestat veí se situava com el principal comprador de taulell. 

Segons les dades de Domínguez (1988: 460), referides exclusivament a les exportacions 

taulelleres de la Plana (que el 1977 suposaven el 79,6% de totes les exportacions taulelleres 

espanyoles), durant Pany referit Fran9a comprá taulell de la Plana per un valor de 792 

milions de pessetes (18,7% del total), Alemanya per un valor de 757 milions (un 17,9% del 

total) i el Benelux per un valor de 476 (11,2%).

Per acabar aquest primer punt mostrem, a la figura 32.3, Pevolució de les 

exportacions espanyoles al llarg de la década del 1970. Hi apreciem el gran augment 

quantitatiu produit durant la 1* RI (fins al 1977), Pestancament del 1978-79, i la gran puja 

del 1980, amb la qual s’iniciá un període de gran auge exportador.
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Figura 32.3
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321.2. Trajectoria recent i situado actual

Entre 1981 i 1986 -tot coincidint amb Pinici de la Segona Reconversió Industrial- 

Ies exportacions taulelleres augmentaren globalment, encara que amb una trajectoria plena 

d’alts i baixos. Fins al 1984 se’n registrá un augment: el fet que la demanda espanyola de 

taulell es ressentira de la crisi que patia el sector de la construcció for9ava els empresaris a 

utilitzar Pexportació com a válvula d’escapament (Domínguez, 1988: 189). Durant el 1985 i 

el 1986, la recuperació del sector de la construcció a Espanya va fer augmentar el consum 

intern de taulells, de manera que en les empreses que concebien Pexportació només com una 

solució per a problemes conjunturals i no pas com una estratégia a mantindre i desenvolupar 

s’experimentá una recessió de les vendes exteriors, la qual cosa repercutí en un descens 

global de Pexportació espanyola. Si bé és cert que aixó era indici de la rapidesa d’adaptació 

de les nostres indústries taulelleres a les circumstáncies canviants, d’altra banda indicava una 

estratégia empresarial poc assentada i inestable en alguns casos, que impossibilitava la 

consolidació deis mercats exteriors (190). Cal dir que aquest fenomen (ampliado de les 

exportacions en moments de crisi de la demanda interna i pérdua de protagonisme del 

mercat forá coincidint amb etapes de bonanza económica espanyola) no només és propi de la 

indústria taulellera, sinó també de la resta de les indústries autóctones valencianes, que 

semblen utilitzar els mercats extems de manera subsidiária i s’hi bolquen en époques de 

recessió del mercat intern (Salom i Albertos, 1995: 311).

Entre el 1986 i el 1988 es va produir un nou increment de Pexportació espanyola de 

taulell, de manera que él darrer any esmentat ja se superava el volum récord del 1984. Amb 

tot i aixó, el fort increment del consum interior, motivat per la recuperació del sector de la 

construcció, va relegar els enviaments exteriors a un segon pía: Pany 1988 aquests no 

arribaven a suposar ni una tercera part de les vendes globals, quan el 1984 Pexportació 

suposava quasi el 45% de tota la producció efectiva.

A partir de Pany 1989 s’iniciá el període -en el qual encara estem immersos en 

aquest moment- de major increment de les vendes exteriors que ha conegut mai el subsector 

tauleller de la Plana. Durant el darrer any esmentat el mercat espanyol va comentar a veure’s 

afectat per una nova crisi de la construcció, que provocá una forta recessió en la demanda
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estatal de taulell, la qual cosa obligá els empresaris a obrir-se ais mercats exteriors. Cal dir 

que la consolidació i ampliació deis mercats exteriors en moments de davallada de la 

demanda interna espanyola és una de les estratégies que han seguit no només les empreses 

taulelleres, sinó les empreses manufactureres valencianes en general. Segons Salom i 

Albertos (1995a: 311) aquest és un comportament habitual en la indústria valenciana 

(almenys fins la década present), que encara que mantinga en general un volum 

d’exportacions elevat, sembla utilitzar els mercats exteriors d’una manera subsidiaria, 

bolcant-s’hi especialment en époques de recessió, mentre que en époques de bonanza 

económica és el mercat espanyol que cobra un major protagonisme. Per tot el que acabem 

d’exposar, el consum intern espanyol passá de suposar el 70,3% de les vendes globals de 

taulell el 1988 a representar només el 58% el 1989, any en qué s’iniciá la crisi en la 

construcció a Espanya.

Com a contrapartida al descens generalitzat del consum espanyol de taulell des del 

1989, els empresaris cerámics de la Plana hagueren de practicar una política agressiva de 

penetració en els mercats exteriors, els resultats de la qual podem dir que han estat 

espectaculars: el 1988 es va vendre a l’exterior un volum de poc més de 6 6  milions de m2 

(un 29,7% de les vendes globals de taulell espanyol) i l’any següent s’assoliren els 80 milions 

(que ja suposaven el 42% de les vendes). Durant la década del 1990 s’ha accentuat aquesta 

política de penetració en els mercats exteriors: els resultats han estat espectaculars ja que 

s’ha passat deis 90 milions de metres quadrats del 1990 ais més de 250.000 que s’estima que 

s’hauran exportat al llarg del 1997 (més del 55% del total venut).

A banda de la millor o pitjor conjuntura del sector de la construcció espanyol podem 

assenyalar diverses causes per explicar el fort increment de les exportacions enregistrat des 

del 1989, i més concretament des del 1986, any de la incorporado d’Espanya a la CEE (hui 

UE) i a partir del qual les exportacions no han parat de créixer. D’una banda, és indubtable 

que aquest fet de l’ingrés de l’Estat en la CEE influí en aquest augment, per tal com la 

reducció deis aranzels amb els seus altres estats membres de la Comunitat facilitiva les 

exportacions cap a aquesta área, la qual s’ha distingit sempre peí seu alt poder adquisitiu. 

D’altra banda, aquesta reducció deis aranzels permeté l’abaratiment de la maquinária
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italiana, i facilitá per tant la reconversió tecnológica de la nostra indústria taulellera; en 

conseqüéncia, es pogué incrementar la qualitat deis nostres productes, fet que al seu tom va 

afavorir les exportacions cap a la propia CEE, on les exigéncies qualitatives eren -i són- 

molt altes. Així dones, la millora de les característiques técniques, pero també de les 

estétiques (disseny) i de la comercialització (márqueting) del taulell valenciá fou decisiva en 

Pincrement de les vendes a Pexterior.

Existeixen, a més, altres factors que han contribuid a Paugment de les exportacions, 

notablement la devaluació de la pesseta. És cert que el procés d’integració a la CEE havia 

beneficiat, grades a la reducció deis aranzels, els intercanvis comerciáis entre Espanya i la 

resta de la Comunitat Europea, pero alhora aquest procés havia condicionat una política 

económica antinflacionista per part del govem espanyol que sobrevalorava el tipus de canvi 

de la divisa espanyola (Pedreño i Rodenas, 1993: 340). La sobrevaloració de la pesseta, 

especialment durant el 1989-1992, impedí un major creixement de Pexportació per part de la 

indústria taulellera espanyola1. Tanmateix, a partir del 1992 s’iniciá la devaluació: la crisi 

económica internacional iniciada a la primeria de Pactual década2 obliga el govem espanyol 

a prendre una série de mesures -com ara la reducció deis tipus d’interés- per tal de fer 

reviscolar Peconomia i, en definitiva, per tal d’augmentar Pocupació. Per a portar a terme 

aquest projecte, pero, calia abans reduir Penorme déficit públic estatal, reducció que 

contribuiría a crear un clima económic més favorable a les inversions: aixó es va aconseguir 

mitjangant el reajustament deis tipus de canvi de la divisa espanyola, que en realitat acaba 

sent-ne una devaluació. Aquesta depreciado de la pesseta, que en situava el valor a un nivell 

més concorde amb la situado real de Peconomia espanyola, possibilitá que les nostres 

manufactures resultaren més barates per a la majoria deis nostres principáis clients, cosa que 

beneficié notablement una indústria eminentment exportadora com és la valenciana en

*A pesar de la sobrevaloració del tipus de canvi, durant el període 1986-1992 Pexportació taulellera 
espanyola s’incrementá d’uns 50.000 a uns 100.000 m2, és a dir, es duplicá, en gran mesura a causa de la 
forta crisi del mercat interior, a la qual ja ens hem referit més amunt, que obligá els empresaris taulellers a 
buscar nous clients a Pexterior.
2A l’Estat Espanyol aquesta crisi es manifesté amb especial émfasi durant l ’any 1993, durant el qual el PD3 
va caure en un 0,8%, l’atur s’incrementá en un 4,5% i la producció industrial va minvar en un 6%. L’únic 
indicador económic que millora respecte a Pany anterior fou la inflació, que es va fixar en un 5% 
(Assopiastrelle, dins 1994e: 22).
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general, i la planenca en particular; els resultats de la devaluació van ser espectaculars: des 

del 1992 fins al 1996 les exportacions taulelleres passaren de 100.000 milions de m2 a vora 

200.000; aixó suposava que en només quatre anys (1992-1996) el volum d’exportació 

taulellera espanyola s’havia incrementat el doble que en els sis anys precedents (1986-1992), 

en qué el valor de la pesseta havia estat sobrevalorat.

Un últim factor -i no de menor relleváncia- en l’augment de les exportacions 

taulelleres cal situar-lo en un context mundial especialment propici a l’augment del comer? 

internacional a partir del 1993. Malgrat la notable reducció deis aranzels nomináis per efecte 

de les negociacions del GATT3 al llarg de les darreres décades, el fet és que entre el 1966 i 

el 1986 s’havien enfortit les tendéncies proteccionistes ais paisos desenvolupats, les quals 

prengueren la forma de barreres no aranzeláries; aqüestes barreres encara afectaven el 1986 

el 50% del comer? internacional deis paísos de l’OCDE4. En aquest marc de creixent 

proteccionisme encobert s’ha d’entendre l’inici de la Ronda Uruguai el 1987, i la seua 

reeixida conclusió el 1993, tot derivant en la creació de YOrganització Mundial del Comerg 

(OMC). L’acta final de la Ronda Uruguai ha suposat una liberalització sense precedents del 

comer? internacional, de manera que importants sectors i subsectors d’activitat que abans 

restaven fora de la disciplina del GATT (servéis, agricultura, textil i confecció o la propietat 

inteMectual) s’hi han integrat plenament. Entres les mesures de liberalització del comer? 

internacional cal esmentar la seguretat d’accés ais mercats, que només queda condicionada a 

la política d’aranzels, amb compromisos per part deis paisos per a dur avant una constant 

reducció d’aquests; les subvencions, especialment les relacionades amb l’exportació, resten 

prohibides o limitades; Tús de mecanismes de salvaguarda per mitjá de la restricció o 

prohibido d’importacions passa a considerar-se com una mesura excepcional i limitada en el 

temps, i duta a la práctica únicament sota la supervisió de l’OMC (Albertos, 1997: 178). Els 

resultats d’aquestes negociacions no s’han fet esperar: així, entre el 1974 i el 1984 la taxa de 

creixement del comer? internacional fou a penes mig punt superior a la taxa d’increment de

3General Agreement on Tariffs and Trade o “acord general sobre aranzels i comer?”.
4Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Económic, que engloba els paisos de tradició 
capitalista més industrialitats del món: els de la Unió Europea i Nord-américa, més Australia, Nova Zelanda, 
el Japó, Suissa, Noruega, Turquía i Islándia (darrerament també Eslovénia, Croácia i Macedónia).
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la producció, mentre que durant el 1986-1996 aquesta diferencia ha estat de gairebé 3,5 

punts (Nadal, 1997 15). En la mesura que es mantinga i s’aplique Tactual sistema, 

especialment peí que fa a la resolució de conflictes, aquest creixement accelerat del comerg 

internacional hauria de continuar en els próxims anys.

A la figura 32.4 mostrem quina ha estat Tevolució de Texportació taulellera 

espanyola des de Pany 1980 fins al 1996. Podem apreciar -tant peí que fa al volum com 

quant al valor- una etapa de fluctuacions entre el 1980 i el 1986, i un període de creixement 

ininterromput des d’aquest any fins hui.

Respecte ais preus d’exportació veiem com s’han mantingut per damunt de les mil 

pessetes el metre quadrat (en pessetes constants) fins al 1989, i fins i tot superaren les 1.100 

ptes/m2 el 1988, any que, junt amb el 1986 i el 1987, assenyalá una expansió económica 

internacional i possibilitá una puja del preu mitjá del taulell, en un moment en qué la 

competencia internacional encara era prou feble com per a exportar el taulell a un preu 

relativament alt, per damunt del valor real d’aquest: els exportadors arribaren a vendre el 

1988 partides de cerámica amb un marge de beneficis superior al 50% sobre el cost de 

producció (Membrado, 1992: 276).
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Figura 32.4

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE TAULELL (PDES. 6 9 .0 7 1 69.08) ENTRE 198 0 1 1996

VOLUM VALOR C0RRENT VALOR CONSTANT (del 1996)

ANY Milers de metres Ingressos en milions Ptes/ Valor ad  Ingressos en Ptes /

quadrats de ptes m2 quisitiu pta milions de ptes m2

1980 37.774 12.688 336 0,309 41.061 1.087

1981 49.531 18.929 382 0,354 53.472 1.080

1982 47.456 19.729 416 0,403 48.955 1.031

1983 54.762 26.353 481 0,453 58.174 1.062

1 9 8 4 63.659 33.859 532 0,504 67.181 1.055

1985 55.279 32.073 580 0,548 58.527 1.059

1986 49.141 31.310 637 0,597 52.446 1.067

1987 56.088 38.288 682 0,628 60.968 1.087

1988 66.692 48.491 727 0,658 73.695 1.105

1989 82.704 60.331 729 0,704 85.697 1.036

1990 90.721 65.419 721 0,750 87.225 961

1991 95.103 73.112 769 0,795 91.965 967

1992 101.545 86.197 849 0,842 102.372 979

1993 126.501 111.437 881 0,880 126.633 1.001

1994 158.443 143.281 904 0,922 155.402 981

1995 188.117 169.037 899 0,965 175.168 931

1996 195.207 183.367 939 1,000 183.367 939

1997 259.000* 229.000* 884* - - -

Elaboració propia amb dades de Y Estadística de comercio exterior por productos (AADD, 1973-1985) i d’ASCE/l(MDÜ, 1986 
1996a). Les dades del valor adquisitiu de la pesseta són de Y Anuario El País (AADD, 1997b: 388-389) 

_ _ _ _ _ _ _ _ *Les dades del 1997 són estimacions calculades a partir de les xifres d ’exportació de gener a octubre_ _ _ _ _ _ _

A partir del 1989 la fi de l’expansió económica internacional, la creixent competéncia 

d’altres productors i la necessitat imperiosa de penetrar ais mercats exteriors davant la 

davallada del consum intern obligá els empresaris taulellers de la Plana a rebaixar el preu 

mitjá de venda, que s’ha situat per davall de les 1.000 pessetes constants al llarg de la 

present década (llevat del 1993). Si a tot aixó afegim les devaluacions patides per la pesseta
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al llarg deis darrers anys, podem comprendre la reducció del preu mitjá del taulell que es 

reflecteix al quadre 32.4, reducció que és especialment significativa durant els dos darrers 

anys (1995-96). Aquesta baixada deis preus, tanmateix, no podem considerar-la negativa, ja 

que any rere any la presencia deis nostres productes és superior en els mercats intemacionals 

i el volum de divises per exportado augmenta també ininterrompudament. La minva del preu 

mitjá del taulell també ha facilitat que els productes cerámics valencians guanyen terreny, 

d’una banda, davant deis seus principáis competidors -sobretot els italians, molt més cars- i 

de l’altra, enfront deis principáis materials altematius al taulell5.

A la figura 32.5 mostrem gráfícament quina ha estat l’evolució del volum de les 

exportacions espanyoles de taulell al llarg de les décades del 1980 i 1990, en les quals la 

Plana ha representat sempre més del 80% del total exportat, com veurem més avant (al punt 

322.3). Hi destaca especialment el grau auge assolit per aqüestes a partir del 1986, any a 

partir del qual ja hem dit que les exportacions no han parat de créixer. Cal advertir que les 

dades d’exportació de l’any 1997 són estimacions.

Peí que fa ais ingressos per exportado, a la figura 32.6 observem la trajectoria 

d’aquests al llarg del mateix període, amb una corba d’evolució referida al valor en pessetes 

corrents i una altra que reflecteix el valor en pessetes constants. Cada any a partir del 1986 

els ingressos per exportado en pessetes constants (i no cal dir-ho, en valor corrent) han anat 

augmentant fins a situar-se en els vora 230.000 milions de pessetes d’ingressos estimats per 

al 1997.

sEn efecte, si bé el taulell és un producte de qualitat superior (amb millors condicions higiéniques i de 
resistencia) que els materials altematius a aquest, en contrapartida, fins al 1988 els seus preus eren 
relativament alts enfront deis del parquet, la pintura, el marbre, el paper pintat, el terrazzo, el linoli o altres 
productes substitutius, etc. (Dalmau i de Miguel, 1991, 204-210).
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Figura 32.6
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321.3. Annex estadístic

Com a resum deis dos subpunts anteriors (321.1 i 321.2) mostrem en les següents 

figures (32.7, 32.8 i 32.9) la trajectória de les exportacions taulelleres espanyoles des de 

mitjan década del 1960, el moment més baix de les exportacions en la historia recent del 

taulell espanyol, fins a Pactuaíitat, el moment de major euforia exportadora. A la figura 32.7 

veiem reflectides les dades d’exportació en volum (m2) i en ingressos en valor corrent i en 

valor constant. A la figura 32.8 observem gráficament la trajectória del volum de les 

exportacions des del 1965 fins hui, i finalment, a la 32.9, veiem l’evolució deis ingressos per 

exportado durant el mateix període. Cal insistir en el fet que la Plana sempre representa 

durant aquests anys més de dues tercers parts de les exportacions taulelleres espanyoles, i 

que al llarg de la present década supera el 90% del volum i deis ingressos d’aquestes (vegeu 

subpunt 322.3).
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Figura 32.7

EYOLUCIO DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE TAULELL 
(PARTIDES ARANZELARIES 6 9 .0 7  1 6 9 .0 8 )  ENTRE 1965 1 1 9 9 6

ANY Milers de metres 
quadrats

Milions de pessetes 
corrents

Valor adquisitiu de la 
pesseta

Milions de pessetes 
constants de 1996

1965 240 26 0,058 448
1966 337 31 0,062 500
1967 235 26 0,066 394
1968 370 43 0,069 623
1969 1.427 159 0,070 2.271
1970 3.903 366 0,074 4.946
1971 7.547 726 0,081 8.963
1972 9.751 1.070 0,087 12.299
1973 12.078 1.411 0,097 14.546
1974 14.778 2.333 0,113 20.646
1975 20.253 3.381 0,132 25.614
1976 20.625 3.893 0,155 25.116
1977 24.339 5.328 0,193 27.606
1978 22.143 5.534 0,231 23.957
1979 23.135 6.168 0,267 23.101
1980 37.774 12.688 0,309 41.061
1981 49.531 18.929 0,354 53.472
1982 47.456 19.729 0,403 48.955
1983 54.762 26.353 0,453 58.174
1984 63.659 33.859 0,504 67.181
1985 55.279 32.073 0,548 58.527
1986 49.141 31.310 0,597 52.446
1987 56.088 38.288 0,628 60.968
1988 66.692 48.491 0,658 73.695
1989 82.704 60.331 0,704 85.697
1990 .90.721 65.419 0,750 87.225
1991 95.103 73.112 0,795 91.965
1992 101.545 86.197 0,842 102.372
1993 126.501 111.437 0,880 126.633
1994 158.443 143.281 0,922 155.402
1995 188.117 169.037 0,965 175.168
1996 195.207 183.367 1,000 183.367
1997 259.000* 229.000* - -

*Estimacions a partir de les dades d ’exportacó de gener a octubre
Elaboració propia amb dades de la Cambra de Córner^ de Castelló (AADD, 1974:23) per al 1965-1972; per al 1973-1985 
dades de Y Estadística de comercio exterior por productos (AADD, 1973-1985); per al 1986-1996 dades ÜASCER (AADD, 
I986-I996a). Les dades del valor adquisitiu de la pesseta són de Y Anuario El País{ AADD, 1997b: 388-389). Del 1965 al 
1972 només indoem la partida 69.08 (taulells esm altats). Cal dir que la partida 69.07 (taulelis no esmaltats) sempre és 

m inoritaria (inferior al I0% ^en el conjunt de les exportacions taulelleres.
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Evolució del volum de les exportacions espanyoles de taulells
(partides aranzelaries 69.07 ¡ 69.08) entre el 1965 i el 1997
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3.2.2. L’exportado dins deis mares comarcal, valencia, espanyol i europeu

322.1. El marc comarcal

Encara que no existeixen dades oficiáis referides a la Plana, sí que coneixem, en 

canvi, les que fan referencia a la provincia de Castelló, on un 74% deis ingressos per 

exportacions industriáis (que en conjunt tingueren un de 276.000 milions de pessetes l’any 

1996), provingueren deis productes cerámics o auxiliars, que aquell any (1996) suposaren 

cap ais 204.000 milions de pessetes (deis quals un 83% -169.000- es corresponien ais 

taulells i el restant 17% -35.000- a les frites, esmalts i colors) (AADD, 1992-1996, any 

1996). Com que des de la comarca industrial taulellera (CIT) de la Plana ix la totalitat deis 

enviaments cerámics de la provincia cap a l’exterior, el percentatge d’exportacions 

industriáis cerámiques des d’aquesta área és encara superior al 74% del conjunt provincial; 

nosaltres estimem que potser de més del 85% (dins del 15% restant de les exportacions 

industriáis de la CIT de la Plana destaca Pexportació de productes químics produits a 

Proquimed, la filial de BP Oil, ubicada al Grau de Castelló). L’elevat percentatge 

d’exportacions cerámiques (tauells i frites) des de la CIT de la Plana és una prova fefaent del 

pes que el subsector cerámic ha arribat a assolir durant els darrers anys dins de l’economia 

comarcal.

Si a més de les exportacions industriáis tenim en compte les agrícoles, podem dir que 

Púnica activitat económica que, a la provincia de Castelló, destaca per les seues 

exportacions (a bandá de la cerámica) és la citricultura: el volum de les exportacions 

citrícoles ha augmentat globalment al llarg de la darrera década, tot i que s’ha redui't 

percentualment, i ha passat del 31,7% de totes les exportacions provincials castellonenques 

al 25,2% el 1991 i al 22,8% el 1996.

A la figura 32.10 mostrem l’evolució de les exportacions globals (tant industriáis 

com agrícoles) de la provincia de Castelló durant la darrera década, tot desglossant els 

principáis subsectors. Observem la forta polarització que exerceix la cerámica a escala 

provincial (que com ja hem dit abans, encara és més forta a escala de la CIT de la Plana): 

l’any 1986 Pexportació de productes cerámics ja representava un 31,7% de totes les

675



expedicions exteriors (un 29% eren taulells i un 2,7 frites i esmalts), l’any 1990 assolia el 

47,4% (41,8% de taulells i 5,6 de frites) i el 1996 ja superava amb escreix la meitat de totes 

les exportacions, amb un 55,7% del total (46,1% de taulells i 9,6 de frites).

Figura 32.10

EVOLUCIO DE LES EXPORTACIONS A LA PROVINCIA DE CASTELLO (1986-1996)

Dades expressades en miliards (x 1.000.000.000) de pessetes corrents

producte/nom endatura 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Cítrics/08.05 30,4 27,9 29,7 31,5 32,1 37,9 40,5 57,4 71,2 72,6 83,3

frites, esmalts/32.07 2,6 3,9 5,0 6,4 7,8 10,8 14,6 18,4 23,9 30,2 35,1

taulells/69.07-69.08 27,8 34,2 43,0 53,2 58,5 65,7 79,1 102,7 137,8 156,5 168,8

Resta 35,1 34,2 31,6 33,5 41,4 35,9 40,9 56,2 70 79,7 78,6

Total 95,9 100,2 109,3 124,6 139,8 150,3 175,1 234,7 302,9 339,0 365,8

Dades expressades en miliards (x 1.000.000.000) de pessetes contants

valor adquisitiu pesseta 0,597 0,628 0,658 0,704 0,750 0,795 0,842 0,880 0,922 0,965 1,000

Cítrics/08.05 50,9 44,4 45,1 44,7 42,8 47,7 48,1 65,2 77,2 75,2 83,3

frites, esmalts/32.07 4,4 6,2 7,6 9,1 10,4 13,6 17,3 20,9 25,9 31,3 35,1

taulells/69.07-69.08 46,6 54,5 65,3 75,6 78,0 82,6 93,9 116,7 149,5 162,2 168,8

Resta 58,7 54,5 48,1 47,6 55,2 45,2 48,7 63,9 75,9 82,6 78,6

Total 160,6 159,6 166,1 177,0 186,4 189,1 208,0 266,7 328,5 351,3 365,8

Dades expressades en percentatges

Cítrics/08.05 31,7 27,8 27,2 25,3 23,0 25,2 23,1 24,4 23,5 21,4 22,8

frites, esmalts/32.07 2,7 3,9 4,6 5,1 5,6 7,2 8,3 7,8 7,9 8,9 9,6

taulells/69.07-69.08 29,0 34,1 39,3 42,7 41,8 43,7 45,1 43,8 45,5 46,2 46,1

Resta 36,6 34,1 29,0 26,9 29,6 23,9 23,4 24,0 23,1 23,5 21,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Font: elaboració propia amb dades de VEstadística de Comerg Exterior. Comunitat Valenciana (AADD, 1986-1996b)
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322.2. El marc valencia

A escala valenciana, els productes cerámics de la Plana representaven l’any 

1996 quasi un 14% del valor total de les exportacions industriáis valencianes, quan cinc 

anys arrere -el 1991- aquesta proporció no assolia ni el 10%, i l’any 1986 no era 

superior al 6% (Domínguez, 1994, annex). Ja hem dit més amunt que des de la Plana 

s’exportaren productes cerámics l’any 1996 per valor de 204.000 milions de pessetes, 

que suposaren concretament el 13,9% deis 1,465 bilions de pessetes d’ingressos 

obtinguts a nivell de país per exportacions industriáis l’any al-ludit. Si de les 

exportacions industriáis valencianes descomptávem les corresponents a les grans 

multinacionals establides al nostre sol (Ford i IBM, aquesta darrera substituida el 1995 

per MSL6) -que no són própiament autóctones- tenim que la cerámica de la Plana 

suposava l’any 1996 el 18% de totes les exportacions valencianes endógenes (que 

representaren 1,133 bilions de pessetes aquell any). Si en canvi considerem el volum 

global d’exportacions valencianes (incloent-hi, per tant, les agrícoles), la cerámica de la 

Plana representa 1*11,3% del 1,806 bilions de pessetes d’ingressos obtinguts pels 

valencians per aquest concepte durant l’any 1996 (elaborado propia amb dades de 

Y Estadística de Comerg Exterior. Comunitat Valenciana, dins AADD, 1986-1996b).

El gran creixement en xifres relatives - i  absolutes: 33.000 milions de pessetes el 

1986, 84.000 el 1991, 122.000 el 1993 i 204.000 el 1996- de les exportacions 

planenques relacionades amb la cerámica cal atribuir-lo -com hem dit anteriorment- a 

la modernització tecnológica que ha experimentat aquest subsector, com a conseqüéncia 

de les fortíssimes inversions de capital realitzades durant la darrera década. Aquesta 

renovado tecnológica, al costat d’altres millores qualitatius (com ara la de la qualitat 

estética o la del márqueting, amb la creado d’una xárcia de comercialització exterior 

deis nostres productes), han possibilitat que hui dia els taulells de la Plana puguen 

competir en igualtat de condicions amb els seus més directes competidors europeus,

6L’empresa IBM  va mantindre una sucursal a la Pobla de Vallbona (el Camp de Túria) fins al 1995, peró 
posteriorment, a causa d’una crisi económica motivada peí descens de les vendes d’ordenadors, es va 
traslladar a zones on la má d’obra era més barata; llavors la fábrica de la Pobla de Vallbona passá a mans 
de l’empresa també multinacional MSL (Manufacturers' Services Limited), concretament de la filial 
espanyola d’aquesta, anomenada Global Manufacturers’ Services Valencia, la continultat de la qual en el 
futur no és gens garantida.
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notablement els italians7. En canvi, ben a Pinrevés del que s’ha esdevingut amb la 

cerámica, bona part de la resta de la industria valenciana -mancada de renovado 

tecnológica i de competitivitat- ha hagut de patir un estancament o un descens de les 

seues exportacions durant la primeria de la década del 1990; sortosament, a partir del 

1993 i arran de la devaluació de la divisa espanyola, aqüestes branques no cerámiques 

de la industria valenciana han experimentat en general una recuperado -bastant intensa 

en alguns subsectors com ara el calcer o el textil. La saturado del mercat internacional 

per part deis béns de consum (calcer, textil, joguet, etc.) provinents deis paisos en vies 

de desenvolupament -que tenen un cost de producció més competitiu que el nostre- va 

ser un deis principáis factors que motivaren aquesta crisi exportadora patida a la 

primeria de Pactual década per la major part del sector industrial valencia, que en un 

primer moment no va ser capa? de fer-hi front per mitjá d’una renovació tecnológica 

que possibilitara Paugment de la qualitat i de la selectivitat del producte. Tammateix, la 

forta devaluació de la pesseta patida a partir del 19938 i la inversió en tecnologia que 

comen?á a registrar-se en alguns deis subsectors que tradicionalment havien apostat per 

la má d’obra intensiva permeteren que gairebé la totalitat de les indústries valencianes 

comentaren a recuperar-se, i pogueren superar -momentániament si més no- el llarg 

període d’estancament exportador que havien travessat.

A les figures 32.11, 32.12, 32.13 i 32.14 podem observar la trajectória de les 

exportacions valencianes durant la darrera década (des del 1986 fins al 1996). Les

7Cal assenyalar que els productes italians han estat sempre els máxims competidors deis productes 
valencians en el mercat europeu. Aquesta competéncia s’ha produit sobretot dins del subsector tauleller, 
pero també en altres tipus d’industria com ara el textil, el calcer, els joguets, l’alimentária, etc., i 
d’agricultura -les taronges, el vi, els productes hortofrutícoles, etc -  Diferents factors han contribuit al fet 
que l’economia productiva italiana i la valenciana tinguen aqüestes coincidéncies: les semblances 
culturáis i geográfiques -en tractar-se de dos paisos llatins ubicats en la Mediterránia occidental-, les 
históriques relacions económiques i polítiques mantingudes entre els tenitoris italians i el Regne de 
Valéncia i, sobretot, la posició periférica de tots dos paisos respecte del cor industrial d’Europa; aixó ha 
condicionat -per motius que estudiarem en el punt 3.4 (dedicat a la localització)- l’especialització 
d’algunes regions italianes, i també la de Valencia, en la fabricado de béns de consum industrial, i no de 
béns d’equip o de producció com s’esdevé en els paisos més industrialitzats d’Europa.

8E1 1992 un dólar costá de mitjana 102 pessetes, i el 1993 i el 1994, arran de la devaluació, 127 i 134 
respectivament. Posteriorment, el valor de la pesseta a penes varia, i es mantigué en una mitjana de 125 
pessetes el 1995 i 127 el 1996, molt allunyada per tant del valor del 1992. La pesseta també es depreciá a 
partir del 1992 respecte a la resta de les principáis divises europees: aquell any un marc costava 66 ptes, 
una lliura esterlina 180 i un franc francés 18,4; l’any següent els preus d’aquestes divises eren de 77, 191 i 
19,3 pessetes, respectivament. Posteriorment la pesseta encara s’ha depreciat més respectes a aqüestes 
monedes, ja que el 1996 un marc valia 84 pessetes, una lliura 198 i un franc 24,8 (dades áyAnuario El 
País, AADD 1997b: 386).
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figures 32.11 i 32.13 mostren dades numériques referides al valor de les exportacions en 

pessetes corrents i en pessetes constants, respectivament. A les figures 32.12 i 32.14 

presentem gráficament la trajectória de les principáis branques exportadores valencianes 

al llarg deis darrers anys: a la primera figura (32.12) en valor corrent, i a la segona 

(32.14) en pessetes constants. Podem distingir dins la trajectória de les nostres 

exportacions quatre tendéncies evolutives principáis: en primer lloc, la deis productes 

cerámics i els químics (molt relacionats amb la cerámica i fortament concentráis a la 

Plana de Castelló), que experimentaren un creixement ininterromput des del 1986 fins al 

1996. En segon lloc, la de la resta d’industries autóctones valencianes (calcer, textil, 

mobles, metal-lúrgia, alimentária i joguets) i la citricultura, les exportacions deis quals 

es mantenen més o menys estancades des del 1986 fins al 1992, básicament a causa del 

tipus de canvi sobrevalorat de la divisa espanyola, lligat a la política económica 

espanyola antinflacionista de cara a la integrado a la CEE; el fet que la major part de les 

empreses d’aquests subsectors esmentats estigueren poc capitalitzades i feren servir el 

preu -el baix preu- com a principal element de competitivitat per a exportar va fer que 

es ressentiren enormement de la sobrevaloració de la pesseta (Pedreño i Rodenas, 1993: 

340); grácies a la depreciació de la divisa espanyola a partir del 1993 aquests subsectors 

esmentats aconseguiren d’incrementar rápidament les exportacions. La tercera tendencia 

és la que ha mostrat la multinacional nord-americana Ford, instal-lada a Valéncia 

(concretament. a Almussafes, la Ribera) des del 1974. El protagonisme d’aquesta 

empresa és excepcional dins les exportacions valencianes recents, ja que cada any (al 

llarg deis darrers deu anys) ha aconseguit més ingressos per les seues exportacions que 

qualsevol altre branca industrial (autóctona o no). La multinacional Ford és la 

responsable directa de totes les exportacions valencianes dins el grup d’automóbils 

(partida aranzelária 87) i -directament o indirecta- de la fabricació de la immensa 

majoria deis motors d’explosió (partida 84.07, inclosa dins el grup de máquines i 

aparells). Peí que fa a la trajectória que han experimentat les exportacions relacionades 

amb Pempresa Ford ens trobem amb un gran creixement fins al 1991, tot aprofitant la 

bona conjuntura económica internacional, i amb una forta caiguda durant el 1992 i el

1993 com a conseqüéncia de la crisi económica internacional; tanmateix, a partir del

1994 les vendes d’automóbils i de motors d’explosió es tornaren a disparar i el 1996
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foren, amb una gran diferencia, el grup amb majors ingressos per exportado de tot 

Valéncia. Trobem una quarta i última tendéncia evolutiva en el capítol d' ordenadors i 

parís accessóries (partides aranzelaries 84.71 i 84.73, incloses dins el grup de máquines 

i aparells), la major part de les exportacions del qual procedeixen de P empresa IBM, 

instal-lada el 1976 a la Pobla de Vallbona (el Camp de Túria); aquesta quarta tendéncia 

és aproximadament la inversa a Fenregistrada per la Ford, descens fins al 1990, 

creixement durant el 1991-93 i nova davallada durant els últims anys. Aqüestes 

fluctuacions han obeit a determinades estratégies de relocalització de l’empresa IBM i 

de reestructurado de personal i de producció realitzades per F empresa MSL, que ocupá 

el lloc d72?Mdesprés que aquesta abandonara i es traslladara el 1995 des de la Pobla de 

Vallbona a altres zones amb menors costs salaríais.

Per acabar aquest subpunt dedicat a les exportacions dins el marc valenciá, a les 

figures 32.15 i 32.16 mostrem com a dada indicativa Pevolució de les exportacions per 

comunitats autónimes espanyoles des del 1989 fins hui. Advertim el gran creixement de 

Catalunya, que en térmens relatius i absoluts ha aconseguit destacar-se de la resta de 

comunitats autónomes. D’altra banda, Valéncia ha experimentat també a partir del 1993 

una certa recuperado després de Festancament deis anys anteriors; el subsector tauleller 

no ha estat alié a aquest augment de les exportacions globals valencianes. A escala 

estatal podem apuntar que el 1996 els ingressos per Fexportació de cerámica des de la 

Plana (tant el taulell com la química cerámica) representaven un 1,5% deis 12,931 

bilions de pessetes que s’ingressaren peí conjunt de les exportacions espanyoles. Peí que 

fa al percentage que suposa el taulell planenc dins el total estatal d’exportacions 

taulelleres, ens hi referirem en el següent subpunt (322.3).
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Figura 32.11

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS VALENCIANES (1986-1996)

Dades expressades en miliards (x 1.000.000.000) de pessetes corrents

Producte/nomendatura 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Sector primari/01-15 177,4 178,6 184,8 197,7 191,2 214,2 242,6 258,9 315,6 336,2 364,6

cítrics/08.05 120,0 109,9 1/5,6 111,4 1/7,5 133,4 152,7 170,2 198,2 2/5,6 227,1

ind. alim entária/l 6-24 15,6 15,5 16,1 16,3 19,4 22,9 24,4 32,0 37,5 38,2 43,8

prod. minerals/25-27 23,8 19,3 12,5 11,3 15,6 9,2 11,0 12,4 13,3 13,9 19,8

prod. químics/28-38 12,7 18,1 23,4 25,8 25,7 27,8 34,7 43,9 58,9 75,3 84,7

frites, esmalts/32.07 2,6 3,9 5,0 6,5 7,9 10,9 15,0 19,0 24,8 31,5 36,!

plástic, cautxú/39-40 3,4 4,0 5,5 6,4 6,0 6,7 7,9 11,9 16,4 22,1 24,5

pell, cuir/41-43 10,8 12,2 12,5 11,8 11,5 10,0 11,8 15,3 20,3 19,5 18,8

fusta, suro/44-46 10,9 9,0 8,6 9,8 9.5 8,9 8,3 10,7 14,5 16,6 18,2

paper, arts gráf./47-49 2,0 2,7 3,8 5,2 5,9 7,7 6,6 8,5 9,3 13,0 12,7

ind. téxtil/50-63 43,2 46,9 44,7 45,6 47,1 49,0 52,6 63,7 81,5 99,7 116,9

calcer/64 104,7 103,8 101,8 102,1 116,5 105,1 101,5 120,3 170,5 182,6
196,7

prod. min. no m etáH ./68-70 43,8 51,3 66,0 80,2 86,3 93,4 108,2 138,6 184,5 212,7 227,9

ciment, marbre/68 4,5 5,4 6,7 8,0 8,9 8,9 10,0 12,0 16,0 21,1 23,5

taulells/69.07-69.08 28,5 34,9 44,0 54,9 60,2 67,6 81,3 105,7 141,2 161,1 175,0

metaM úrgia/72-83 25,3 24,8 18,8 21,8 23,6 22,0 21.7 26,3 35,3 45,9 46,8

maquines, aparells/84-85 104,0 95,4 93,2 96,9 101,2 146,6 142,1 144,1 141,2 145,2 201,5

motors d'explosió/84.07 21,0 20,0 25,4 32,2 31,3 38,3 37,0 28,2 30,4 46,9 83,8

ordenadors,parts/84.7l i  73 69,2 60,8 50,8 44,3 45,1 81,4 71,7 70,8 52,4 32,2 35,1

Material de transport/86-89 104,7 104,0 125,3 146,2 183,4 232,8 202,0 180,9 261,3 307,0 312,0

ve hieles automóbils/87 103,1 101,6 123,2 134,1 170,5 231,2 190,5 169,7 259,8 292,5 296,71

mobles/94 15,0 18,3 24,9 27,1 27,0 26,0 27,7 31,6 44,1 58,2 66,4

joguets/95 10,8 13,9 15,5 16,2 18,1 17,5 16,8 19,5 22,7 28,9 30,2

resta 10,0 9,7 10,4 12,5 13,8 11,3 9,8 15,0 15,3 17,6 20,5

total/MOO 718,1 727,5 767,8 832,9 901,8 1.011,1 1.029,7 1.133,6 1.442,2 1.632,6 1.806

Font: elaboració propia amb dades de Y Estadística de Comer$ Exterior. Común itat Valenciana (AADD, I986-I996b)
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Figura 32.12

Evolució deis principáis productes valencians d'exportació 
entre el 1986 i el 1996 (en pessetes corrents)
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Figura 32.13

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS VALENCIANES (1986-1996)

Dades expressades en miliards (x 1.000.000.000) de pessetes constants

producte/nom endatura 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

valor adquisitiu pesseta 0,597 0,628 0,658 0,704 0,750 0,795 0,842 0,880 0,922 0,965 1,000

agricultura/06-14 297,2 284,4 280,9 280,8 254,9 269,4 288,1 294,2 342,3 348,4 364,4

cítrics/08.05 201,0 175,0 175,7 158,2 156,7 167,8 181,4 193,4 215,0 223,4 227,1

ind. alim entaria/l 6-24 26,1 24,7 24,5 23,2 25,9 28,8 29,0 36,4 40,7 39,6 43,8

prod. mineral s/25-27 39,9 30,7 19,0 16 20,8 11,6 13,1 14,1 14,4 14,4 19,8
prod. químics/28-38 21,3 28,8 35,6 36,6 34,3 35,0 41,2 49,9 63,9 78,0 84,7

frites, esmalts/32.07 4,4 6,2 7,6 9,2 10,5 /5,7 17,8 21,6 26,9 32,6 36,!

plástic, cautxú/39-40 5,7 6,4 8,4 9,1 8,0 8,4 9,4 13,5 17,8 22,9 24,5

pell, cuir/41-43 18,1 19,4 19,0 16,8 15,3 12,6 14,0 17,4 22,0 20,2 18,8

fusta, suro/44-46 18,3 14,3 13,1 13,9 12,7 i 1,2 9,9 12,2 15,7 17,2 18,2
paper, arts gráf./47-49 3,4 4,3 5,8 7,4 8,4 9,7 7,8 9,7 10,1 13,4 12,7

ind. téxtil/50-63 72,4 74,7 67,9 64,8 62,8 61,6 62,5 72,4 88,4 103,3 116,9
calcer/64 175,4 165,3 154,7 145,0 155,3 132,2 120,5 136,7 184,9 189,2 196,7

prod. min. no metál-l./68-70 73,4 81,7 100,3 113,9 115,1 117,5 128,5 157,5 200,1 220,4 227,9
ciment, marbre/68 7,5 8,6 10,2 11,3 11,9 H,2 " ,9 13,6 17,4 21,9 23,5

taulells/69.07-69.08 47,7 55,6 66,9 78,0 80,3 85,0 96,6 120,1 153,1 167,8 175,0

metaHúrgia/72-83 42,4 39,5 28,6 31,0 31,5 27,7 25,8 29,9 38,3 47,6 46,8
maquines, aparells/84-85 174,2 151,9 141,6 137,6 134,9 184,4 168,8 163,8 153,1 150,5 201,5

motors d'explosió/84.07 35,2 31,8 38,6 45,7 41,7 48,2 43,9 32,0 33,0 48,6 83,8

ordenadors,parts/84.7i i 73 115,9 96,8 77,2 62,9 60,1 102,4 85,2 80,5 56,8 33,4 35,1

material de transport/86-89 175,4 165,6 190,4 207,7 244,5 292,8 240,0 205,6 283,4 318,1 312,0

vehic/es automóbils/87 207,9 161,8 187,2 190,5 227,3 290,8 226,2 192,8 281,8 303,1 296,7

mobles/94 25,1 29,1 37,8 38,5 36,0 32,7 32,9 35,9 47,8 60,3 66,4

Joguets/95 18,1 22,1 23,6 23,0 24,1 22,0 20,0 22,2 24,6 29,9 30,2
resta 16,8 15,4 15,8 17,8 18,4 14,2 11,6 17,0 16,6 18,2 20,5

total/1-IOO 1202,8 1158,4 1166,9 1183,1 1202,4 1271,8 1222,9 1288,2 1564,2 1691,8 1.806 I

Font: elaboració propia amb dades de 1’Estadística de Córner̂  Exterior. Comúnitat Valenciana (AADD, I986-I996b)
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Figura 32.14

Evolució deis principáis productes valencians d'exportació 
entre el 1986 i el 1996 (en pessetes constants)
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Figura 32.15

EXPORTACIONS PER COMUNITATS AUTÓNOMES

(milions de pessetes)

Comunitat 1989 % 1990 H 1991 % 1992 X 1993 X ¡994 X I99S X 1996 X

Catalunya 1186139 23,1 1341396 23,8 1452356 24,0 1662792 25,2 2046369 25,6 2463245 25,1 3042574 26,6 3480571 26,9

Valéncia 832881 16,2 901840 16,0 1011063 16,7 1029641 15,6 1133554 143 1442162 14,7 1632597 143 1806073 14,0

Madrid 485016 9,4 556738 9,9 576439 9,5 695270 103 905160 113 I I18563 11,4 1146852 10,0 1290026 10,0

País Base 603393 11,8 621043 11,0 651266 10,8 642S9S 9,7 768982 9,6 931929 9 3 1034052 9,1 1183445 9 3

Andalusia 514465 10,0 565806 10,0 634631 103 650456 9,8 808888 10.1 905274 9 3 1033775 9,0 1162212 9,0

Castella-Lleó 233257 4.5 277872 4,9 311257 5,1 376925 5,7 438290 5 3 614964 63 724737 63 789578 6,1

Aragó 289736 5,6 299361 5,3 334812 5 3 355650 5,4 427803 5,4 590466 6,0 704894 6,2 728868 5,6

Galicia 244257 4,8 267652 4,8 261793 43 278893 4 3 430927 5,4 488596 5,0 571664 5,0 735931 5,7

Espanya 5134658 100 5630786 100 6054214 100 6605626 100 7998478 100 9796171 100 11423079 100 12931001 100

Font: e laborado propia amb dades de Y Estadística de Comen; Exterior. Comunitat Valenciana (AADD, 1986-1996b)
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Figura 32.16

Exportado per comunitats autónomes (1987-1996)
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A partir de les dades de la figura 32.15 podem apreciar com durant els darrers anys 

les exportacions valencianes han perdut pes dins el conjunt de l’Estat, sobretot respecte a 

Catalunya. En efecte: el 1989 Valéncia suposava el 16,2% de totes les exportacions 

espanyoles i Catalunya el 23,1%; tanmateix, el 1996 Valéncia significava només el 14% i 

Catalunya assolia el 26,9%. Cal dir, pero, que en l’espectacular augment de les 

exportacions catalanes ha tingut una gran influéncia 1’augment de les vendes a 1’exterior 

per part d’empreses multinacionals estrangeres intaMades a Catalunya, en especial les de 

material de transport, les de máquines i aparells eléctrics, les químiques i les de matéries 

plástiques. Més d’un ter? de totes les exportacions catalanes efectuades el 1996 foren 

realitzades per una seixantena d’empreses multinacionals foranes instal-lades a Catalunya i 

relacionades amb els quatre grups industriáis que acabem d’esmentar9. Pero encara hi ha 

altres desenes i desenes de multinacionals foranes -en aquests i en altres subsectors 

industriáis (com ara l’alimentació)- que realitzaren vendes a l’exterior des de Catalunya i 

que, tot plegat, suposaren un proporció significativa del total de les exportacions catalanes.

9E1 1996 el 21,6% de les exportacions catalanes eren de vehicles automóbils i altre material de transport i el 
10,8% ho eren de calderes, máquines i artefactes mecánics (notablement motors d’automóbil). En aquests dos 
capítols de la classificació TARIC (87 i 84, respectivament) el pes de les companyies foranes multinacionals 
era aclaparador: la multinacional Seat-Volkswagen (de capital exclusivament alemany) representava cap al 
60% de les exportacions catalanes dins la suma deis capítols 84 i 87, Nissan cap al 10,5% i les empreses de 
fabricació de recanvis i peces de motor Allied Signal, Gearbox, Huf, Kostal i Lemmerz, junt amb les 
companyies japoneses de motocicletes Honda i Yamaha, reunien vora el 5%. Tot plegat, les multinacionals 
foranes esmentades suposaven més de Va parts de totes les exportacions catalanes dins la suma deis capítols de 
la TARIC 84 i 87. El capítol de máquines, aparells i material eléctric (TARIC 85) suposá el 1996 per a 
Catalunya un 10% de les exportacions, i aproximadament la meitat d’aquestes provenien de les tretze 
multinacionals foranes que efectuaren vendes a l’exterior per un valor superior ais 2.500 milions de pessetes: 
Sony (que superá els 40.000 milions d’exportació), United Technologies Automotive (amb uns 38.000 
milions), BICC, Braun, Moulinex, Panasonic (totes quatre amb més de 10.000 milions exportats), AMP, 
Sharp, Industria Apparechiatura Refrigerante, Faiveley, AEG, Schneider i Power Controls. Quant al capítol 
de matéries plástiques i les seues manufactures, dues companyies foranes (Pirelli i Peguform) suposaren un 
10% de totes les exportacions dins d’aquest capítol (TARIC 39). La suma deis capítols 29,30,32,34 i 38, tots 
melosos dins l’apartat deis “productes de les indústríes químiques o connexes”, suposá per a Catalunya el 
1996 unes vendes a l’exterior d'uns 320.000 milions de pessetes, la majoria deis quals provinents d’empreses 
multinacionals foranes; n’esmentarem a continuació només aquelles que superaren els 5.000 milions de 
pessetes d’exportació: Basf Hoechst, FMF Foret, Biochemie, Henkel (totes cinc amb vendes a l’exterior per 
damunt deis 10.000 milions el 1996), Kao, Courtlands, Chemferm, DSM i Solvay\ tot plegat aqüestes deu 
empreses reportaren el 37% deis ingressos dins els cinc capítols d’indústria química esmentats més amunt. Si 
a tot aixó afegim que un 13,5% deis ingressos per exportacions químiques foren obtinguts per 25 
multinacionals químiques foranes (que no esmentem aci per no avorrir el lector) que el 1996 vengueren des de 
Catalunya a l ’exterior per un valor entre 1.000 i 5.000 milions de pessetes, tenim que la meitat de les 
exportacions químiques catalanes van ser efectuades per la suma de les pdmeres 35 multinacionals químiques 
estrangeres allí ubicades.
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Figura 32.17

PRINCIPALS PRODUCTES D’EXPORTACIO 
DES DE VALENCIA EL 1996

PRINCIPALS PRODUCTES D’EXPORTACIÓ 
DES DE CATALUNYA EL 1996

P ro d u c te  (cap íto l TARIC) milions 
de pta. % P ro d u c te  (cap íto l TARIC) milions 

de pta. %

Vehides automóbils, cidomotors (87) 296.743 16,4 Vehides automóbils, cidomotors (87) 742.417 21,6
Fruits comestibles (8) 271.595 15,0 Calderes, máquines i artefactes mecánics (84) 369.936 10,8

Calqat, artides análegs i les seues parís (64) 196.698 10,9 Máquines, aparells i material eléctric (85) 342.517 10,0
Productes cerámics (69) 189.708 10,5 Matéries plástiques i Íes seues manufact. (39) 204.309 5,9

Calderes, máquines i artefactes mecánics (84) 174.157 9,6 Productes químics orgánics (29) 120.396 3,5
Mobles, aparells d'enllumenat (94) 68.356 3,8 Paper i cartó; manuf. Paper, cartó o pasta (48) 70.321 2,0

Llegums i hortalisses (7) 52.295 2,9 Manufactures de fosa de ferro i acer (73) 60.289 1,8
Pintures, frites i esmalts (32) 39.050 2,2 sense codificado assignada (99) 58.124 1,7

Joguines, jocs i artides per a l'esbarjo (95) 30.178 1,8 Carns i despulles comestibles (2) 52.132 1,5
Máquines, aparells i material eléctric (85) 27.356 1,5 Mobles, construccions prefabricades (94) 50.498 1,5

Cotó (52) 25.314 1,4 Cautxú i manufactures de cautxú (40) 50.439 1,5
Els altres artides téxtils confeccionats (63) 24.385 1,4 Combustibles, olis i ceres minerals (27) 49.864 1,5

Productes químics orgánics (29) 23.692 1,3 Filaments sintétics o artifidals (54) 49.311 1,4
Manufactures de pedra, ciment, guix (68) 23.466 1,3 Productes editaríais, de la premsa o altres (49) 49.101 1,4

Fibres sintétiques o artificiáis discontinúes (55) 23.437 1,3 Prod. diversos de les indústries químiques (38) 47.567 1,4
Matéries plástiques i les seues manufact. (39) 20.588 1,1 Fibres sintétiques o artificiáis discontinúes (55) 42.686 1,2
Fusta, carbó vegetal i manufact. de fusta (44) 17.550 1,0 Begudes, líquids alcohólics i vinagre (22) 42.674 1,2

Alumini i manufactures d'alumini (76) 15.349 0,8 Fruits comestibles (8) 40.908 1,2%
Begudes, líquids alcohólics i vinagre (22) 15.267 0,8 Peces i complem. de vestir, excepte de punt (62) 40.782 1,2

Yidre i manufactures de vidre (70) 14.745 0,8 Pells ( llevat de pelletería) i cuirs (41) 39.700 1,2
Preparats de llegums, hortalisses, fruits (20) 13.164 0,7 Productes farmacéutics (30) 39.340 1,1

Fosa, ferro i acer (72) 12.970 0,7 Pintures, extractes adobadors i tintorería (32) 39.132 1,1
Extracció de ierres, pedres, ciments (12) 12.390 0,7 Greixos i olis, i deriváis; ceres (15) 38.417 1,1

Pells (llevat de pelletería) i cuirs (41) 10.673 0,6 Instruments i aparells d'óptica, fotografía (90) 37.906 U
Paper i cartró; manuf. paper, cartó o pasta (48) 10.492 0,6 Sabons, productes neteja, ceres (34) 36.769 U

Total 25 primers capítols TARIC 1.609.618 89,1 Total 25 primers capítols TARIC 2.715.535 79,0
TOTAL EXP0RTACI0 VALENCIANA 1.806.073 100 TOTAL EXPORTACIO CATALANA 3.437.486 100

A la figura 32.17 podem observar els principáis productes d’exportació des de 

Catalunya el 1996 i comparar-los amb els de Valéncia, on el pes de les multinacionals 

foranes és sensiblement inferior. No hi ha dubte que les empreses transnacionals 

contribueixen a 1’enriquiment de les árees on s’instal-len, per tal com hi aporten molts llocs 

de treball i molt sous i salaris i, de vegades, economies externes (noves industries i servéis 

auxiliars, experiéncia empresarial...)10. No obstant aixó, el gruix deis beneficis empresarials

10Segons un informe de les Nacions Unides (AADD, 1995f: 202-206) durant els darrers anys s’observa una 
creixent implicació en les regions receptores per part de les corporacions multinacionals, les quals están 
incrementant les relacions de subcontractació i les compres en l ’entom local en que s’instal len.
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de les empreses multinacionals reverteixen normalment fora de la zona on s’instal-len i 

solen fer cap a Pempresa matriu i a Pestat on hi ha la seu principal d’aquestes; en canvi, els 

beneficis de les empreses autóctones recauen normalment en la zona on han nascut. A més, 

quan una empresa autóctona entra en crisi aquesta no sol abandonar la seua regió (en tot 

cas, com ha passat amb el calcer valencia, pot descentralitzar-se per buscar má d’obra més 

barata, pero manté la seu central al país d’origen). Aixó no s’esdevé així en el cas de les 

multinacionals foranes: a Valéncia hem conegut un cas recent, que és la fúgida de YIBM 

(International Business Machines) de la Pobla de Vallbona a la cerca de paisos amb má 

d’obra més barata, i la instal-lació en el seu lloc d’una altra multinacional nord-americana 

(MSL, Manufacturers ’ Services Limited), que a banda de reduir notablement la producció, 

no té un fiitur gens ciar al nostre país.

A més a més, en major o menor mesura, moltes empreses multinacionals importen 

gran quantitat de productes fabricats al país d’origen d’aquestes, que posteriorment són 

distribuits arreu de Pestat on s’instal-len o són reexportades a tercers paisos; d’aquesta 

manera, aqüestes multinacionals esdevenen sovint mers distribuidors de productes fabricats 

fora del país on s’instal-len. Aquest fet ajuda a explicar l’enorme quantitat d’importacions 

realitzades a Catalunya i a Madrid, seus de la gran majoria de les multinacionals instaMades 

a Espanya, enfront de les que realitza Valéncia, on hi ha un nombre molt menor d’aquestes. 

El 1996 Catalunya va importar béns i productes per un valor de 4,536 bilions de pessetes (i 

n’exportá per un de 3,481 bilions); Madrid importá per valor de 3,632 bilions (i va 

exportar-ne per un de 1,29 bilions); mentrestant Valéncia només importá per un valor 

d’1,19 bilions, enfront deis 1,8 bilions de pessetes que van rebre les seues empreses en 

concepte d’ingressos per exportado. D’aquesta manera el 1996 Valéncia posseia el saldo 

comercial més favorable de tot Pestat, amb un superávit de 616.403 milions de pessetes, 

enfront del déficit d’l, 056 bilions de Catalunya i de 2,342 bilions de Madrid.

Com podem deduir a partir de les dades d’importació, Madrid i Catalunya són els 

territoris preferits per a la instal-lació de multinacionals foranes a l’Estat espanyol, on 

aqüestes, durant els darrers anys, han multiplicat les inversions. Aquest auge de les 

inversions per part de les corporacions multinacionals -o  transnacionals, com hom sol
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anomenar-les actualment- s’emmarca dins el procés de creixent internacionalització de les 

empreses transnacionals, de les quals el 1995 s’estimava que hi havia unes 38.000 arreu del 

món (unes 750 espanyoles) (Albertos, 1997: 175). La revolució deis transports i de les 

telecomunicacions, junt amb la desaparició de les barreres polítiques, han contribuit a 

aquest espectacular increment de les empreses multinacionals, 1’estructura de les quals, a 

més, ha variat substancialment: les empreses filiáis d’una multinacional ja no formen part 

d’un agregat d’empreses completament dependents de la matriu, sinó que a partir del 1980 

s’observa un increment del tráfic comercial entre les própies empreses filiáis en detriment 

de l’establit entre filiáis i matriu (176).

Segons un estudi de l’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development) (AADD, 1995f: 93), el 1995 s’estimava que 2/3 del comerg mundial de 

manufactures tenia per origen o per destinado una empresa transnacional, i que 1/3 era 

comerg intraempresa (entre les mateixes empreses). Aqüestes dades posen de manifest la 

cada vegada menor dependencia de l’economia de la conjuntura deis diferents estats, i la 

cada volta major consolidado de la globalització de l’economia mundial o mundialització 

de l’economia, procés que ha estat exalgat per nombrosos estudiosos -entre els quals Ban 

David (1993), Krugman (1995b) i Sachs i Warner (1995)-, segons els quals una major 

obertura del comerg internacional permet una major capacitat d’especialització i innovado 

que es concreta en majors incentius per al desenvolupament de nous productes, major 

especialització en les parts de la producció per a les quals hom és més apte i millor 

aprofítament de les economies d’escala, i per tot plegat un major increment del benestar i 

de les taxes de creixement deis diferents paisos (Nadal, 1997: 19).

Tornant al paper de les multinacionals, ja hem dit més amunt que fins ara -per raons 

ben complexes que ara no vénen al cas- ha resultat marginada de les inversions industriáis 

estrangeres, almenys si les comparem amb les de Madrid o Catalunya. Amb tot i aixó el 

paper de les companyies transnacionals estrangeres - i valencianes- al nostre país té també 

una pes significatiu. A Valéncia hi ha un grapat de multinacionals, notablement la nord- 

americana Ford, que contribueix a engreixar de manera ben notable els ingressos per 

exportado. A la figura 32.16 hem realitzat una estimado deis ingressos per exportacions
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autóctones (industriáis i agrícoles) i foranes (multinacionals). Hem considerat com 

exportacions multinacionals les branques industriáis de vehicles automóbils (partida 

aranzelária 87), de motors d’explosió (pda. 84.07), ordinadors i parts (84.71 i 84.73) i 

química (28-38) llevat del grup de frites i esmalts (que és partida aranzelária 32.07). 

Insistim que es tracta d’una mera estimació: dins el grup de vehicles automóbils, motors 

d’explosió i ordinadors i parts és ciar que són Ford, en els dos primers casos, i MSL, en el 

tercer, els responsables de la immensa majoria de les exportacions. Peí que fa al grup de la 

industria química hi podem constatar una majoria d’exportacions provinents de 

multinacionals foranes (llevat del subsector de frites i esmalts), i en concret d’empreses 

com Proquimed (a Castelló) 11 o d’IFF (a Benicarló)12. En el cas del subsector químic de 

frites i esmalts, tanmateix, trobem una majoria d’exportacions realitzada per empreses 

locáis, com ara Esmalglass (Vila-real)13, Torrecid (l’Alcora)14, Fritta (Vila-real)15, 

Quimicer, Vemis i Colores Cerámicos (Onda), Esmaltes (l’Alcora), Vidres (Vila-real), 

Itaca (la Pobla Tomesa), Esmaldur (Sant Joan de Moró), Bonet (Ribesalbes) i altres 

companyies instal-lades a la Plana; és per aixó que hem separat aquest subsector -que 

suposa un 43% de les exportacions químiques valencianes- de la resta de les exportacions 

químiques i l’hem considerat com autócton16.

n Proquimed pertany al grup multinacional japonés UBE, que es dedica a la producció de caprolactama i de 
sulfat amónic i que el 1996 va exportar per un valor d’uns 10.000 milions de pessetes (Duns, vegeu AADD, 
1997j), que suposen més del 12% de totes les exportacions valencianes químiques (un 21% si n’excloem el 
grup de frites i esmalts).
12IFF-Benicarió és una filial de la multinacional alemanya Fraunhofer Instituí Jiir Fabrikbetrieb und 
automatisierung i es dedica a la producció d’olis essencials; el 1996 va obtenir uns ingressos per exportació 
d’uns 12.500 milions de pessetes (Duns, vegeu AADD, 1997j), aproximadament el 15% de totes les 
exportacions químiques valencianes (un 26% si n’excloem el grup de frites i esmalts).
13Esmalglass, multinacional vila-realenca amb seus a Italia, el Regne Unit, Portugal, Brasil i els Estats Units, 
exporta el 1996 per un valor d’usn 7.000 milions de pessetes (Duns, vegeu AADD, 1997j), que suposaren 
vora el 20% de totes les exportacions valencianes de frites i esmalts.
14Torrecid és una multinacional alcorina que té seus a Italia, Portugal, Méxic, Brasil i Indonésia i que el 1996 
efectuá exportacions per un valor superior ais 4.300 milions de pessetes (Duns, vegeu AADD, 1997j), el 12% 
del total d’exportacions valencianes de frites.
15Fritta va exportar el 19% per un valor d’uns 3.000 milions de pessetes (Duns, vegeu AADD, 1997j), que 
significaren més del 8% del total de les exportacions valencianes de frites i esmalts.
16Cal dir que algunes importants empreses de frites emplagades a Valencia, com ara Ferro Enantel 
(multinacional nordamericana, ubicada a Almassora), Cookson (multinacional británica, situada a Castelló), 
Colorobbia (multinacional italiana amb una subseu a Vilafamés) o Cerdee (multinacional alemanya, 
emplazada a Nules) sí que són estrangeres, encara que es troben absolutament integrades dins el teixit 
industrial cerámic de la Plana. La inclusió d’aquestes multinacionals dins el grup d’exportacions autóctones
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Amb totes les reserves que mereixen les dades de la figura 32.18, que són merament 

orientatives, el que hi podem percebre amb claredat és el gran predomini de les 

exportacions autóctones, fins i tot si no hi incloem les agrícoles. En efecte, la indústria 

valenciana autóctona, en molta major mesura que la catalana i, sobretot, que la madrilenya, 

suposa el gruix de la seua exportado, i ei seu pes respecte a les exportacions provinents de 

multinacionals estrangeres no ha parat d’incrementar-se durant els darrers quatre anys. I en 

l’auge de les exportacions industriáis autóctones valencianes el paper de la indústria 

taulellera és fonamental: el 1986 només suposava el 8,9%, el 1991 el 15,6% i el 1996 el 

17,5%. Si a 1’exportado taulellera valenciana sumem, a més, les de la indústria auxiliar de 

frites i esmalts, el seu pes passa d’un 9,7% el 1986, a un 18,1% el 1991 i a un 21,1% el 

1996. Mentrestant el calcer ha passat de significar el 30,6% de les exportacions autóctones 

industriáis valencianes el 1986 a només el 19,7% el 1996, i el textil ha davallat del 13,5% a 

1’11,7%.

valencianes, junt amb la resta d’exportacions de frites i esmalts, ve a compensar -d ’una manera aproximada- 
les exportacions químiques valencianes que no són de frites realitzades per empreses autóctones o estatals.



Figura 32.18

Evolució i origen (autócton o no) deis ingressos  
per exportacions valencianes (1986-1996)

(e n  p t e s  c o n s t a n t s  d e l  1996)
Font: e lab o rac ió  p rop ia  am b  d a d e s  d e  [Estadística de  

Comerg Exterior. Comunitat Valenciana (IVE, 1 9 8 6-1996)
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322.3. El marc estatal

Sobre el pes de les exportacions planenques dins l’ámbit estatal convé remarcar que 

históricament, almenys des deis anys vint del segle present, les exportacions de productes 

cerámics des de la CIT de la Plana han suposat en tot moment més de tres quartes parts del 

total de productes cerámics exportat des de l’Estat, i que durant la present década el 

percentatge corresponent a les exportacions planenques no ha baixat del 90% (tant peí que 

fa al volum com quant ais ingressos). A les figures 32.19 i 32.20 podem observar el valor 

de les exportacions planenques, valencianes i espanyoles de taulell durant les últimes dues 

décades i podem apreciar com el pes de les exportacions des de la Plana respecte al conjunt 

de les exportacions taulelleres espanyoles augmenta de manera incessant.
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Figura 32.19

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS TAULELLERES (PDES. 6 9 .071  6 9 .0 8 ) 

ESPANTOLES, VALENCIANES1 PLANENQUES ENTRE 1973 1 1 9 9 6

ANY
Export. Espanya 

(M ilions de 
pessetes co rren ts)

Export. Valencia 
(M ilions de 

pessetes co rren ts)

%
V alencia /
Espanya

Export. La P lana 
(M ilions de 

pessetes co rren ts)

%  La | 
P lan a /  

E spanya
1973 1.411 1.024 72 ,6 - -

1974 2.333 . - - -

1975 3.381 2.653 78 ,5 - -

1976 3.893 3.238 83 ,2 - -

1977 5.328 4.3 9 2 82 ,4 4 .2 3 9 79 ,6
1978 5.534 4.537 8 2 ,0 4 .4 1 0 7 9 ,6
1979 6.168 5.092 82,3 - -

1980 12.688 10.970 86 ,5 10.347 81,5
1981 18.929 18.134 95 ,8 16.115 85,1
1982 19.729 16.604 84 ,2 15.598 79,1
1983 26.353 24.613 93 ,4 23.511 8 9 ,2
1984 33 .859 31.975 9 4 ,4 31.102 91,9
1985 32.073 29.751 92 ,8 28 .967 90 ,3
1986 31.310 2 8 .546 91,2 27 .794 8 8 ,8
1987 3 8 .288 3 4 .9 4 4 9 1 3 3 4 .239 8 9 ,4
1988 48.491 4 4 .0 3 4 9 0 ,8 4 3 .003 88 ,7
1989 60.331 5 4 .8 9 0 91 ,0 53 .249 88,3
1990 65.419 60.236 92,1 58 .474 8 9 ,4
1991 73.112 67.574 92 ,4 6 5 .686 8 9 ,8
1992 86.197 81.280 94,3 7 9 .0 5 8 91,7
1993 •111.437 105.650 9 4 ,8 102.739 92 ,2
1994 143.281 141.159 98 ,5 137.805 96 ,2
1995 169.037 161.112 95,3 156.536 92 ,6
1996 183.367 1 75 .000* 95 ,4 168.837 92,1

1997* 2 2 7 .7 2 4 * - - 209.711* 92,1
* le s  xifres del 1997 són estim acions a  p a r t ir  de les d a d e s  d ’exportació  en tre  gen er i octu b re

E laboració  p ro p ia  am b  d ad es  p er a  Espanya d e  Y Estadística de comercio exterior por productos 
(AADD, 1973-1985) p e r a l  1973-1985 i d W t f t f  (AADD, I9 8 6 -I9 9 6 a ) p e ra l  1986-1996. Per a  V alencia 

d ad es  de la región exporta (AADD, 1973 i 1975-1985) p e r al 1973-1985 i de Y Estadística de Comerg 
Exterior. Comunitat Valenciana (AADD, I9 8 6 -I9 9 6 b ) p e r  al 1986-1996. Per a  La P lana d ad es  

d ’ Exportaciones Caste//oneneses(\ 9U i 1980-1985) per al 1977-1985 i de Y Estadística de Comerg 
Exterior. Comunitat Valenciana (AADD, I9 8 6 -I9 9 6 b ) per al 1986-1996. Cal d ir  que les exportac ions 

p lan en q u es són les m ateixes que les del co n ju n t d e  la  p rovincia de Castelló, ja  que fo ra  de la  co m arca  
in dustria l de la  P lana a  penes hi h a  cap  em presa  ta u le lle ra  ex p o rtad o ra .
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322.4. El marc internacional

A pesar del fort augment de les exportacions planenques durant els darrers anys, el 

volum de taulell exportat per Espanya segueix sent clarament inferior al d’Itália; aquest 

darrer país és el primer productor i exportador mundial de paviments i revestiments 

cerámics, per darrere del qual se sitúa precisament FEstat espanyoí -tant peí que fa a la 

producció com a Fexportació. Les exportacions de tots dos estats representen més de tres 

quartes parts del total exportat mundial, tot i que dins d’aquest total, gairebé dues terceres 

parts corresponen a les italianes i un poc més d’un ter$ a les espanyoles. A pesar de la 

superioritat exportadora italiana cal destacar que durant els darrers deu anys, des del 1986, 

les exportacions espanyoles s’han multiplicat quasi per quatre, mentre que les italianes per 

poc més de 2,25. En volum, tanmateix, les exportacions italianes s’han incrementat en 203 

milions de m2 i les espanyoles en 143 (Assopiastrelle, dins AADD, 1996c: 27).

A les figures 32.21 i 32.22 veiem Fevolució del volum d’exportacions taulelleres 

italianes i espanyoles durant els darrers vint anys. Observem com la trajectória de les 

corbes d’evolució italiana i espanyola segueixen un ritme bastant semblant, pero la italiana 

sempre presenta entre 60 i 160 milions de m2 més que l’espanyola. A la mateixa figura 

32.21 podem veure el percentatge de les exportacions sobre la producció veñuda italiana i 

espanyola i advertim com els italians, en l’actualitat, exporten dues terceres parts del total 

venut, mentre que els espanyols en venen a Fexterior poc més de la meitat. Abans del 1992 

els italians també exportaven aproximadament la meitat de les seues vendes, pero durant el 

gran boom exportador iniciat a partir del 1993, els italians han estat capagos d’incrementar 

notablement les vendes externes fins al punt que hui suposen dues terceres parts del total 

venut. Hem reflectit també a les figures 32.21 i 32.22 les previsions d’exportació per a 

l’any 1997, que són for$a esperangadores per a Espanya, ja que incrementa en més del 25% 

el volum exportat, i menys per a Itália, que creix en un 9%.

Entre els motius pels quals els productors italians, a pesar de les falagueres 

previsions del 1997 per a Fexportació espanyola, ens duen encara tan gran avantatge peí 

que fa a les exportacions taulelleres podem esmentar alguns de carácter conjuntural (la 

devaluació de la lira a partir del 1993), al costat d’altres de tipus estructural: la continua
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innovació tecnológica, l’empenta creativa en el disseny o la gran agressivitat comercial i 

promocional, aquests factors han contribuit decisivament a Fenorme increment de les 

exportacions italianes de piastrelle durant els darrers tres anys: de 233 milions de m2 

exportats el 1992 es passá a 361 del 1995.

Figura 32.21

EVOLUCIO DEL VOLUM DE L'EXPORTACIO ITALIANA 1 ESPANYOLA
(1 9 7 6 -1 9 9 6 )

any Italia %vendes Espanya %vendes
1976 91.417 37 20.625 27
1977 115.444 47 24339 25
1978 143.507 52 22.143 23
1979 157.135 51 23.135 26
1980 149.443 45 37.774 33
1981 143.266 46 49.531 37
1982 138.132 46 47.456 35
1983 156.783 51 54.762 39
1984 174.280 53 63.659 45
1985 157.600 50 55.279 38
1986 160.210 50 49.141 33
1987 165.000 47 56.088 31
1988 195.960 52 66.692 30
1989 216.359 52 82.704 42
1990 216.918 51 90.721 45
1991 217.270 52 95.103 46
1992 232.881 54 101.545 42
1993 276.731 61 126.501 47
1994 324.917 64 158.443 51
1995 361.429 66 188.117 53
1996 363300 66 195.200 53

I997*(l) 388.000* 68* 228.000* 56*
*(l): estimado realitzada a partir de les dades d’exportació taulellera espanyola entre 

gener i octubre del 1997, i italiana entre gener i juny del mateix any.
Font: elaborado propia a partir de dades d' Assopiastrelle (AADD, 1996c: 27), Estadística de 

comercio exterior por productos (AADD, 1973-1985) i ¿T¿2ft(AADD, I986-I996a).
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Figura 32.22

Evolució del volum d'exportacions taulelleres 
espanyoles i italianes 

(1976-1996, i previsions per al 1997)
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Hi ha un grapat de raons per les quals la producció -i 1’exportad ó - italiana continua 

sent més elevada que Pespanyola. La major professionalitat i el millor servei que ofereixen 

els italians en són dues de les més importants: en efecte, des de la década del 1970 els 

italians han sabut bastir arreu deis mercats més lucratius -notablement, Europa i Nord- 

américa- unes xárcies comerciáis fortes i consolidades, i aixó els permet d’oferir hui un 

millor servei ais seus clients, ja que comptem amb més experiéncia professional i amb més 

i millors mitjans (AADD, 1991a: 10). Per bé que hi ha algunes -poques- empreses 

taulelleres a la Plana que poden equiparar-se amb les del Comprensorio italiá (regió 

industrial taulellera de Módena-Reggio nell’Emilia) peí que fa al seu grau de 

professionalitat i de servei, la majoria d’aquestes no han pogut dur a terme un márqueting 

adequat arreu deis mercats de rexportació: els ho han impedit les seues dimensions, massa 

reduides per a permetre’ls de competir eficasment en aquest aspecte.

Uns altres motius que també determinen aquesta situado de superioritat exportadora 

per part d’Itália són la quantitat i la qualitat de la producció: Itália produeix molt més 

volum de taulell que Espanya i, a més a més, la producció italiana és molt més 

diversificada. Aqüestes característiques de la producció del país transalpí hi ofereixen 

majors possibilitats d’expansió arreu deis diferents mercats intemacionals.

Finalment, també el disseny continua actuant com factor afavoridor de les 

exportacions taulelleres italianes, mentre que els dissenys espanyols continúen anant una 

mica a remóle de les tendéncies italianes, habitualment més innovadores. Per tot plegat, la 

imatge del taulell italia (avalada per 1’experiéncia, la professionalitat, el servei, la producció 

i el disseny) continua gaudint d’un major prestigi ais mercats que compten amb un poder 

adquisitiu més alt. No obstant aixó, en algunes árees geográfiques en qué la imatge italiana 

de qualitat está poc introduida (Próxim Orient, sud i sud-est asiátic, Sud-américa) la quota 

de mercat deis productes cerámics espanyols está anivellada amb la italiana o hi és superior 

(Membrado, 1991: 291).

A les figures 32.23 i 32.24 podem observar l’evolució de les exportacions 

taulelleres italianes i espanyoles el 1996 per estats i per árees geográfiques de destinació, 

respectivament. A la figura 32.24 ens adonem que, efectivament, els mercats amb major
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poder adquisitiu (la Unió Europea, la resta d’Europa, Nord-américa i Oceania) són 

dominats pels italians, que en conjunt hi exporten gairebé tres vegades més que els 

espanyols. Cal destacar que en el cas de la Unió Europea hi ha alguns estats que, per raons 

de proximitat geográfica i de tradició importadora, compren més taulell d’ací que no 

d’Itália: ens referim a Portugal, que fou el millor client europeu del taulell espanyol i el 

segon del món el 1996, al Regne Unit, que fou el quart millor client europeu i el sisé 

mundial, i a la República d’Irlanda.

Fora de les árees més lucratives, ais mercats aírícá, asíátic i sud-amerícá, trobem un 

major equilibri peí que fa a la procedencia de les exportacions taulelleres espanyoles i 

italianes: mentre que a África els italians exporten una mica més que els espanyols, a 

l’Extrem Orient la situado és a la inversa, i en el cas del Próxim Orient i d’Ibero-américa 

els taulells espanyols es venen gairebé el doble que els italians (figura 32.24). Peí que fa ais 

estats (figura 32.23) cal destacar els mercats de Singapur, que compra aproximadament la 

meitat del taulell a Itália i Faltra meitat a Espanya, Israel i Hong-Kong, que compren cap al 

60% ací i cap al 40% allá, i PArábia Saudita, que importa més del 80% des d’ací.
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3.2.3. Destinació de les nostres exportacions

Durant l’any 1996 el 46% del valor i el 39% del volum de les exportacions 

espanyoles de taulell anaren destinats a la Unió Europea, mentre que a la resta deis estats de 

POCDE, 9 0  és, Nord-américa, Japó, Austrália, Nova Zelanda i alguns paisos europeus 

(Sui'ssa, Noruega, Turquía, Islándia, etc.) correspongué un 12,7 del valor i un 12% del 

volum: és a dir, els mercats més lucratius absortaren vora el 59% deis ingressos per 

exportació i aproximadament la meitat del volum.

Peí que fa a les exportacions de taulell cap a la Unió Europea, va ser a partir de 

l’any 1986 (en qué s’hi incorpora Espanya) que aqüestes van comentar a augmentar d’una 

forma notable: l’any 1985 la C.E.E. comprava un volum de 17 milions de m2 de taulell 

espanyol; el 1996 aquesta xifra s’havia multiplicat per 4,5 (estava próxima ais 76 milions). 

Diversos factors van propiciar aquesta espectacular al$a: la reducció deis aranzels -que 

permetia d’exportar á preus més barats-, la millora del taulell espanyol en tots els aspectes 

qualitatius (destacant-ne la professionalitat i el servei, factor molt valorat en les árees més 

lucratives, com hem assenyalat adés), i també el gran interés que els nostres exportadors hi 

van posar en comprendre que Europa és el mercat natural de Valéncia, tant per la seua 

proximitat com per la seua estabilitat económica, el seu alt poder adquisitiu i la seua alta 

densitat de població. Si fins a la fi de la década del 1980 Fran9a i el Regne Unit havien estat 

els principáis mercats compradors del nostre taulell, i Portugal i Grécia s’havien convertit 

en dos clients importants, a partir del 1990 augmentaren espectacularment les importacions 

alemanyes de taulell, i també -encara que en menor mesura- les italianes i les del Benelux. 

Els estats de la UE que el 1996 major quantitat de taulell espanyol compraren van ser 

Portugal, que fou el segon millor comprador de taulell espanyol a escala mundial (per 

darrere deis Estats Units) amb 14,7 milions de m2, Alemanya el tercer (amb 12,3), Fran9a el 

cinqué (11,6), el Regne Unit el sisé (11,3), Grécia el vuité (amb 9 milions), Italia el dotzé 

(amb 4,8), els Paisos Baixos el catorzé (3,7), Bélgica i Luxemburg el desseté (3,2), Irlanda 

el vint-i-dosé (2 ,1) i Suecia el vint-i-cinqué ( 1,6 ). La gran importáncia del mercat de la
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Unió Europea es reflecteix en el fet que cinc deis deu principáis compradors de taulell 

espanyol, i onze entre els vint-i-cinc primers, corresponien el 1996 a aquesta área.

Quant a Nord-américa, la millora de la qualitat i de la professionalitat -a  l’igual que 

en la Unió Europea- ha influit en l’augment de les exportacions, que s’ha produit 

especialment a partir del 1992, quan els Estats Units comentaren a eixir de la recessió 

económica en qué es trobaven immersos des de la fi de la década anterior; Pany 1996 

aquest mercat fou el principal comprador de taulells espanyols, amb un volum de 15,4 

milions de m2, mentre que Canadá se situava en el lloc vinté amb 2,44 milions de m2 

importats des d’Espanya.

Els altres dos grans mercats ais quals anaren destinades les nostres exportacions 

durant l’any 1996 van ser els paisos árabs -tant els del Próxim Orient17 com els de la 

vessant meridional de la conca Mediterránia-, amb el 13% del valor i el 21% del volum, i 

els paisos del sud i del sud-est asiátic, amb 1*11% tant deis ingressos com del pes. Peí que 

fa a la primera área, que durant la primera meitat de la década del 1980 era el principal 

mercat comprador de taulell espanyol, cal assenyalar que des del 1986 va experimentar una 

recessió a causa, d’un costat, de la caiguda deis preus del petroli que es va produir com a 

conseqüéncia del descens del valor del dólar, i de l’altre, de la saturado d’enviaments a la 

qual s’havia arribat (Domínguez, 1988: 190): el 1985 el mercat árab suposava el 40% del 

volum de taulell espanyol exportat i el 37% del valor i en l’actualitat -com acabem 

d’esmentar- únicament representa el 21% i el 13%, respectivament. En l’actualitat (1996) 

els principáis compradors de taulell espanyol d’aquesta área són Arábia Saudita (que és el 

quart principal receptor de taulell peí seu volum, amb 11 ,8  milions de m2), Israel (seté, amb 

9,3), Liban (quinzé, amb 3,7), Algéria (setzé, amb 3,3), els Emirats Árabs Units (divuité, 

amb 3 milions) i Kuwait (dinové, amb 2,6).

Peí que respecta al sud i sud-est asiátic, s’ha produit un gran creixement de les 

exportacions durant la darrera década: hem passat d’enviar-hi 3,5 milions de m2, el 1985, a 

gairebé 22 milions el 1996, Les principáis destinacions són Singapur i Hong-Kong, dos

17Hi incloem Israel, no per coincidéncia religiosa, lógicament, sinó per la ubicació geográfica.
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ports francs que en realitat funcionen com a vies d’accés cap a la Xina, Maláisia, Indonesia 

i altres estats de la zona. Segons dades de l’Organització Mundial del Comer? (AADD, 

1995e: 15) el 1994 Hong-Kong -que fou el seté país més importador del món- comprá a 

1’exterior mercaderies per valor de 165.900 milions de dólars, deis quals només una quarta 

part (43.200 milions de dólars) tenien com a destinació final l’excolónia británica, i la resta 

(122.700 milions) es reexportaren des de Hong-Kong cap a paisos próxims, notablement la 

Xina. A partir del 1997 caldrá comptabilitzar les exportacions a Hong-Kong com 

exportacions xineses, després de la incorporado política de l’excolónia británica al gegant 

oriental. Peí que fa a Singapur el 1994 -any en qué fou el dotzé importador mundial- 

importá per valor de 98.800 milions de dólars, deis quals reexportá el 40% (38.500 milions) 

segons les dades de l’OMC (AADD, 1995e: 15). Peí que fa al taulell espanyol, l’any 1996 

Hong-Kong fou el desé millor client del taulell espanyol, amb 7,9 milions de m2 comprats, i 

Singapur l’onzé, amb 5,9.

Per últim cal destacar les exportacions a la resta d’Europa, que suposen 

aproximadament un 9,5% del volum i del valor totals, a Iberoamérica, amb un 6% deis 

ingressos i un 6,5% del volum, a l’África Negra, amb un 3,5% del volum i un 2,5% deis 

ingressos, i a Oceania, amb un 1% del volum i del valor. Entre els principáis estats 

compradors de la resta d’Europa (de fora de la UE) destaca Polonia, que durant els tres 

darrers anys ha experimentat una puja espectacular i que hui ja és el nové millor client del 

taulell espanyol: el 1990 Polonia a penes comprava 240.000 m2 de taulell a Epanya i el 

1996 ja s’acostava ais 9 milions. Per darrere de Polonia cal destacar l’antic bloc soviétic, 

que el 1989 (any de la caiguda del mur de Berlín) no comprá ni un m2 de taulell espanyol, 

el 1991 a penes en comprá 14.000 i el 1996 ja n’adquiria prop de 6 milions (destacava

Rússia, que el 1996 era el tretzé principal comprador de taulell espanyol amb 3,7 milions de
2 •  •m ). Peí que fa ais estats iberoamericans, no n’hi havia cap entre els 25 primers compradors

de taulell espanyols el 1996; quant ais afficans la República de Sud-áffica ocupava el lloc 

vint-i-uné (amb 2,2 milions de m2); i a Oceania, Austrália ocupava el lloc 23 en el ránquing 

de compradors espanyols, amb 1,9 milions de m2.

706



A les figures 32.25, 32.26 i 32.27 podem veure quins han estat els principáis 

compradors de taulell espanyol durant l’any 1996. A la primera figura (32.25) veiem les 

dades expressades numéricament, mentre que a la segona (32.26) i a la tercera (32.27) 

observem les mateixes dades de manera gráfica sobre sengles mapamundis; en la figura 

32.26 reflectim les dades d’exportació segons els ingressos, i a la 32.27 segons el volum. A 

la figura següent, la 32.28, presentem un altre mapa on es reflecteix el volum 

d’exportacions taulelleres realitzades d’Espanya el 1987. És interessant de comparar les 

figures 32.27 (volum d’exportació el 1996) amb la 32.28 (volum d’exportació el 1987) per 

observar d’una ullada el gran avan9  experimentat en només deu anys, tant peí que fa al 

volum com ais paisos de destinació.

A les figures 32.29, 32.30 i 32.31 mostrem els principáis compradors de taulell 

espanyol al llarg de la darrera década (des del 1987 fins al 1996)., entre els quals destaquen 

sis destinacions, que han superat els 80 milions de metres quadrats de taulells importáis des 

d’Espanya al llarg d’aquest període: els Estats Units, Franca, Arábia Saudita, el Regne 

Unit, Alemanya i Portugal; en un segon terme se sitúa un grapat de destinacions que han 

comprat entre 20 i 50 milions: Grécia, Hong-Kong, Singapur, Italia, Israel, Canadá, Méxic, 

Polonia, els Paisos Baixos, Bélgica-Luxemburg i els Emirats Árabs Units. Per darrere 

d’aquest grup se sitúa la resta de compradors amb menys de 13 milions de m2, llevat del 

Liban (amb 17,7 milions) i el Marroc (amb 13,04).
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Figura 32.25

PRINCIPALS COMPRADORS DE TAULELL ESPANYOL EL 1996
Estat r f PtesxLOOO Estat r f PtesxLOOO

Estats Units 15.447.556 15.069.085 Portugal 14.676.753 14.663.568

Alemanya 12.269.915 15.024.264 Arábia S. 11.774.455 4.748.429
|

Franca 11.576.708 13.476.097 Regne Unit 11.266.721 13.348.785

Israel 9321.345 6.133.749 Grécia 9.057.546 6.280.025

Polonia 8.929.483 7.967.866 Hong-Kong 7.907.470 7.065.658

Singapur 5.920.617 5.255.263 Italia 4.770.284 7.618.719

Rússia 3.735.021 3.793.369 Paisos Baixos 3.702.143 4.770.602

Liban 3.682.784 1.850.014 Algéria 3.349.120 2.050.028

Bélgica-Lux 3.183.669 4.254.841 Emirats A.U. 3.041.262 2.052.126

Kuwait 2.564.166 1.679.772 Canadá 2.443.445 2.228.579

Sud-áfrica 2.163.473 I.4I0.I6I Irlanda 2.074.686 2.063.509

Australia 1.921.550 1.862.383 Taiwan 1.738.745 1.883.608

Suecia 1.623.438 1340.479 Indonesia 1.548.080 1.710.957

Marroc 1.551.553 1374.313 Corea Sud 1.414.839 1393.213

Colombia 1.167.843 1.412.601 Xile 1.164.137 1.067389

Lituania 961.310 866.742 Xipre 895.881 737332

Finlandia 890.709 815387 Jordánia 841.863 507.173

Filipines 837.655 952.980 Rep. Dominicana 830.460 719.622

Costa Rica 819.495 523.880 Argentina 802.446 1.221.744

Xina 763360 737.808 Reunión 758.156 571.124

Bahrain 696.047 415.470 Ucraina 660.956 675.679

Suíssa 653.280 913.112 Austria 643.244 860.477

Noruega 640.354 639.809 Panamá 637.967 617.108

Mauricio 598.353 431.015 Brasil 581.242 1.227.983

Ghana 535.131 47.635 Perú 504.825 500327

Font: ASCEñ(kmt l986-96a)
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Figura 32.29

EXPORTACIONS ESPANYOLES PER ESTATS (SUMA 1987-1996)

ESTAT VOLUM INGR ESSOS ESTAT VOLUM INGRESSOS

m2 % PtesxIOOO % Pta/m2 m2 % PtesxIOOO % Pta/m2
Estats Units 101.645300 8,7 92.873.639 9,5 913 Franqa 97.542.209 8,4 83.023.871 8,5 851

Arabia Saudita 96.153.858 8,3 42.783.934 4,4 445 Regne Unit 86.882.188 7,5 80.552.996 8,2 927
Alemanya 84.417.836 7,2 84.147.474 8,6 997 Portugal 80.568.843 6,9 71.332.286 7,3 885

Grécia 54235.933 4,7 37.587.237 3,8 693 Hong-kong 43.922.759 3,8 35.921.059 3,7 818
Singapur 35271.120 3,0 31.615.289 3,2 896 Italia 30588.511 2,6 39.906.869 4,1 1.305

Israel 27.737.554 2,4 19.922.120 2,0 718 Canadá 25240.988 U 20.050.851 2,0 794
Méxic 24211.486 2,1 22.964.420 2,3 948 Polonia 22.034.530 1,9 19.947.149 2,0 905

Paisos Baixos 21.084.292 1,8 23543.586 2,4 1.117 Bélgica-Lux. 20.670.639 1,8 22368.972 2,3 1.082
Emirats Arabs 20.090.158 1,7 12.246 364 1,2 610 Liban 17.759.599 1,5 9.532.520 1,0 537

Marroc 13.036.853 1.1 9.619.267 1,0 738 Austrália 12.673332 1,1 11.704.630 1,2 924
Taiwan 12.630.312 1,1 13.787.523 1,4 1.092 Algéria 12.298.225 1,1 7.565.053 0,8 615

Sud-áfrica 12.083345 1,0 8.499.855 0,9 703 Suécia 11.938.686 1,0 8.499.470 0,9 712
ex-URSS 11.507.615 1,0 12.079.738 12 1050 Kuwait 11.208.775 1,0 7.458.809 0,8 665
Irlanda 11.007.435 1,0 9.498.897 1,0 863 Indonesia 9.829.340 0,8 9.390.575 0,9 955
Corea 7.828321 0,7 6.415.105 0,7 819 Egipte 7.216.342 0,6 5.244.582 0,5 727

Colombia 5.607.171 0,4 5.888.044 0,6 1.050 Finlándia 4.953.919 0,4 4.044.511 0,4 816
Libia 4.739.817 0,4 3.418339 0,3 717 Tunisia 4.693.511 0,4 1.467.310 0.1 313

Reunió 4.688.539 0,4 3373.791 0 3 720 Austria 4.474.811 0,4 5.411.832 0,6 1.209
Bahrain 4.424.460 0,4 2.882.807 0 3 652 Suíssa 4.258568 0,4 5.605.434 0,6 1316
Jordania 3.927.157 0 3 2.285.151 0 2 582 Malta 3.853.040 0,3 3.048.845 0,3 791
Martinica 3.629.856 0,3 2.612.616 0 3 720 Guadalupe 3.569344 0,3 2.716.473 0,3 761

Nigeria 3.206270 0,3 1.424209 0,1 444 Noruega 3.187.740 0,3 2.902.771 0,3 911
Panamá 3.172.057 0,3 2.881.765 0,3 908 Xipre 3.038.500 0,2 2.872.923 0,3 946

Venezuela 2.859.448 0,2 3.011.752 0,3 1.053 Xile 2.665.080 0,2 2.674.438 0,3 1.004
Dominicana 2.618.739 0,2 2.356.423 0,2 900 Maurici 2.559.905 0,2 1.913.685 0,2 748
Argentina 2.536.931 • 0 2 4.099.410 0,4 1.616 Andorra 2.486370 0,2 2.850.962 0,3 1.147

Japó 2.283.544 0,2 2.770.072 0 3 1.213 Costa Rica 2.244.895 0,2 1.769.960 0,2 788
Filipines 2.174232 0,2 2.317.603 0 2 1.066 Qatar 2.135.797 0,2 1.453.751 0,1 681

Guatemala 2.133.591 0,2 1.465305 0,1 687 Ghana 2.084.436 0,2 1.293.607 0,1 621
Ornan 1.999.176 0,2 1.259.067 0,1 630 Senegal 1.924.181 0,2 931.627 0,1 484
Xina 1.843.645 0,2 1.691.767 0,1 918 Costa d’lvori 1.782385 0,2 809.993 0,1 454

Hongria 1.755.296 0 2 1.829.149 0,1 1.042 Dinamarca 1.512.175 0,1 1.262.047 0,1 835
Camerún 1.416.948 0,1 1.123327 0,1 793 Guinea 1336.792 0,1 586360 0,1 438

Txéq.-Eslováq. 1.264522 0,1 1.550.520 0,1 1.226 Kenya 1.261.731 0,1 834210 0,1 661
Brasil 1.256.541 0,1 2.339208 0,2 1.862 Equador 1.226305 0,1 1.421.504 0,1 1.159
Sudan 1.216.965 0,1 685.524 0,1 563 lemen 1.125.906 0,1 596.547 0,1 530

II Testa, 92 estats 26.875.503 2,3 34.161.153 3,4 1.271 Total 1.165.322.003 100 981.801.137 100 843
Font: Elaborado propia amb dades dM JT/tf (AADD, 1986-1996a)
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3 2 3 .1 .  E l  t a u le l l :  e l  m e r c a t  m é s  a m p l i  i  d i v e r s i f i c a t  d i n s  V e x p o r t a d o  v a le n c i a n a

Malgrat el gran volum d’expedicions cap a la UE i a la resta deis estats membres de 

POCDE, les exportacions taulelleres són, entre les valencianes, les que posseeixen un 

mercat de fora de l’OCDE més divers i més extens, tant per l’alt nombre de paisos ais quals 

van destinades (159, sense comptar els 23 estats de l’OCDE) com per la gran quantitat de 

material que s ’hi envia (un 42,2%; el 57,8% restant s’envia a l’OCDE). A la figura 32.32 

podem comparar les destinacions a la UE i a tot l’OCDE de les exportacions taulelleres 

valencianes amb les exportacions d’altres branques industriáis valencianes el 1995.

Figura 32.32

A R E E S D E DE!m N A C I O  DE LES EX PO RTAC IO N S IN D U ST R IA LS VALENCIANES ( 1 9 9 5 )
Branca destinació de rexportació (milions de pessetes) Exportació total1995II

Industrial Unió Europea % OCDE*(l) % Resta % (milions de pessetes)
C erá m ica 7 6 .3 1 3 ,4 4 3 ,3 101.914,8 5 7 ,8 7 4 .3 7 3 ,9 4 2 ,2 1 7 6 .2 8 8 ,7

Material de tran sp o rt 248.577,4 81,0 249.121,2 81,2 57.835,1 18,8 3 0 6 .9 56 3
Calcer 109.612,3 60,1 163.825,7 89,9 18.504,2 9,9 182329,9

Téxtil i confecció 51.875,5 52,0 67.070,5 67,3 32.603,3 32,7 99.673,8
Maquines i aparells 104.283,9 71,8 119.534,2 82,4 25.617,0 17,6 145.151,2

Mobles de fusta 31.178,1 53,6 38.438,3 66,1 19.711,7 33,9 58.150,0
Metal-lúrgia 33.515,8 73,0 38.122,6 83,1 7.768,3 16,9 45.890,9

Productes alim entaris 23.927,5 62,6 283 38 ,5 74,1 9.908,7 25,9 38.247,2
Joguet 21.993,7 76,2 23.722,8 82,2 5.147,6 17,8 28.870,4

(1) Els paisos que componen POCDE ( Organitiació per a ¡a Cooperado i el Desenvo/upament Económic) són els de la Unió Europea (Franca, 
Alemanya, Italia, el Benelux, el Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Grécia, Espanya, Portugal, Austria, Suecia i Finlandia), a més d’lslándia, Noruega, 

Suíssa, Licchtenstein, Eslovénia, Croacia, Macedónia i Turquía peí que fa a Europa; fora del vell continent els Estats Units, Canadá i Méxic són els tres 
representants americans a l’OCDE, Japó l’asiátic i Australia i Nova Zelanda els dos d ’Oceania. Veiem com dins d ’aquesta llista de components de 
l’OCDE figuren la gran majoria deis estats membres da lló  que encara hui es coneix com el món ocddenta!, que engloba els estats amb un major 

poder adquisitiu d ’arreu del món i els de major pes polític (junt a Rússia i la Xina). Cal adarir que tant en les xifres d ’exportació a la UE com en les 
de l’OCDE no s’indou, per raons óbvies, el que es ven al mercat espanyol, tot i que Espanya forme part d ’aquests dos organismes supraestatals.

Font: elaborado propia amb dades de Y Estadística de Comerg Exterior. Comunitat Valenciana. 1995(AADD, 1986-1996b)

En aquesta figura (32.32) veiem com les exportacions valencianes de taulell són les 

úniques que no van destinades en més de la seua meitat cap a la UE i també són les úniques 

que no són expedides en més de 2/3 parts cap ais paisos de l ’OCDE, és a dir, cap ais paisos 

de major poder adquisitiu d’arreu del món. A la figura 32.33 podem veure i comparar els 

principáis estats i árees de destinació de l’exportació taulellera de la Plana i del conjunt de 

les exportacions valencianes el 1996.
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A la figura 32.33 podem observar com el percentatge d’exportacions taulelleres 

destinades a Oceania (1%), África (4*5%), América (16*4%) i, sobretot, a Asia (21*8%), és 

superior que el del conjunt de les exportacions valencianes (0*3%, 3’5%, 9*5% i 11*86%); 

peí que fa al continent europeu la situació és la inversa, ja que exactament el 75*09% del 

valor de les exportacions valencianes el 1996 procedia d’aquest (en especial d’Alemanya, 

amb el 19*4%, Fran9a, el 16*2%, i el Regne Unit, el 10*9%), i en canvi només el 56*33% 

deis ingressos per exportado de taulell de la Plana (sobretot d’Alemanya, amb el 8 *6 %, 

Portugal, el 7*7%, el Regne Unit, el 7*6%, i Fran9a, el 6*7%). Malgrat tot, en el cas del 

taulell de la Plana els ingressos per exportado d’origen europeu continúen sent els més 

grans, i amb gran diferéncia.

Emest Lluch raoná a La via valenciana el 1975 (217-218) els motius pels quals els 

paisos europeus - i  els de l’OCDE, en general- no són generalment competidors de la 

producció valenciana, sinó que, ans al contrari, solen ser-ne grans consumidors. La 

indústria autóctona valenciana es caracteritza per ser lleugera i dedicar-se a la fabricado de 

béns de consum directe (aliments, taulells, calcer, téxtil, moble, etc.); segons que postulava 

Lluch el 1975, aquests tipus de productes, d’una banda, rarament es fabriquen ais paisos en 

vies de desenvolupament -els quals manquen d’iniciativa empresarial i són, per tant, aliens 

ais mecanismes de l’economia moderna (aquesta teoría ha quedat desfasada en l’actualitat, 

a causa de la nova situació económica internacional18)-; de l’altra, tampoc no és habitual la

18Durant els darrers vint anys s’ha produit un canvi en l ’economia mundial que ha provocat una nova divisió 
internacional del treball, dins de la qual els centres de decisió i d’investigació s ’han mantingut en els paisos 
desenvolupats, mentre que el treball industrial poc qualificat (amb baix nivell tecnológic) s’ha desplagat 
massivament cap ais paisos en vies de desenvolupament. Moltes d’aquestes árees s ’han industrialitzat, bé 
mitjangant inversions de multinacionals, que pretenen de produir mercaderies a preus inferiors aprofitant la 
má d’obra barata i abundant d’aquestes árees (alguns exemples d’aquest cas els representen el Brasil, Méxic o 
la República de Corea) (Healey i Ilbery, 1990: 7-8) o bé a través d’iniciatives endógenes -tant privades com 
públiques- (el cas paradigmátic és la Xina, encara que també podem incloure-hi altres paisos del sud i del 
sud-est d’Ásia) (Haminton i Linge, 1983: xxiii-xxiv). En aquesta darrera área esmentada és on més s ’han 
generalitzat aquests processos manufacturera; la producció industrial valenciana -caracteritzada peí seu escás 
nivell tecnológic (llevat del taulell)- troba precisament en aquesta área (S i SE d’Ásia) la principal 
competidora internacional. En l ’actualitat aquesta competéncia arriba fins al nostre territori, que está sent 
inundat de productes industriáis procedents del sud i el sud-est asiátics, els quals ofereixen uns preus més 
competitius que no els de producció autóctona; com a conseqüéncia el saldo comercial entre Valéncia i 
aquesta área és tres vegades favorable ais darrers (aquesta dada és especialment significativa si tenim en 
compte que el saldo comercial valenciá global és clarament favorable a les exportacions -la  taxa de cobertura 
del comer? exterior valenciá durant el 1996 va ser del 152%: Valéncia exportá aquest any per un valor de 
1,806 bilions de pessetes i importá per un valor de només 1,189 bilions).
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fabricado de béns de consum i intermedis a les zones industrialitzades que económicament 

són més potents que Valéncia, notablement la UE i Nord-américa: en aqüestes árees, els 

alts costs de má d’obra fan inviable la producció d’aquests béns de consums que també es 

fabriquen en zones menys riques, de sous més baixos, com ara la valenciana, la catalana o 

la italiana del centre-nord19, de manera que els paisos més industrialitzats i més avan9ats 

tecnológicament (els EUA, Alemanya, Fran9a, Anglaterra, el nord estríete d’Itália...) 

prefereixen produir béns de capital o de producció (maquinaria), els quals requereixen una 

major inversió tecnológica i per tant una má d’obra industrial relativament escassa i 

altament especialitzada. Segons Lluch (1975: 218), el fet mateix que aquests paisos més 

industrialitzats i amb major poder adquisitiu no produisquen, en general, productes 

industriáis de consum i intermedis, que en canvi sí que es fabriquen a Valéncia, els 

converteix en els principáis mercats del producte fabrícat ací.

Jean Pierre Houssel (1985: 166) destaca que la industria anomenada espontánia, 

propia del País Valenciá (ens referirem a aquest tipus d’indústria més avant, ais subpunts 

336.1 i 336.2), es caracteritza perqué es produeix en paisos d’industrializado recent, com 

el nostre, que es troben a mitjan camí entre les zones més industrialitzades i 

desenvolupades i les que encara están en vies de desenvolupament. Aqüestes árees 

intermédies són idónies per a la indústria espontánia, que fabrica especialment béns de 

consum i intermedis, els quals no es produeixen ais paisos més rics, com Alemanya o els 

EUA, perqué tenen una má d’obra massa cara en comparado amb la de les árees 

intermédies (Valéncia, Catalunya, el centre-nord d’Itália, etc.); en canvi, aquests paisos més 

rics sí que són grans consumidors deis béns de consum produits a les árees intermédies.

Tant Lluch com Houssel coincideixen a destacar, dones, que la major part deis béns 

de consum produits en les árees intermédies, com el País Valenciá, es destinen ais mercats 

de major poder adquisitiu. Aixó es constata a partir de les dades de la figura 32.32, on veem 

co el 89,9% de les exportacions de calcer es destinaren a l’OCDE, el 83,1% deis productes 

metál-lics, el 82,2% deis joguets, el 74,1% deis productes alimentaris, el 67,3% del téxtil i 

confecció, el 66,1% deis mobles de fusta i el 57,8% de la cerámica.

19La dita Terza Italia o Italia di Mezzo, que engloba les regions de FEmília-Romanya, la Toscana, l ’Úmbria, 
les Marques, etc.; en general totes aquelles regions que s’ubiquen entre el Mezzogiorno subdesenvolupat i el 
Nord, altament industrialitzat.
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Veem a la figura 32.33 com, malgrat el gran percentatge d’exportacions a l’OCDE, 

la cerámica és la industria valenciana que destina menys proporció de les vendes exteriors 

hi destina. El fet que els nostres exportadors cerámics hagen hagut de buscar mercats ben 

llunyans s’explica en gran part a causa de la gran competéncia que els productors italians 

exerceixen entre els compradors més lucratius d’Europa i de Nord-américa, on tenen 

establida des de fa ja algunes décades una ben consolidada xárcia de distribució deis seus 

productes, de la qual manquen la majoria de les empreses espanyoles. Així, més del 58% 

del volum de les exportacions italianes de taulell es destinaren el 1996 a la UE i més del 

13% a la resta de paisos de l’OCDE; mentrestant Espanya el mateix any només va expedir 

un 38% del volum de taulells a la UE i un 12% a la resta de l’OCDE, és a dir, exactament la 

meitat de les exportacions, enfront del 70% del de les italianes.

Aquesta forta competéncia deis productors italians a Europa i Nord-américa és la 

principal raó que explica el fet que els exportadors taulellers valencians hagen hagut de 

buscar mercats extra OCDE des de fa ja més d’una década. El mercat del Próxim i Mitjá 

Orient fou el primer que s’explotá de manera massiva i en l’actualitat és la segona área, 

després de la UE, on major volum de taulells espanyols s’envien, encara que peí que fa ais 

ingressos és la tercera; durant la darrera década el mercat del Llunyá Orient també ha 

assolit gran pes, i en l’actualitat ja és la tercera área on més s’exporta i la segona peí que fa 

ais ingressos. En totes dues árees Espanya exportava el 1996 major quantitat de taulells que 

Itália, fet que també s’esdevenia a África i a América Llatina.

Com a conseqüéncia de la gran diversificado i llunyania deis seus mercats de 

destinació, hui dia el taulell és la indústria valenciana que més exporta en vaixell: les 

expedicions per via terrestre (per ferrocarril i, sobretot, per carretera) només són 

majoritáries, a banda de la Península Ibérica, a Franga, el Benelux, Alemanya, Suissa, 

Austria, Itália, Eslovénia, Croácia, Hongria, Txéquia, Eslováquia, Polonia, Bielorússia i 

Rússia20. Els 165 paisos restants ais quals foren enviats taulells valencians el 1996 reberen 

a través del vaixell els esmentats productes. L’intens tránsit marítim que comporta el taulell

20Cal remarcar que tant a Polonia com a Bielorússia i Rússia hi ha una alta proporció de tránsit marítim, a 
través de Gdynia (prop de Gdansk), en el primer cas, de Klaipeda (Lituánia) en el segon i de Sant Petersburg i 
de Mariupol (Mar Negre, Ucraina) en el tercer.
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valenciá ha propiciat que durant els darrers anys el port de Valéncia haja passat d’expedir 

mig milió de tones a gairebé dos milions el 1996, de manera que en Pactualitat el taulell 

suposa cap al 30% del pes de totes les mercaderies carregades en els molls i atracadors 

d’aquest port, un deis més importants de la Mediterránia peí seu tránsit de mercaderies 

containeritzades, grácies en bona mesura a Pauge que hi ha pres Pexportació taulellera 

(d’aixó en parlarem més ámpliament al punt 342.3).

Per acabar aquest punt volem remarcar el fet que el taulell, entre les grans industries 

exportadores valencianes, és la que menor percentatge d’exportacions (poc més de la 

meitat) realitza, precisament grácies a la gran capacitat de compra de taulell que posseeix el 

mercat espanyol, que com ja hem dit al punt 313.1 és el principal consumidor europeu per 

cápita de paviments i revestiments cerámics i un deis principáis del món. El 1997 s’exportá 

una mica més de la meitat del taulell valenciá, pero Pany 1988 el mercat interior encara 

consumia més de dos ter9os de tota la producció.

A la figura 32.34 podem comparar el percentatge d’exportacions del taulell valenciá 

amb les altres tres grans indústries exportadores valencianes: el calcer (amb el cuiro), el 

8 8 % del valor de la producció del qual provenia el 1995 de Pexportació, i el material de 

transport (vehicles automóbils) i les máquines i aparells (motors d’explosió, ordenadors), 

que en tots dos casos percebien de Pexportació gairebé el 70% deis seus ingressos. 

Mentrestant els ingressos per exportado de la industria taulellera valenciana, com ja hem 

dit, suposaven poc més de la meitat de totes les exportacions.

L’alt percentatge d’exportacions de vehicles automóbils i de máuines i aparells 

(básicament motors d’explosió i ordenadors) respon a una estratégia de les grans 

multinacional nordamericanes instal-lades a Valéncia {Ford i MSL, abans IBM), que 

produeixen ací per vendre tant a l’Estat Espanyol com a determinades árees de l’Europa 

Occidental: concretament Itália, Franca, Alemanya, el Regne Unit i Portugal. Quant a les 

exportacions de calcer cal dir que encara que el 1996 la indústria sabatera valenciana 

exportava per un valor (196.700 milions de pta) no molt superior al del taulell (175.000), fa 

molts més anys que iniciá la seua singladura arreu deis mercats exteriors: el 1973, quan 

Valéncia exportava productes cerámics per valor de 1.024 milions de pessetes corrents, el
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calcer ja exportava per un valor d’11.687 (un 86% del qual corresponia a empreses 

instal-lades a la Valí del Vinalopó) (Sebastiá, 1997: 90). El 1979 el taulell valenciá 

exportava per un valor de 5.092 milions i el calcer per un de 32.466 milions; el 1985 les 

sabates valencianes suposaren uns ingressos per exportació de 111.675 milions de pessetes 

(un 94% deis quals corresponents a empreses del Vinalopó) i els taulells de 29.751 (un 97% 

deis quals corresponenets a empreses de la CIT de la Plana). Així, la industria sabatera 

valenciana ha vingut consolidant uns mercats exteriors molt forts des de fa ja algunes 

décades, notablement els Estats Units i Alemanya, de manera que ha basat el seu 

creixement precisament en aquests potents mercats forans, i aixó explica que hui aquests 

continúen sent els principáis compradors de la producció industrial sabatera del Vinalopó.

Figura 32.34
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Mentrestant, la industria taulellera de la Plana ha basat el seu creixement en 

l’augment de les vendes en el mercat interior, almenys fíns al 1988, i va ser la forta crisi de 

la demanda espanyola de taulell del 1989-1991 que provocá una decidida orientació de la 

nostra industria cerámica cap ais mercats exteriors. Per tant, per explicar la gran proporció 

de vendes de taulell valenciá al mercat espanyol cal apuntar, d’una banda, el fet que aquest 

siga el principal consumidor europeu, i de l’altra, que la tradició exportadora dins la 

industria taulellera de la Plana siga encara relativament recent.

No obstant aixó, la clau del creixement futur de la nostra industria taulellera passa 

per l’augment de les exportacions, com veurem al próxim subpunt (3.2.4); si volem assolir, 

o almenys acostar-nos, al volum de vendes de taulell que té hui dia Itália, caldrá 

incrementar de debo les exportacions, que a la llarga hauran de suposar 2/3 parts o més de 

tota la producció (en Pactualitat Itália exporta 2/3 deis seus taulells). De moment, durant el 

que duem del 1997 les perspectives són positives, per tal com les exportacions taulelleres 

espanyoles s’han incrementat gairebé en un 2 0 % respecte a l’any anterior, la qual cosa les 

situaría, si en efecte es compleixen les previsions i si el volum de vendes al mercat 

espanyol és similar al del 1996, en un 56% de tota la producció taulellera veñuda el 1997.
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3.2.4. El paper de Ies exportacions en el futur de la industria taulellera

La clau del desenvolupament actual i del possible desenvolupament futur del 

subsector cerámic de la Plana passa sense cap mena de dubte per l’augment de 

rexportació. En els darrers anys és aquesta que ha possibilitat la supervivencia de la 

nostra industria taulellera, en un moment en qué el mercat espanyol, a pesar de ser el 

máxim consumidor europeu de taulell per cápita, ja no és capa? d’absorbir-ne la 

producció. Ara bé, en apostar pels mercats exteriors, els nostres empresaris no van 

aconseguir només de sobreviure, sinó que varen trobar un auténtic filó que -després 

d’alguns anys d’haver estat intensament explotat i d’haver donat lloc al sorprenent auge 

que ha experimentat el subsector- segueix sense mostrar el menor signe d’esgotament. 

En efecte, en aquests moments poden dir que hi ha encara molts mercats prácticament 

vérgens peí que fa al consum de taulell, siga quin siga l’origen d’aquest. Itália i 

Espanya, els principáis productors i exportadors mundials, són també (amb Grécia i 

Portugal que, tot i posseir poca industria taulellera, comparteixen amb els anteriors el fet 

de ser pai'sos mediterranis1) els mercats amb un major consum per cápita de productes 

cerámics (les proporcions són de prop de 4,5 m2 de taulell per habitant i any peí que fa a 

Espanya, de 3,3 a Itália, de 3,5 m2 en el cas de Grécia, i de 3,7 m2 en el cas de Portugal), 

mentre que les compres són prou inferiors en altres mercats de la Unió Europea, com 

ara Alemanya i Austria (2,3 m2/h/any), el Benelux (2 ), Fran9a (1,6 ) o el Regne Unit 

(0,56). En el cas d’altres grans mercats europeus trobem uns consums mitjans encara 

més baixos: 0,72 m2/h/any a Polonia i només 0,36 a Rússia. D’altra banda, el gran 

mercat nord-americá -que ofereix unes perspectives extraordináriament interessants per 

les seues dimensions i per l’alt poder adquisitiu de les seues zones més poblades i 

riques- no consumeix més que un escassíssim 0,46 m2 de taulell per habitant, peí que fa 

ais Estats Units2, i 0,52 quant al Canadá. Altres mercats lucratius més llunyans, com ara 

Austrália i el Japó, també mostren consums molt baixos de taulell: 1,29 i 0,34 m2/h/any,

^ l s  productes cerámics són més estimats ais paisos que compten amb un clima temperat, mentre que en 
latituds més altes es continua preferint, sobretot en recobriments per al sol, materials com ara la fusta o la 
moqueta, que aillen més del fred.

2Encara que alguns deis seus estats, com ara California (que té un clima mediterrani) i, sobretot, Florida 
(caracteritzat peí seu clima subtropical humit) tenen un consum molt més elevat que el de la mitjana, a 
causa de la benignitat de l’oratge d’aquestes zones, que condiciona un ús més freqüent del taulell.
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respectivament. Tot agó evidencia que les exportacions de taulell (no només les de la 

Plana, sinó les de qualsevol altra regió fabricant) tenen encara grans possibilitats 

d’augmentar, si poden aconseguir una major penetrado en aquests i en altres mercats. 

Les perspectives en aquest sentit són, per tant, falagueres, pero no hem d’oblidar que el 

taulell de la Plana només aconseguirá d’ocupar aquests mercats vérgens si és capag de 

competir amb éxit amb els altres pai'sos productors de taulell. Un altre tipus de 

competéncia que caldrá véncer és la que ofereixen els materials altematius al taulell. Si 

bé els productes cerámics parteixen amb l’avantatge de ser els materials amb millors 

característiques de resisténcia i higiene, i si bé comporten, una volta instal-lats, molt 

escasses despeses de manteniment -ja que són dificilment deteriorables amb el pas del 

temps-, per contra presenten l’inconvenient de ser productes més cars que la majoria 

deis materials substitutoris, i de requerir a més una notable despesa per a la seua 

instal-lació. A aixó s’afegeix el fet de no resultar a priori els productes més adequats per 

a aillar del fred3, la qual cosa suposa, evidentment, un important desavantatge a Phora 

de competir dins deis mercats del nord. Si fins i tot en paísos mediterranis com el 

nostre, el taulell dins Pámbit doméstic, a banda de pavimentar tota la casa, sol 

restringir-se a les parets de la cuina i de les cambres de bany (i en alguns casos el seu ús 

s’estén a les parets exteriors), no és estrany que en latituds més septentrionals es 

tendisca a fer servir els productes cerámics només per al revestiment de les parets i els 

paviments deis sois deis dos tipus d’habitado que hem esmentat, mentre que per a la 

resta de la vivenda i exteriors es prefereixen materials més barats i més fácils d’instal-lar 

(tot i que són menys duradors i comporten una major despesa de manteniment 

posterior), que es caracteritzen a més -en alguns casos- per una major capacitat per a la 

isolació térmica, com ara el parquet, el suro, la fusta, la moqueta, la pintura, el paper 

pintat, etc (Dalmau i de Miguel, 1991: 204-210).

Tot el que hem exposat fins ací ens ha de fer adonar que, si bé les perspectives 

són bones, per tal d’aprofítar-les i convertir-les en realitat és imprescindible que els 

productes cerámics de la Plana oferisquen cada dia uns majors avantatges en tots els 

sentits, i sápien promocionar-se amb el máxim de professionalitat; només així ens será

3De tota manera, cal lloar que, entre les moltes iniciatives dutes a terme pels nostres fabricants per tal de 
diversificar la producció, hi ha la de la fabricado de taulells amb característiques que els fan espedalment 
adequats per a zones fredes.
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possible de fer ffont a la competencia que, sense cap mena de dubte, continuaran 

oferint-nos tant els materials alternatius com els productes cerámics fabricats en altres 

paisos (notablement els que provenen d’Itália). La clau, dones, del futur de la nostra 

industria taulellera no és altra que una competitivitat cada volta major dins deis mercats 

internacionals. Per tal d’aconseguir aquest objectiu nosaltres creiem que cadria acomplir 

tota una serie de requeriments, que a continuació passem a detallar.

En primer lloc, és imprescindible de continuar incrementant la qualitat técnica i 

estética (disseny) deis nostres productes cerámics. Si bé hui dia es reconeix 

internacionalment que el taulell fabricat a la Plana posseeix un alt nivell de qualitat, cal 

admetre que aixó és en bona part a causa que ací es copia sistemáticament els dissenys 

concebuts a P altra banda deis Alps. Si s’acabara amb aquesta situació i s’aconseguira de 

realitzar a la Plana dissenys origináis iguals o superiors ais itálics, els beneficis per a la 

nostra industria serien importants ja que aixó atorgaria ais nostres productes un major 

prestigi ais paisos més rics -que són també els mercats més lucratius i els que més 

valoren aquesta mena de factors-, la qual cosa permetria d’augmentar-ne tant els preus 

com la penetració en aqüestes árees4. En conseqüéncia cal efectuar un esfor? continuat 

amb el fi de millorar el disseny del nostre producte, tot buscant-hi un estil propi i 

diferenciat. No cal negligir tampoc d’altres aspectes qualitatius més lligats a la 

modernització tecnológica: Pactualització de les tecnologies es fa igualment necessária 

per tal d’aconseguir els objectius desitjats d’incrementar el valor afegit del taulell de la 

Plana i disputar ais italians els rics mercats occidentals en condicions més avantatjoses. 

Entre les iniciatives que ja s’estan portant a terme en aquest sentit podem destacar la 

celebració a la capital de la Plana (des del 1988, i amb carácter bianual) de Qualicer, 

Congrés Mundial de la Qualitat del Revestiment i Paviment Cerámics (organitzat per la 

Cambra de Comer? de Castelló i el CoMegi Oficial d’Enginyers Industriáis), i la 

implementació d’una Escola Técnica Superior d’Enginyeria Cerámica a la Universitat 

Jaume I de Castelló, que de cara al futur garantirá un nueli d’investigado i de formado 

de professionals d’alt nivell.

4Fins ara, els preus deis nostres paviments i revestiments -relativament baixos en comparació ais italians- 
han fet possible que s’aconseguira un important mercat a les árees menys afavorides económicament 
(Asia, Africa, Sud-américa), on les nostres exportacions assoleixen en l’actualitat el mateix volum que les 
italianes o ádliuc el superen, peró a la Unió Europea i a Nord-américa, i en general a tots els estats 
membres de l’OCDE, continúen preferint clarament els productes taulellers italians.
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Un altre factor que cal prendre en consideració és la necessitat d’assolir una 

major diversifícació i selectivitat de la producció. Aixó es pot fer mitjan^ant un bon 

coneixement de les exigéncies i possibilitats deis mercats que ens resulten interessants, 

amb el fí de poder adequar la nostra producció a les necessitats i demandes de cada país. 

Fins a mitjan década del 1980, la producció es basava en uns determináis tipus de 

taulells de qualitat més aviat mediocre, pero amb Tininterromput increment de les 

nostres exportacions des del 1987 fins hui els fabricants han comensat a diversificar la 

seua producció en fundó de les necessitats deis diversos mercats exteriors, en adonar-se 

que aquesta era Túnica forma de penetrar-hi. Peí que fa a les propietats del taulell, en 

Tactualitat les empreses cerámiques deis nostre país fabriquen -per posar-ne només 

alguns exemples- paviments especialment resistents a Tabrasió, productes per a zones 

ffedes, d’altres per a zones industriáis afectades per atacs d’ácids, rajóles per a piscines, 

taulells antirelliscants, etc. D’altra banda, i peí que fa ais tipus de productes cerámics, 

hui dia es fabriquen a la Plana des del clássic bescuit fins ais moderns revestiments i 

paviments esmaltats obtinguts peí sistema de monococció (que suposen el gruix de la 

producció), passant per tota una varietat de peces artesanes i manuals, de peces 

especiáis (com ara mosaics de tot tipus, sócols i sanefes), o d’altres peces relativament 

minoritáries (gres porcellánic, gres extruit, revestiments vitris, etc.); i tot aixó, per 

descomptat, en diferents grandáries i dissenys. El que cal fer, dones, és continuar 

aprofundint en aquesta línia, i sobretot, aprofítar la nostra superioritat (que hem d’agrair 

a les característiques de les argiles valencianes) en els paviments de grans formats, en 

els revestiments fabricats peí sistema de monococció porosa i també en la industria 

auxiliar de frites i esmalts cerámics.

Una volta aconseguit un producte de la máxima qualitat, amb el disseny més 

innovador i amb una varietat suficient per a respondre a les més diverses exigéncies del 

mercat, és absolutament necessari de posar també la máxima Tatenció en la promoció 

del taulell i en el servei al client. El primer d’aquests aspectes s’efectua hui mitjansant 

fires, exposicions, revistes i catálegs i, de cara al gran públic, a través de la publicitat ais 

mitjans de comunicació de masses (que a nivell internacional només es poden permetre, 

pero, les majors empreses). A més, un bon nombre d’empreses valencianes de taulell 

exposen anualment el seus productes a les fires intemacionals de materials de
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construcció (entre les quals destaquen la de CERSAIE, que se celebra a Bolonya, la de 

CEVISAMA a la Fira Mostrari Internacional de Valéncia, la de BAU a Munic i, ais 

Estats Units, la d’ITE), realitzen muntatges de sales d’exhibí ció a les grans ciutats i 

obrin oficines de venda en diferents paisos (Dalmau i de Miguel, 1991: 217). Com és 

ben lógic, la promoció deis nostres taulells hauria de fer-se de manera prioritária en les 

árees de major poder adquisitiu del món: ja hem dit que és pensant en aquests mercats 

que cal millorar la qualitat i el disseny del nostre taulell; aixó, pero, no aconseguiria per 

si sol els efectes desitjats si no s’hi sabia difondre al mateix temps una nova imatge del 

producte que hi donara major prestigi. A hores d’ara no creiem descobrir res a ningú si 

enfasitzem l’extraordinária importáncia del márqueting per al futur de la nostra -de 

qualsevol- industria. L’altre aspecte en qué cal posar la máxima cura per tal 

d’aconseguir de vendre eficagment els nostres productes és el servei i l’atenció ais 

clients. Els exportadors no han de limitar-se de cap de les maneres a subministrar el 

producte i prou, sinó que han de fer un esforg per tal de mantindre sempre el contacte 

amb els seus compradors i evitar així que la manca de comunicado magnifique les 

conseqüéncies deis problemes que puguen aparéixer. Una volta més, són precisament 

els mercats més lucratius aquells on més necessáries resulten aquesta continuitat i 

aquesta eficácia en el servei, i per a aconseguir-la és essencial la consolidació de xárcies 

comerciáis al mercat exterior a partir d’estratégies empresarials ben planejades. En 

aquest sentit, els italians ens duen molts anys d’avantatge, a pesar del gran avang que en 

els darrers temps han estat capagos de realitzar els nostres exportadors.

Un greu problema que pateix el subsector tauleller de la Plana és que, ara com 

ara, les dimensions redui'des de la gran majoria de les empreses fan molt difícil que 

aquest subsector, globalment considerat, augmente el seu nivell de competitivitat tant 

com seria desitjable. Per a aconseguir aquest objectiu calen uns recursos de qué les 

empreses menudes i mitjanes no poden, per si soles, disposar. Si tenim en compte que 

bs fábriques taulelleres italianes -les máximes competidores de les nostres- solen 

tndre en canvi unes dimensions molt majors, es fará evident la necessitat d’arribar a un 

najor grau de coordinació entre les actuals empreses del nostre país, que podría 

aconseguir-se mitjangant la formado de consorcis o unions d’empreses. Els avantatges 

inmediats que se’n derivarien serien notables: des del punt de vista de la producció,
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podría aconseguir-se una major varietat si cada una de les empreses d’un consorci 

s’especialitzava en un tipus de producte determinat; des del punt de vista de la 

promoció, podría després fer-se el márqueting d’aquesta ámplia gamma de productes de 

manera conjunta, i així es reduirien sensiblement els costs de promoció. Aixó faria 

esperar un increment de les vendes i, en conseqüéncia, del marge de beneficis. Caldria, 

a continuació, reinvertir aquests beneficis en investigació i en formació de personal 

especialitzat, a fi d’augmentar la qualitat i el disseny deis productes.

Tot plegat possibilitaria que un d’aquests consorcis d’empreses disposara deis 

mateixos recursos que posseeixen hui les empreses més grans, oferint al mercat una 

gran varietat de productes d’alta qualitat i seleccció que s’adaptás ais seus gusts i a les 

seues necessitats, promocionant-los al mateix temps amb un máxim d’eficácia i 

optimitzant l’atenció al client: en definitiva, s’aconseguirien els objectius que hem 

vingut detallant en les darreres págines, Fassoliment deis quals judiquem necessari per a 

la supervivéncia i el desenvolupament fiiturs de la nostra industria taulellera.

D’altra banda, el recolzament de les institucions hauria de jugar també un paper 

fonamental per al futur de la nostra industria. De la mateixa manera que ja s’han creat 

centres de formació de personal especialitzat en Fenginyeria química cerámica i en el 

disseny, seria convenient que es tiraren avant iniciatives de formació que pretengueren 

de cobrir les actuals llacunes del nostre sistema productiu (que n’afecten sobretot 

algunes de les jpdústries i activitats auxiliars): ens referim a la fabricació de maquinaria 

per a les industries taulelleres (ja hem vist que en Factualitat prácticament tota la 

maquinária més sofisticada ha d’importar-se dTtália) i també a la formació deis operaris 

que s’encarreguen de la col-locació del producte acabat sobre les diferents superficies a 

qué va destinat. I donat que el subsector tauleller requereix una continua reconversió, 

creiem també necessari que les institucions donen suport económic a les empreses per 

tal que aqüestes puguen portar a terme la necessária modernització. En aquest sentit la 

Generalitat Valenciana, com veurem més avant, ha comengat ja, a través de FIMPIVA, 

a finangar part de les inversions a aquelles empreses que s’acullen a les ajudes que 

ofereix aquest organisme.

No insistirem més en el paper de Fexportació de cara al creixement futur del 

subsector tauleller, ni en les estratégies que cal adoptar per a aconseguir aquest augment
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(les quals estratégies, en alguns casos, han estat posades en práctica durant els darrers 

anys). El que volem destacar ara és el fet que, mentre que el 1988 només un 30% de la 

producció veñuda (66,7 milions de m2) havia estat exportada, el 1996 aquest percentatge 

ja era del 53% (195,2 milions de m2) i es preveu que per al 1997 arribe al 56% (227). 

Cal comparar, amb tot, aquest creixement amb el que van experimentar les exportacions 

taulelleres italianes en el període 1991-95: en només quatre anys van passar d’un 52% 

de la producció veñuda (216 milions de m2) a un 6 6 % (361,4). Aixó ens hauria de fer 

veure que aquest 56% de producció veñuda exportada a qué ha arribat el taulell de 

l’Estat espanyol no té per qué suposar cap sostre infranquejable. Ben al contari, 

nosaltres creiem que el taulell del nostre país no hauria d’acontentar-se amb les xifres 

actuals d’exportació, per molt que aqüestes mostren un creixement ben remarcable, sinó 

que hauria d’intentar en els anys vinents un nou augment d’aquestes, similar al que els 

italians han estat capafos d’aconseguir. Tal com hem provat de demostrar al llarg de tot 

aquest subpunt, ací hi haurá, ben probablement, la clau del futur del nostre subsector 

cerámic.
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3.3. La localització de la industria taulellera de la Plana. Factors i 
característiques

En aquest punt (3.3) ens ocupem, en primer lloc, de la localització de la producció 

de paviments i revestiments cerámics en l’ámbit mundial; tot seguit comparem els dos majors 

nuclis productors de taulells del món (les regions de la Plana de Castelló i de Reggio de 

TEmília-Módena) i analitzem la localització d’aquest subsector arreu de la Unió Europea. 

En els apartats següents realitzem un exhastiu estudi sobre la localització de la industria 

cerámica en els mares estatal, autonómic i comarcal, amb un treball cartográfic minuciós 

sobre la ubicació de les empreses cerámiques a la comarca de la Plana.

Posteriorment, al llarg del subpunt 335, examinem quines han estat les causes que 

han condicionat el desenvolupament a la Plana de la industria taulellera, causes molt diverses 

relacionades amb el medi físic i amb el potencial humá que, refor9ades per les extemalitats 

locáis -per les economies d’aglomerado-, han configurat Tactual concentració fabril 

planenca al voltant de la industria taulellera. Per les seues característiques aquesta industria 

(com moltes altres industries valencianes) coincideix amb alió que els geógrafs actuals 

anomenen industria espontánia -sistema productiu flexible i desenvolupat per la iniciativa 

local en un medi rural- i també amb el concepte de districte industrial -teixit productiu 

flexible i endogenbasat en petites i mitjanes empreses interdependents entre si.

Al llarg del subpunt 336 definirem les característiques generáis d’aquests dos tipus 

d’organització industrial flexible i de base endógena -la industria espontánia i el districte 

industrial-, que han estat exal9ats pels teórics de la localització industrial per ser altematives 

plausibles davant Tactual crisi del fordisme -sistema industrial propi deis anys 50 i 60 

caracteritzat per la seua producció rígida i estandardizada i per estar concentrat en grans 

aglomeracions industriáis. També estudiarem en aquest darrer subpunt els casos 

d’industrialització espontánia i de districte industrial que es donen al nostre país i 

comprovarem, finalment, que la indústria taulellera planenca és la que s’ha mostrat més 

dinámica recentment dins Támbit valenciá i que aixó ha repercutit en Textraordinari 

desenvolupament económic de la comarca durant els darrers deu anys, reflectit en el fort 

increment del VAB o en les baixes taxes d’atur que registra.
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3.3.1. La localizado en l’ámbit mundial

La producció de paviments i revestiments cerámics a escala mundial es concentra 

especialment a la Unió Europea, que al principi del 1996 posseía vora el 40% de tota la 

capacitat de producció mundial. Dins la Unió Europea, a més, dos estats -Itália i Espanya- 

concentraven llavors el 80% de tota la capacitat de producció. A escala mundial, Itália 

produia el 1996 el 18,23% de tots els paviments i revestiments cerámics i Espanya el 

12,37%; tots dos estats no només eren -i són- els principáis productors mundials, sinó que 

també els primers exportadors mundials1. Per darrere d’Itália i Espanya destacaven el 1996 

les produccions del Brasil i de la Xina, amb un 9,82 i un 8,12% del total mundial, 

respectivament; en aquest cas, tant Pun com, sobretot, 1’altra destinaven la gran majoria de 

la seua producció a satisfer la demanda deis propis i enormes mercats interiors (160 milions 

d’habitants al Brasil i 1.192 a la Xina)2. Cal dir que el Brasil i la Xina són els dos principáis 

consumidors mundials de taulell en térmens absoluts, amb 256 i 200 milions de m2 

respectivament (vegeu figura 31.28, p. 619). Indonésia suposa el 4,77% del total mundial, i 

produeix també, básicament, per a abastir el seu enorme mercat estatal (191 milions de 

persones); el mateix podem dir de Taiwan, amb la salvetat que el seu mercat interior és 

relativament menut (uns 21  milions de persones), pero és un gran consumidor de taulell; 

Taiwan, que produeix el 3,05% del total mundial, era el principal consumidor mundial de 

taulell del món per cápita el 1994 (amb 4,68 m2/h/any). La resta d’estats presenten un

^egons dades de Y Informe d ’ASCER del 1995 (AADD, 1995e), Itália realitzá el 1994 un 45% de totes les 
exportacions mundials taulelleres i Espanya un 22%; a molta distáncia se situava el Brasil, amb un 4,74% de 
les exportacions mundials i Franca i Alemanya amb un 2,86 i un 2,82% respectivament. Tal és l’abast de les 
exportacions en aquests dos estats (Itália i Espanya) que el 1996 dues terceres parts de tota la producció 
taulellera italiana que es va vendre i més de la meitat de l’espanyola es van exportar. Cal dir que el 75% del 
consum mundial de taulells es cobreix per béns produits en els respectáis estats consumidors, i el 25% 
restant s’importa; com acabem de dir vora el 70% d’eixes importacions mundials de taulells procedeixen 
d’Espanya (el 22%) i d’Itália (el 45%) (Assopiastrelle, dins AADD, 1995c).
2E1 Brasil exportava el 1994 1*11% de la seua producció (vora el 5% de les exportacions mundials), una 
proporció molt baixa si la comparem amb la italiana (2/3 parts de la seua producció i el 45% de les 
exportacions mundials) o l’espanyola (la meitat de la seua producció i el 22% de les exportacions mundials). 
La immensa majoria del mercat comprador deis taulells brasilers se situava al continet americá. La Xina, en 
canvi, exportava menys de 1*1% de la producció mundial, la qual cosa dóna fe del fet que gairebé la totalitat 
de la seua producció es destinava al seu enorme mercat interior (dades de Y Informe d ’ASCER, AADD, 
1995e).
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percentatge de la producció mundial relativament baix, sempre inferior al 3%; entre aquests 

cal destacar la producció turca (2,75% del total mundial), que abasteix el seu propi mercat 

(61 milions de consumidors) i, en menor mesura, árees veines del Próxim Orient3, i 

Alemanya, que destaca per la producció de klinker (taulell especialment utilitzat en paisos 

amb baixes temperatures) i peí fet que és el principal importador mundial de taulells del món 

(més de la meitat del seu consum Pimporta, sobretot -uns dos tergos- des d’Itália4). 

Respecte a Tailándia, la índia o Maláisia, que ocupen els llocs 9é i 12é en el ránquing de 

principáis productors mundials, podem apuntar el mateix que hem dit per a la Xina, 

Indonesia o Taiwan, és a dir, que la immensa majoria de les seua producció es destina al 

mercat interior (de 58 milions de consumidors potenciáis per a Tailándia i de 914 per a la 

índia). Méxic (lOé en el ránquing), els Estats Units (lié ), Franga (13é), Rússia (14é), Japó 

(15é) i Portugal (16é) també destinen la majoria de les seues produccions al mercat interior, 

pero cal fer-hi distincions: Méxic exporta una part de la seua producció, especialment ais 

Estats Units, del qual és el tercer proveidor de taulells (després d’Itália i Espanya); els Estats 

Units produeix gairebé exclusivament per al seu propi mercat i, a més, és el segon 

importador mundial (després d’Alemanya)5. Franga també destina una petita part de la seua 

producció a l’exportació, especialment a Alemanya, Bélgica i altres árees veines de la UE; a 

més, és el tercer importador mundial de taulells6.

A la figura 33.1 mostrem una llista amb els vint principáis productors mundials de 

taulell el 1996 segons les dades á1 Andar per Ceramiche (AADD, 1997a). A grans trets 

podem afirmar que els principáis productors i consumidors a escala mundial se sitúen 

sobretot en árees de clima especialment cálid (mediterrani, tropical sec, tropical humit i 

equatorial): el sud d’Europa, América del sud, el sud-est asiátic i, en menor mesura, el 

Próxim Orient.

3Segons Y informe d ’ASCER (AADD, 1995e), el 1994 Turquía suposava el 2,64% de les exportacions 
taulelleres mundials.
4E1 1994 Alemanya compra el 65% de les seues importacions a Itália i només el 9% a Espanya (AADD, 
1995e).
5E1 1994 un 38% de les seues importacions taulelleres provenien dTtália, un 21% d’Espanya i un 20% de 
Méxic (AADD, 1995e).
6E1 1994 un 65% de les importacions taulelleres franceses procedien dTtália, un 8% d’Espanya i un 8% 
d’Alemanya.
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Fora d’aquesta área el consum i la producció de taulell és poc rellevant, llevat del cas 

d’Alemanya, que és un productor important, pero sobretot un gran consumidor. En canvi, ni 

els Estats Units ni Rússia (si tenim en compte la gran població d’aquests dos macroestats), 

ni tampoc el Japó, el Canadá, el Regne Unit o Escandinávia -per citar alguns deis exemples 

paradigmátics d’estats amb predomini de dimes continentals o oceánics-, no són grans 

productors ni grans consumidors; com hem dit, aixó es deu al fet que el taulell és un deis 

materials de construcció preferit en zones de clima mediterrani i tropical, mentre que en 

latituds més altes i fredes continúen preferint-se d’altres materials altematius (sobretot el 

parquet), a pesar que, com ja hem comentat en altres apartats, hui dia es fabriquen taulells 

especialment resistents a les baixes temperatures. Aquesta correspondéncia entre el clima i 

Fús d’un o d’un altre material de construcció la trobem dins el mateix territori deis Estats 

Units: mentre que el sud -sobretot Florida- i California són grans consumidors de taulell, a 

la zona continental de 1’interior aquest producte gairebé no s’utilitza gens.

Quant ais métodes de producció de taulell (figura 33.1) destaca sobretot el de 

monococció, que suposa gairebé el 60% de tota la capacitat de producció mundial, pero que 

a Espanya supera les tres quartes parts de la seua propia capacitat productiva, fet que 

percentualment la converteix, entre Ies grans poténcies productores, en la major utilitzadora 

d’aquest sistema, grácies tant al fort desenvolupament de la monococció de paviment com al 

més recent de lá'monococció porosa (recordem que Espanya és líder mundial en aquest 

darrer tipus de producció); amb tot i aixó, en números absoluts és Itália que posseeix la 

major capacitat de producció de taulells per monococció: 1,27 milions de m2 al dia (que 

representa un 62% de la seua capacitat productiva), enfront d’1,06 milions de producció 

diária espanyola. Peí que fa a la bicocció Itália és també el principal productor a escala 

mundial amb 0,4 milions de m2 diaris (vora el 20% de la seua capacitat de producció -tota 

per a revestiment-) i a no molta distáncia se sitúa el Brasil amb una producció diária per 

bicocció de 0,334 milions de m2 (el 30% de la seua capacitat de producció, que representa el 

percentatge més alt entre els grans productors mundials). Entre la resta de métodes de 

producció cal destacar el del gres porcellánic, que ha conegut darrerament un espectacular 

desenvolupament a Itália, que hui dia produeix 0,284 milions de m2 al dia (que suposen el 

14% de la capacitat de producció) i, sobretot, a la Xina, que és el segon productor mundial
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amb 0,225 milions diaris (que signifiquen una quarta part de tota la capacitat de producció). 

Quant al klinker, taulell massís especialment destinat per a zones fredes, destaca sens dubte 

la producció d’Alemanya (vora el 30% de la seua capacitat de producció), d’on és originan 

aquest material, i també les de Rússia (15% de la seua capacitat), Franga (7%) i els Estats 

Units (7%). El coito i el gres roig, produccions de tipus rústic, presenten els majors volums 

de fabricació a Itália i a Espanya, mentre que el mosaic (fet normalment per monococció) 

destaca en general en tots els paisos del Llunyá Orient: a la Xina i a Tailándia suposa el 4% 

de la capacitat de producció, a Taiwan el 7%, al Japó el 12% i a Corea del Sud el 15%.

D’altra banda, a la figura 33.2 podem veure un mapa en qué mostrem els quaranta- 

cinc principáis productors mundials de cerámica, en el qual, d’una simple ullada, podem 

apreciar com excel-leix la producció de quatre estats: Itália, Espanya, Brasil i la Xina. Cal dir 

que, si fem cas de les estadístiques citades a l’anuari Andar per Ceramiche (1990e i 1997a), 

l’augment de la capacitat de producció de la Xina ha estat formidable durant els darrers sis 

anys, per tal com ha passat de ser el dotzé estat amb major capacitat de producció mundial 

el 1990 -amb 155.000 m2 diaris- (Membrado, 1991: 67) a col-locar-se en el quart lloc en el 

ránquing de capacitat productiva taulellera el 1996 -amb vora un milió de m2 diaris. Si el 

gegant xinés continuara incrementant la seua capacitat de producció al mateix ritme que els 

darrers sis anys, en sis anys més ja hauria superat amb escreix la producció del Brasil i la 

d’Espanya i se situaría a poca distáncia de la capacitat de producció italiana, líder 

indiscutible hui dia7. Amb tot i aixó, la Xina no pot considerar-se hui dia un competidor 

perillos per al taulell espanyol o per a l’italiá: en primer lloc alguns experts dubten que els 

xinesos puguen fer -ni de bon tros- una utilització de la seua capacitat de producció tan alta 

com fan Itália o Espanya (que se sitúa en els dos casos cap al 85% del total); i en segon lloc, 

la producció xinesa está destinada exclusivament a subministrar el seu propi i amplíssim 

mercat, que abraga 1 .2 0 0  milions de persones i que encara está gairebé verge: anualment 

cada xinés només consumeix 0,17 m2, enfront deis més de 4 m2/hb/any de Taiwan i 

d’Espanya o deis vora 4 dTtália, Portugal i Grécia. Per tant les exportacions taulelleres

7Aquesta situado es donaría sempre que aquests tres estats esmentats -Itália, Espanya i Brasil- no 
enregistraren augments espectaculars de les seues respectives capadtats de producció, cosa bastant 
improbable tenint en compte la creixent competéncia internacional a causa de l’emergéncia de nous 
productors, sobretot del sudest asiátic: Indonésia, Taiwan o Tailándia, a banda, és ciar, de la propia Xina.
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espanyoles i italianes difícilment podrien veure’s afectades per una producció xinesa que 

encara resulta molt i molt insuficient per cobrir les seues própies necessitats. En tot cas 

Púnic peijuí que, fins ara, pot estar causant Paugment de la producció xinesa no és un altre 

que la impossibilitat que els productors taulellers europeus puguen abastir la demanda 

creixent de materials de construcció de la principal potencia demográfica del món, que 

durant els últims anys, a més a més, está enregistrant grans taxes de creixement económic.

El mateix que hem dit per a la Xina pot aplicar-se -a  diferent escala- per al Brasil (3r 

productor mundial) o per a Indonésia (5é productor mundial). La producció taulellera 

brasilera ha de satisfer la demanda de 160 milions de consumidors, en un territori travessat 

en tota la seua amplitud per PEquador i en qué el clima menys cálid és el subtropical humit 

propi de Pextrem sud, i on, per tant, es donen les característiques idónies per al consum 

massiu del taulellet. Fins ara la producció brasilera ha anat també fonamentalment destinada 

a cobrir aquesta gran demanda propia -no debades el Brasil és el principal consumidor 

mundial de paviments i revestiments cerámics-, de manera que les exportacions taulelleres 

efectuades des d’aquest estat sudamericá han estat fins ara insignifícants en comparado amb 

les que realitzen Itália o Espanya. Peí que fa a Indonesia, que ha passat de ser el catorzé 

estat per la seua capacitat de producció el 1990 -amb uns 140 milions de m2 al dia- 

(Membrado, 1991: 67) al lloc cinqué del ránquing mundial el 1996 -amb una capacitat 

productiva de més de mig milió de m2 diaris- podem dir que, fins ara, tampoc no resulta un 

serios competidor per a les nostres exportacions, ja que el seu propi mercat, de vora 2 0 0  

milions de persones, encara está prácticament verge8.

8Per bé que no tant verge com el xinés: cada indonesi consumeix anualment 0,44 metres quadrats de taulell 
al dia, enfront deis 0,17 de cada habitant de la Xina.
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Figura 33 .1

P R IN C IPA L S PR O D U C T O R S M U I 
DE PAV IM ENTS 1 R EVESTIM ENTS CERi

4DIALS 
AMICS ( 1 9 9 6 )

Estat
Producció
(nf/dia)

%
món

Mono-
Cocció

Bi-
Cocció

Gres
Porce-
Hánic

KUnker
Cotto,
Gres
ñoig

Mosaic

Itália 2.056.985 18,23 1.271.700 398.715 284.100 22.550 74.170 5.750
Espanya 1396.100 12,37 1.059.800 183.650 40.000 35.850 65.600 11.200

Brasil 1.107.700 09,82 741.150 333.600 3.000 7.400 12.550 10.000
Xina 916.500 08,12 515.400 129.050 224.850 5.900 6.650 34.650

Indonesia 538.020 04,77 356.620 129.600 42.000 5 3 0 0 1.000 3.500
Taiwan 344.500 03,05 215.800 53.500 31.000 13.500 6.000 24.700
Turquía 310.400 02,75 237.100 6 0 3 0 0 13.000 0 0 0

Alemanya 297.800 02,64 105.000 84.300 7 3 0 0 87 3 0 0 11.200 2.700
Tailándia 2 8 8 3 4 0 02,56 193.000 50.700 30.000 3.500 20 11.120

Méxic 282.400 02,50 171.050 83.600 0 6.200 2 13 00 250
Estats Units 272.650 02,42 179.650 24.800 12.000 20.050 27.800 8.350

índia 234.600 02,08 120.550 89.950 13.900 700 6 .800 2.700
Franga 226.020 02,00 141.980 9.290 41.600 15.750 16.200 1.200
Rússia 207.950 01,84 64.000 110300 1.500 30.450 600 1.100
japó 190.500 01,69 76.900 50.700 34.900 5.100 600 2 2 3 0 0

Portugal 186.925 01,66 85.700 55.750 2 1300 11.100 10.550 2.525
Maláisia 183.400 01,63 97.500 3 5 3 0 0 34.500 7.000 1.000 8.100

Irán 175.700 01,56 103300 69.900 1.000 0 0 1.500
Argentina 165.770 01,47 91.750 66.130 3.000 2 3 0 0 2.590 0
Corea sud 183.500 01,38 74.400 31.500 11.000 8.400 3.400 27.400

Resta 1.744.980 15,47 82.100 682.500 75.050 73.650 78.730 32.950
Total 11.283340 100 6.704.450 2.733.135 925.000 362.000 346.761 211.995

Font: E laborado propia a p a rtir  de dades ti Andar per Ceramiche 1997 (AADD, 1997a), 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ suplem ent especial eixit el febrerdel 1996_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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3.3.2. La localització dins l’espai europeu

La Unió Europea produeix en Pactualitat la meitat deis taulells del món i només dos 

deis seus estats membres -Itália i Espanya9-  en fabriquen una tercera part. Tant en Pun com 

en Paltre territori la producció s’ha concentrat en dues petites comarques: així, la comarca 

industrial taulellera (CIT) de la Plana produeix aproximadament el 90% del taulell espanyol, 

mentre que el Comprensorio10 tauleller conformat per les províncies de Reggio del PEmília i 

Módena, a la regió de PEmília-Romanya, fabrica més del 75% de Pitaliá.

A les figures 33.3 i 33.4 podem observar la distribució per regions administratives 

del volum de producció de paviments i revestiments cerámics a la Unió Europea el 1996. Hi 

destaquen, com ja hem avangat més amunt, els territoris de PEmília-Romanya i el de 

Valéncia, que polaritzen la producció europea; el primer produeix el 39,25% de tots els 

taulells de la UE, mentre que el segon en fabrica el 31,16%. Tant a un territori com a Paltre 

la producció es concentra en les dues petites árees que ja hem assenyalat més amunt: el 

Comprensorio i la Plana. Molt lluny de la producció d’aquestes dues árees se sitúen les de la 

regió centre de Portugal, Baviera, Catalunya, Holanda meridional, Renánia del Nord- 

Westfalia, Nord de Franga, Llombardia i la resta de regions que mostrem a la figura 33.3. A 

Paltra figura, la 33.4, observem la localització sobre un mapa de la Unió Europea de les 

regions que fabriquen més de 3.000 m2de taulells diaris.

Cal apuntar que les dades que fan referencia ais territoris administratius italians i 

espanyols són de Poctúbre del 1996, mentre que les corresponents a la resta de territoris són 

de febrer del mateix any.

9Que a més de ser els máxims productors, són també els máxims exportadors i dos deis máxims consumidors 
mundials per cápita de taulells: els espanyols eren el 1994 els principáis consumidors europeus de taulell per 
cápita, amb 3,86 m2/h/any, i els italians els tercers, amb 3,3 (vegeu figura 31.28, p. 619).

10A Itália un comprensorio és qualsevol agrupació de municipis per a la planificació regional. Correspon a 
una unitat económica de característiques comunes (una regió especialitzada en determinada industria, o en 
un tipus d’agricultura concreta, o en un tipus de servei, etc.) (Houssel, 1985: 98).
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Figura 33 .3

V O LU M  DE P R O D U C C IÓ  DIÁRIA DE PAV IM ENTS 1 REVESTIM ENTS CERÁMICS A LES

R EG IO N S A DM INISTRATIVES  

D E LA U N IÓ  EU R O PE A  ( 1 9 9 6 )

Regió administrativa m2/d ia % Regió administrativa m2/d ia %

Emília-Romanya 1.779300 39,25 Valéncia 1.412.900 31,16

Centre de Portugal 156.400 3,45 Baviera 68.800 1,52

Catalunya 57.700 1,27 Holanda Meridional 56.800 1,25

Renánia del Nord-Westfália 54.750 1,21 Nord de Franca 43.700 0,96

Llombardia 43.400 0,96 Lorena 43.100 0,95

East Middlands 41.150 0,91 Tosca na 38.445 0,85

R enánia-Palatinat 32.800 0,72 Piemont 32.700 0,72

Roine-AIps 32.000 0,71 Laci 31.520 0,70

Sarre 30.800 0,68 Abruzzo 29.600 0,65

Campánia 26.480 0,58 Les Marques 25.560 0,56

M igdia-Pirineus 24.900 0,55 Mecklenburg-Antepomeránia 23.400 0,51

Lisboa-Vall del Tajo 20.600 0,45 Basilicata 20.100 0,44

Trentino 17.500 0,38 Borgonya 16.600 0 3 7

París 16.100 0,36 NE d ’A nglaterra 15.950 0 3 5

Bremen 15.500 0,34 Baixa Saxónia 15.450 0 3 4

Aragó 14.800 0,33 Schleswig-Holstein 14.450 0 3 2

Centre de Franca 14.000 0,31 Saxónia 13.500 030

Grécia Septentrional 13.000 0,29 Hessen 13.000 0,29

Ligúria 12300 0,27 Friül 11.600 0,26

Sardenya 11.500 0,24 Champagne 11.400 0,24

Resta 206.785 4,56 U n ió  E u r o p e a 4 .5 3 3 .7 0 0 IOO

Font: e laborado  propia a p artir de dades ti Andar per Ceramiche (AADD, 1997a)
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La industria taulellera de la Plana i la del Comprensorio emiliá11 presenten en el seu 

desenvolupament historie característiques comunes, própies d’alló que Jean Pierre Houssel 

(1985: 161) i altres geógrafs anomenen industrialització espontánia.(a, la qual ens referirem 

més avant, al llarg del punt 336). Tant la industria taulellera valenciana com Femiliana van 

náixer espontániament a partir de les iniciatives locáis (autóctones) i al marge de la 

intervenció deis forans i del poder públic; totes dues comptaven amb una llarga tradició 

artesanal basada en Fexisténcia de matéries primeres -en aquest cas argiles-; tant Tuna com 

l’altra s’escamparen per efecte de demostració des deis peusdemont rics en primeres 

matéries (Onda, Ribesalbes i FAlcora en el cas de la Plana, i Sassuolo, Casalgrande, 

Scandiano, etc. en el cas del Comprensorio) cap a les zones més planes, més densament 

poblades, millor comunicades i d’antic predomini agrícola (Castelló, Vila-real, Nules i 

Almassora a la comarca valenciana, i Fárea de les ciutats de Reggio i de Módena a 

Femiliana); finalment, tant un espai com Faltre s’ubiquen en una zona intermedia -dins els 

respectius estats- entre un nord industrialitzat i desenvolupat i un sud eminentement 

agrícola, característica aquesta propia de moltes de les regions d’industrialització espontánia 

(Houssel, 1985: 168).

Efectivament, dins de FEstat espanyol el nord industrialitzat de Valéncia és 

fonamentalment Catalunya, que el 1994, amb només un 15,6% de la població espanyola, 

posseia un 24,4% del Valor Afegit Brut de la Indústria. El País Base-Navarra també és una 

área fortament industrialitzada, ja que genera 1*11,5% del VAB industrial espanyol i només 

compta amb el 6 ,8 % dé la població. Valéncia, sense assolir el nivell de Catalunya o del País 

Base-Navarra, també compta amb un VAB industrial (1 1 ,8%) que, dins d’Espanya, 

representa més que no la població (10%). Madrid, en canvi, amb el 13% de la població 

espanyola generava el 1994 el 12,3% del VAB industrial. Pitjorment es troben les 

comunitats autónomes del migdia peninsular -el sud eminentment agrícola-, ja que 

Andalusia, Extremadura i Canáries, amb el 25,2% de la població espanyola només 

posseeixen F11,2% del VAB industrial (Alcaide, 1995: 27).

u Parlem de Comprensorio emiliá, i no pas emilianoromanyés, peí fet que les províncies de Reggio de 
l ’Emília i Módena s’enclaven dins la regió histórica de l ’Emília.
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La situado italiana és similar a Pespanyola pero més extremada. El que representa 

Catalunya per a Espanya és Llombardia a Itália: el 1992 aquesta darrer territori, amb un 

15,4% de la poblado italiana (Catalunya tenia el 15,6% de 1*espanyola), generava el 27,3% 

del VAB de tota la industria italiana (Catalunya, recordem-ho, el 24,4% de 1’espanyola)12. 

La situació del Piemont és parangonable a la del País Base-Navarra: amb un 7,5% de la 

població italiana el Piemont produeix Pl 1,1% del VAB industrial (el País Base-Navarra té el 

6,5% de la població i Pl 1,8% del VAB). El cas de PEmília-Romanya pot equiparar-se al del 

País Valenciá: amb un 7% de la població italiana (Valéncia tenia el 10%) generava el 9,7% 

del Valor Afegit Brut industrial (Valéncia el 1 1 ,8% de Pespanyol)13. Finalment, peí que fa a 

les regions meridionals italianes, les diferéncies entre aqüestes i el nord industrialitzat són 

abismáis: el 1992 la Campánia, Calábria i Sicilia sumaven el 25,2% de la població 

(Andalusia, Canáries i Extremadura també sumaven el 25,2%) i només representaven el 

8,5% del VAB industrial (Andalusia, Canáries i Extremadura el 10,25).

12Les dades de població de Llombardia i de la resta de regions italianes que esmentarem són de VECB 
(AADD, 1997c), i les del VAB industrial són d’elaboració própia a partir de dades de VISTAT (Istituto 
Statistico Italiano), 1997.
13Les semblances entre Valéncia i PEmília-Romanya no es restringeixen a la situació del VAB industrial 
respecte al total del VAB deis seus respectius estats. En realitat aquests dos territoris comparteixen molts 
trets en comú, com ara la població, l ’extensió i, dones, la densitat del terrritori: el 1992 PEmília-Romanya 
comptava 3.909.512 h, segons VECB (AADD, 1997c), mentre que Valéncia sumava 3.890.000 h segons 
17PE (AADD, 1994f). Valéncia suma 23.256 km2 i PEmília-Romanya 22.123; en conseqüéncia, les 
densitats de població són molt similars: 167 h/km2 al nostre país i 177 a PEmília-Romanya. A banda d’aixó, 
una altra de les moltes semblances entre PEmília-Romanya i Valéncia és que aquella passa per ser la regió 
més rica de tot Pestat italiá des del punt de vista agrícola: el 1992 PEmília Romanya, amb un 7,3% del 
territori italiá, produi'a el 12% del valor de la producció agraria (ISTAT, 1997); mentrestant no cal dir que 
Valéncia és també una de les comunitats autónomes amb major riquesa agrícola de PEstat: amb només un 
4,7% del territori espanyol representa el 7,2% del VAB agropesquer (Alcaide, 1995: 27) i 1’11% de totes les 
terres conreades (G C V 1: 149). Com a conseqüéncia d’aquestes similituds, Valéncia i PEmília-Romanya 
presenten una distribució de l ’activitat económica molt semblant: ací Pagricultura suposava el 1994 un 3,9% 
del VAB, i a PEmília-Romanya un 5,2% (el 1992); la indústria suposava ací un 26,5% (1994) i allá un 
27,3% (1992); el valor de la construcció ací era el 7,7% i allá del 5,8%; finalment, el pes deis servéis a 
Valéncia el 1994 era del 65,8% i a PEmília-Romanya el 1992 del 61,7% (IVE (AADD, 1996d) i ISTAT, 
1997).
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3.3.3. La localització dins el marc estatal

A partir de les dades de l’anuari Andar per Ceramiche (AADD, 1997a)14, podem 

afirmar que el 1996 a Espanya hi havia 19.725 treballadors empleats en les 247 

empreses fabricants de taulells, les quals posseíen una capacitat de producció diária de 

1.515.150 metres quadrats15; aqüestes xifres situaven Espanya com el segon productor 

europeu i mundial (com ja hem vist en el punt 3.3.1). A escala estatal la immensa 

majoria de les empreses (197, el 80%), deis treballadors (17.564, el 89%) i de la 

capacitat de producció (1.405.400, el 93%) s’ubicaven al País Valenciá. Aqüestes xifres 

són indicatives de la fortíssima concentrado de la industria taulellera espanyola en una 

única comunitat autónoma: Valéncia. A la figura 33.5 veiem reflectida la distribució de 

la producció taulellera espanyola el 1996 per comunitats autónomes. Alhora podem 

distingir-hi els distints sistemes de producció utilitzats (monococció, bicocció, cotto, 

klinker, gres roig, gres porcellánic i bescuit) i el tipus de pasta emprat (roja o blanca) en 

cada comunitat autónoma.

A les figures 33.6 i 33.7 veiem també la distribució de la producció taulellera per 

comunitats autónomes els anys 1989 i el 1983. Si comparem la producció taulellera 

valenciana del 1983, del 1989 i del 1996 veem com aquesta no ha parat d’augmentar el 

seu pes dins Espanya al llarg d’aquestes tres dates: el 1983 suposava el 85,5% de la 

capacitat de producció taulellera espanyola, el 1989 el 8 8 % i el 1996, com hem vist 

més amunt, el 93%; quant al nombre de treballadors Valéncia també ha augmentat el 

seu pes específic: el 1983 tenia el 82,5% del total, el 1989 el 84% i el 1996 el 89%; 

finalment, quant a les empreses, el 1983 s’ubicava al nostre país el 77% de les empreses 

taulelleres espanyoles, el 1989 el 78% i el 1996 el 80%. Fora de Valéncia cal destacar 

únicament la producció taulellera de Catalunya, que suposava el 8 (1983), el 7 (1989) i 

el 4,3% (1996) de la capacitat de producció taulellera a escala estatal.

14Dades contrastades i complementades -peí que fa al nombre d’empreses i treballadors- amb les de 
TAnuari Duns 50.000. Principales empresas españolas. España 1997 (AADD, 1997j).
15Aquesta xifra cal multiplicar-la per 330 dies (que se solen considerar com hábils a l’any), de manera 
que la capacitat de producció anual el 1996 fou d’uns 500 milions de metres quadrats, deis quals només 
se’n fabricaren 420 (i per tant l ’aprofitament de la capacitat de producció fou del 84%) i només se’n 
vengueren uns 370, ja que la resta de la producció s’estocá.
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Peí que fa a al tipus de producció s’observa una gran diferencia entre el 1983 i el 

1989 i 1996: el primer any esmentat (figura 33.7) la bicocció encara suposava, a escala 

estatal, les 2/3 parts de tota la capacitat de producció (total), i més del 40% d’aquesta 

capacitat de fabricado de bicocció es realitzava en empreses que només realitzaven el 

segon cicle (Fesmaltat) i que compraven el bescuit a empreses especialitzades en el 

fabricació d’aquest material (primer cicle). Quant al tipus de pasta, més del 90% de la 

capacitat de producció taulellera espanyola feia servir argila roja per a 1’elaborado del 

seu bescuit. El 1989 (figura 33.6) prácticament ja havia desaparegut el sistema de 

fabricació a base de primer i segon cicles (les poques empreses espanyoles fabricants de 

bescuit normalment l’exportaven), i la monococció ja havia depassat clarament la 

bicocció: aquella suposava el 64% de tota la capacitat de producció total i la bicocció 

només el 25% (recordem que el 1983 era el 67%); mentrestant la monococció porosa, 

que no es feia servir gens ni mica el 1983, ja havia assolit una fort pes en la producció 

espanyola taulellera (el 2 1 % de la capacitat), i el gres porcellánic, que tampoc no es 

fabricava el 1983, suposava 1*1,4% de tota la capacitat de producció. El tipus de pasta 

emprat continuava sent majoritáriament la roja, pero si el 1984 aquella suposava més 

del 90% del total, el 1989 el seu pes relatiu s’havia rebaixat fins al 87%; el 13% restant 

deis taulells s’elaboraven amb pasta blanca, la capacitat de producció de la qual havia 

passat de 41.700 m2/dia el 1984 a 102.500 el 1989.

El 1996 (figura 33.5) veem com les diferencies entre la producció per 

monococció i per bicocció encara s’accentuen més: si el 1989 aquesta darrera encara 

suposava el 25% de la capacitat de producció, el 1996 no era més que el 12% (un 

percentatge molt inferior a l’italiá, que el 1996 era encara del 21%); mentrestant la 

monococció porosa adquireix un pes cada volta major (gairebé un 30% de la capacitat 

de producció total, enfront del baixíssim 5% d’Itália), mentre que la monococció de gres 

suposa la meitat de tota la capacitat de producció taulellera a escala estatal (a Itália el 

56%). El gres porcellánic aconsegueix des del 1989 fins al 1996 augmentar notablement 

la capacitat de producció (de 13.500 m2/dia el 1989 a 47.600 el 1996), pero aquesta no 

deixa de ser relativament baixa el 1996 (un 3,1%, enfront d’Itália, en qué el gres 

porcellánic suposa el 1996 un 16% de tota la capacitat de producció). Per últim, i peí 

que fa al tipus de pasta, la roja continua sent clarament predominant, amb un 84% del
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total, pero la pasta blanca (16% del total) augmenta en quantitat: passa deis 102.500
A

m /dia de capacitat de producció el 1989 ais 244.000 el 1996 (així i tot se sitúa molt 

lluny de la capacitat de producció italiana, més de la meitat de la qual correspon a pasta 

blanca).

Per comparar els tipus de producció i de pasta a Itália i a Espanya podem 

observar la figura 33.8, en qué apareixen les dades de capacitat de producció italiana per 

al 1996 -segons els tipus de producció i de pasta-, les quals podem confrontar amb les 

de capacitat de producció espanyola del mateix any -segons els tipus de producció i de 

pasta- (figura 33.5). També podem observar en la figura 33.8 la gran polarització de la 

capacitat de producció taulellera italiana al voltant d’una única regió, a 1’igual que 

s’esdevé a Espanya; en el cas italiá PEmília-Romanya representa el 83% de tota la 

capacitat de producció taulellera, seguida a molta distáncia per la Llombardia (2%), 

TÚmbria (1,9%), la Toscana (1,8%), el Piemont (1,5%), el Laci (1,5%), PAbruzzo 

(1,4%), la Campánia (1,2%) i les Marques (1,2%).
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Figura 33.5

DISTRIBUCIO D I 
DINS LA INDÚSTRIA T /

EMPRESES, TREBALLADORS 1 CAPACITAT DE PRODUCCIO  
LULELLERA ESPANYOLA PER COMUNITATS AUTÓNOM ES (1 9 9 6 )

Comunitat
Autónoma

Em-
pres
ses

Treba-
lladors

Producció
Acabada
(m2/dia)

Bicocció
(mJ/
dia)

Monococció
(mVdia)

altres (cotto, klinker 
g. porcell., bescuit)

g- roig, 
m2/dia)

Tipus de pasta 
(m2/dia)

Gres Porosa total coAI/gr g.porc. Bese. Roja Blanca II
Valencia 197 17.564 1.405.400 181.000 712.100 424.900 1.137.000 53.500 34.000 51.150 1.193.400 212.000

Catalunya 26 1.018 65.200 400 17.600 9.700 27.300 33.700 4.000 0 42.700 22.500

Andalusia 8 283 8.200 1.600 5.000 0 5.000 1.600 0 0 8.200 0

Aragó 6 242 14.800 3.000 0 0 0 11.800 0 0 14.800 0

Madrid 2 230 8.200 0 500 0 500 200 7.500 0 700 7.500

Galicia 2 205 7.100 0 0 0 0 5.000 2.100 0 5.000 2.100

Cast-manxa 3 113 5.250 0 0 0 0 5.250 0 0 5.250 0

Cast-lleó 3 70 1.000 200 0 0 0 800 0 0 1.000 0

Espanya 247 19.725 1.515.150 186.200 732.700 434.600 l.l67300 111.850 47.600 51.150 1.271.050 244.100
Font: Elaboració própia a partir de dades d’Andarper Ceramiche (AADD, 1997a)

Figura 33.6

DISTRIBUCIO D ’EM PRESES, TREBALLADORS 1 CAPACITAT DE PRODUCCIO DINS LA INDUSTRIA  
TAULELLERA ESPANYOLA PER COMUNITATS AUTÓNOM ES (1 9 8 9 )

Comunitat
Autónoma

Em-
pres
ses

Treba-
lladors

Producció
Total

(m2/d¡a)
Bicocció

(m2/
dia)

Monococció
(m2/dia)

Altres (cotto, klinker, 
gres roig, g. porcell., 

bescuit) (m2/dia)

Tipus
pasl

(m2/<j

de
ta
ia)

Gres Porosa total coAI/gr/gp Bese. Roja Blanca
Valencia 195 12.479 829750 219.700 381300 181.800 563.100 46.250 91.950 731.450 97.600

Catalunya 29 1.365. 66.100 1.400 16.500 10.600 27.100 37.600 2.500 53.100 13.000
Andalusia II 402 15.600 7.000 7.200 0 7.200 1.900 400 13.900 1.700

Extremadura 1 70 7.000 1.500 0 4.000 4.000 1.500 0 7.000 0

Madrid 1 90 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 6.000
Aragó 3 96 5.500 1.000 0 0 0 4.500 0 5.500 0

Galicia 2 58 4.500 0 1.500 0 1.500 3.000 0 4.500 0
Navarra 2 72 3.700 3.700 0 0 0 0 0 3.700 0

Cast-Manxa 3 156 3.300 3.150 0 0 0 150 0 150 3.000

Resta (*) 3 68 1.800 150 0 0 0 1.650 0 0 0
ESPANYA 250 í4.856 942.750 237.600 406300 / 96.400 602.900 102550 94830 821.450 121300

Font: Elaboració própia a partir de dades $ Andar per Ceramiche (AADD, I990e)
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Figura 33.7

DISTRIBUCIO D ’Eh 
T A I

1PRESES, TREBALLADORS 1 CAPACITA 
LELLERA ESPANYOLA PER COM UNITi

T DE PRODUCCIO DINS LA INDUSTRIA  
ATS AUTÓNOM ES (1 9 8 3 )

Comunitat
Autónoma

Em-
pre-
ses

Treba-
lladors

Producá
(inacabac

í diária m2 
a/acabada)

Tipus de fabricació 
If/d ia

Tipus de pasta 
m2/dia

Ir cicle 2n cicle Completa Total Bicocció Monococ. CoAI/Gr(l) roja blanca II

Valéncia 192 12.298 132.800 127.250 279.750 407.000 293.000 99.000 15.000 397.700 24300

Catalunya 35 1.259 2.500 3.150 35.850 39.000 5.400 12.000 21.600 45.000 6.000

Cast.-Manxa 4 420 0 100 11.060 11.160 11.100 0 60 2.220 9.000

Andalusia 7 405 2.000 1.800 4.500 6.300 5.300 0 1.000 7.300 0

Galicia 2 112 0 0 3.500 3.500 0 500 3.000 3.500 0

Cast.-lleó 3 217 0 0 2.800 2.800 2.000 0 800 800 2.000

resta (2) 6 221 1.000 2.500 3.200 5.700 3.000 2.400 300 6.700 o
ESPANYA 249 ¡4.932 138300 134.800 340.660 475.460 3/9.800 /13.900 4/.760 434360 4/300

Font: Elaboració própia a partir de dades A'Andar per Ceramiche (AADD, I9E 
(1) Cotto, Klinker i Gres Roig (encara no es produía gres procellánic) 

(2) Navarra (2.500 de producció acabada), Extremadura (2 .400) i Aragó (

4b)

B00)

Figura 33.8

DISTRIBUCIO D’EM PRESES, TREBALLADORS 1 CAPl 
D INS LA INDÚSTRIA TAULELLERA ITALIANA PER REGIOM

ACITAT DE PRODUCCIO  
S ADMINISTRATIVES EL 1 9 9 6

Regió
Em-
pre-
ses

Treba-
Llador

s

Producció
total

(m2/dia)

Bicocció
(m2/
dia)

Monococció
(m2/dia)

altres (cotto, klinker, g. roig, 
g. porcell., bescuit) (m2/dia)

Tipus de pasta 
(m2/dia)

Gres Porosa total cA/gr e orc- Bese. Roja Blanca
Emília-

Romanya 216 25.911 1.779.300 311.150 1.046300 86.900 1.133.400 41.250 292300 234.600 722.400 1.055.900

Llombardia II 754 43.400 17.600 21.000 0 21.000 2.800 2.000 0 32.900 10.500

Umbría 12 688 40.150 16.000 24.150 0 24.150 0 0 0 16.000 24.150

Toscana 24 1.005 38.445 2.145 8.000 0 8.000 25300 3.000 600 29350 9.095

Piemont 6 617 32.700 0 12.500 0 12.500 20300 0 800 22.700 10.000

Laci II 666 31.520 4.400 24.000 2.600 26.600 520 0 0 17.920 13.600

Abruzzo 5 282 29.600 600 2.000 0 2.000 0 27.000 0 600 29.000

Campánia 24 661 26.480 7.860 11.850 6.000 17.850 1.270 0 0 20330 6.250

Les Marques 6 176 25.560 1.460 16.000 0 16.000 2.100 6.000 0 3.560 22.000

Basilicata 3 286 20.100 1.100 12.000 3.500 15.500 0 3.500 0 1.100 19.000

Resta Italia 39 1.576 77.530 26.600 27.050 9.500 36.550 4.380 9.500 3.550 27.080 49.950

/TÁL/A 357 32.622 2344.785 388.9/5 L205.050 108.500 1313.550 97.820 343.500 239350 894340 /.250.445
Font: Elaboració própia a partir de dades dV ndarper Ceramiche (AADD, 1997a)
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3.3.4. La localització dins l’ámbit autonómic i comarcal

Si a escala estatal la producció taulellera valenciana es troba enormement 

polaritzada en una sola área (el País Valenciá), a escala valenciana, la producció es 

troba encara més polaritzada en una única comarca: la Plana de Castelló, i més 

concretainent la comarca industrial taulellera (CIT) de la Plana Aquesta darrera suposa 

el 96,6% de tota la producció valenciana, aplega el 95,5% deis treballadors valencians i 

alberga el 90,4% de les empreses valencianes. A molta distancia es troben la Safor, 

l’Horta, la Costera, la Valí d’Albaida i la resta de comarques valencianes productores de 

taulell. A la figura 33.9 veiem la distribució de la producció valenciana de taulells el 

1996 (detallada per tipus de fabricació i de pasta emprades).

D’altra banda, a la figura 33.10 podem observar com a l’Emília-Romanya 

s’esdevé una distribució a escala regional semblant a la valenciana, per bé que no tan 

exagerada: el 89,8% de les empreses de l’Emília-romanya, el 86,6% deis treballadors i 

el 88,8% de la capacitat de producció es concentren al Comprensorio (províncies de 

Modena i Reggio de l’Emília), mentre que fora d’aquesta área destaca únicament la 

producció taulellera de la provincia bolonyesa (4,9% del total regional) i de la de 

Ravenna (2,6% del total).

Figura 33.9

DISTRIBUCIO D ’EM PRESES, TREBALLADORS 1 C A P/ 
DINS LA INDÚSTRIA TAULELLERA VALENCIANA PE

ICITAT DE PRODUCCIO  
R COM ARQUES (1 9 9 6 )

Comarca
Em-
pres
ses

Treba-
Lladors

.Producció
Acabada
(mJ/dia)

Bicocció
(mV
dia)

Monococció
(m2/dia)

altres (cotto, klinker 
g. porcell., bescuit)

, g. roig, 
mVdia)

Tipus de
(mVd

pasta
¡a)

Gres Porosa Total coAI/gr g.porc. Bese. Roja Blanca
.a Plana (CIT) 178 16.778 1.358.300 166.400 710.650 424.900 1.135.550 22.450 34.000 51.150 1.146.300 212.000

La Safor 4 262 8.200 200 1.000 0 1.000 7.000 0 0 8.200 0
L’Horta 6 212 14.750 13.700 450 0 450 600 0 0 14.750 0

La Costera 2 89 8 .300 0 0 0 0 8.300 0 0 8.300 0
/all d ’Albaida 3 66 7.150 0 0 0 0 7.150 0 0 7.150 0

l’Alacantí 1 70 4.000 0 0 0 0 4.000 0 0 4.000 0
La Marina 1 50 3700 0 0 0 0 3.700 0 0 3.700 0

Hnalopó Mitjá 2 37 1000 500 0 0 0 500 0 0 500 0
VALENCIA 197 17.564 1.405.400 181.000 712.100 424.900 1.137.000 53.500 34.000 5/./50 1.193.400 2/2.000
ESPANYA 247 19.725 I.5/S./S0 186.200 732.700 434.600 1.167300 111.850 47.600 51.150 1.271.050 244300

Font: Elaboració própia a partir de dades d’Andarper Ceramiche (AADD, 1997a)
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Figura 33.10

DISTRIBUCIÓ D ’EM PR ESES, TREBALLADORS 1 CAP 
D IN S LA INDÚSTRIA TAULELLERA DE L’EMÍLIA-ROMAM

VCITAT DE PRODUCCIÓ  
IYA PER PROYÍNCIES ( 1 9 9 6 )

Provincia
Em
pre
ses

Treba
lladors

Producció
total

(mVdia)

Bicocció
(m2/
dia)

Monococció
(m2/dia)

altres (c 
g.porce

Jtto, klinker, g. roig, 
1., bescuit) (m2/dia)

Tipus de pasta 
(m2/dia)

Gres Porosa total cA /gr g.porc. Bese. Roja Blanca
Módena 107 15.017 1.087.600 177.700 688.100 63.900 752.000 11.800 146.100 109.900 480.900 606.700

Reggio 87 7.431 493300 79.050 250.700 9.500 260200 29.450 123.600 124.700 160.700 331.600
Módena-
Reggio 194 22.448 1.580.900 256.750 938.800 73.400 1.012200 41.250 269.700 234.600 641.600 938300

Bolonya 7 1.620 86.500 27.800 35200 12.500 47.700 0 11.000 0 40.700 45.800
Ravenna 7 827 46.650 14.150 28.000 1.000 29.000 0 3.500 0 23.150 23300

Resta 8 1.016 65.250 12.450 44.500 0 44.500 0 8300 0 16.950 48300
tníuA-

80HANYA 216 25.91 1 1.779300 311.150 I.046J00 86.900 ¡333.400 41.250 292300 234.600 722.400 1.055.900
UÁUA 357 32.622 2344.785 388.915 1.205.050 108.500 1313.550 97.820 343.500 239350 894340 1350.445

Font: Elaboració própia a partir de dades d’Andar per Ceramiche (AADD, 1997a)

Dins la própia comarca industrial taulellera (CIT) de la Plana trobem una 

distribució de la industria taulellera relativament concentrada al voltant d’una série 

d’eixos de comunicació, entre els quals destaquen especialment tres: el de la carretera 

autonómica valenciana 20 (antiga C-223, que d’est a oest passa per Vila-real, Betxí, 

Onda i Ribesalbes), el de la carretera CV-16 (antiga C-232, que d’oest a est travessa els 

municipis de Llucena, Figueroles, FAlcora, Sant Joan de Moró i fa cap a Castelló) i el 

de la N-340 (que de sud a nord passa per Xilxes, Moncofa, Nules, Vila-real, Almassora 

i Castelló); fora d’aquests tres eixos no se’n troba més que un altre, més curt i molt 

menys dens que no els anteriors, conformat per la carretera autonómica CV-10 (antiga 

C-238, que s’inicia a Castelló i que, a través de Borriol, puja a la Pobla Tornesa i 

Vilafamés). L’eix més dens peí que fa a la concentració d’indústria taulellera és el de la 

CV-16, ja que aplega 74 empreses fabricants de taulells amb poc més de 6.900 empleats 

al llarg deis seus 30 km de distáncia; a continuació tenim Feix de la N-340, que en 25 

km reuneix 34 empreses i poc més de 4.800 treballadors; Feix de la CV-20 comprén 62 

empreses i vora 4.400 treballadors en 20 km i, finalment, Feix de la CV-10, en 25 km 

concentra únicament vuit empreses amb 670 ocupats.
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Peí que fa ais municipis, a les figures 33.11 i 33.12 presentem la distribució de 

treballadors, empreses i capacitat de producció el 1996, en nombres absoluts i en 

percentatges, respectivament. Podem apreciar com l’Alcora és el municipi que, amb 

diferencia, ostenta el primer lloc en el ránquing tant per nombre d’empreses (53, el 30% 

de la CIT de la Plana i el 21,5% d’Espanya) com peí de treballadors (3.884, el 23% de 

la CIT de la Plana i gairebé el 20% d’Espanya) i per la capacitat de producció (prop 

deis 400.000 m2 diaris, el 29% de la CIT de la Plana i el 26,3% d’Espanya); a més, 

segons les dades elaborades a partir de l’anuari Andar per Ceramiche, TAlcora passa 

per ser el municipi amb major capacitat de producció taulellera diária del món, per 

davant fins i tot de l’italiá Fiorano, municipi ubicat en pie Comprensorio emiliá que 

posseeix una capacitat de producció diária de 267.500 m2.

Onda, que fins ais anys seixanta de Tactual centúria fou el principal centre 

tauleller de la Plana i de tot l’Estat, és en l’actualitat el segon municipi de la CIT de la 

Plana peí que fa al nombre d’empreses (45, el 18,2% d’Espanya), al de treballadors 

(2.984, el 15,1%) i a la capacitat de producció (251.400, el 16,6%), i a no molta 

distáncia se sitúa Vila-real, municipi que el 1956 encara no posseía ni una sola empresa 

taulellera, i dones, amb una tradició industrial taulellera relativament breu, iniciada per 

mimetisme cap a Onda. El 1996 Vila-real posseía 2.862 treballadors en la industria
a

taulellera (14,5% del total estatal) i una capacitat de producció de 163.900 m /dia 

(10,8%). A continuació se sitúa Castelló, que compta amb una llarga tradició taulellera 

que es remunta al segle passat, i que a partir deis anys seixanta i setanta es va veure 

estimulada i reactivada per noves inversions: el 1996 suposava el 9,5% deis treballadors 

taulellers espanyols (1.874, en catorze empreses) i el 10,4% de la capacitat de 

producció. Sant Joan de Moró i Nules, que tenen una tradició taulellera similar a la de 

Vila-real, o fins i tot més curta, són els següents en el ránquing de municipis; tots dos 

s’han vist afavorits per la seua ubicació estratégica: l’un -M oró- en la CV-16 (Castelló- 

l’Alcora) i l’altre -N u les- en la N-340. El 1996 Sant Joan de Moró posseía el 7,9% deis 

treballadors taulellers espanyols (uns 1.550, repartits en deu empreses) i Nules el 6,7% 

(1.300 empleats, en onze empreses), i peí que fa a la capacitat de producció la de Moró 

era del 6% i la de Nules del 7,3%. A continuació figura Almassora (amb un 3,6% deis
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treballadors taulellers estatals -877, en 6 empreses- i un 3,5% de la capacitat de 

producció), que tampoc no tenia cap tradició taulellera fins ais anys seixanta i que s’ha 

aprofitat també de la seua ubicació en la N-340, entre Castelló i Vila-real. Ja a molta 

distáncia trobem els pobles de Betxí, Borriol, Ribesalbes, Vilafamés, Llucena, Xilxes, 

Moncofa, la Pobla Tomesa i Figueroles, que són els més periférics de la CIT de la Plana 

i entre els quals en trobem alguns amb una llarga tradició cerámica, com ara Ribesalbes, 

al costat d’altres que a penes fa un parell d’anys no posseíen cap empresa taulellera, 

com ara Xilxes.

A  la figura 33.13 observem l’evolució recent (anys 1983, 1989 i 1996) de la 

capacitat de producció taulellera a la CIT de la Plana per municipis. Veiem com des del 

1983 fins al 1996 s’ha produit un elevat augment tant del nombre de treballadors com, 

sobretot, de la capacitat de producció, i en canvi s’ha mantingut estancat el nombre 

d’empreses, les quals, en compensació, presenten majors dimensions mitjanes. Per 

municipis l ’Alcora és el que major creixement ha experimentat, tant peí que fa al 

nombre de treballadors (2.459 el 1983, 2.831 el 1989 i 3.884 el 1996) com quant a la 

capacitat de producció (85.400, 203.700 i 398.150 m2/dia, respectivament). Onda també 

enregistrá un notable increment de la capacitat de producció entre el 1983 i el 1996, i 

deis treballadors des del 1989 fins al 1996. Vila-real, Castelló, Sant Joan de Moró, 

Nules i Almassora també incrementen el nombre de treballadors i la capacitat de 

producció taulellera al llarg del 1983-1996. Amb menor intensitat, els municipis 

periférics de Llucena, Borriol, Moncofa i la Pobla Tomesa van enregistrar lleugers 

augments del nombre de treballadors i de la capacitat de producció, mentre que Betxí, 

Ribesalbes, Vilafamés i Figueroles augmentaren la capacitat de producció pero perderen 

treballadors; en altres municipis com ara Borriana, Soneja, les Coves de Vinromá, 

Segorbe, Atzeneta del Maestrat i Fanzara les empreses taulelleres existents el 1983 o el 

1989 acabaren per tancar, en gran mesura a causa de l’excentricitat respecte al cor de la 

CIT de la Plana (l’Alcora-Onda-Vila-real-Castelló). Aquesta excentricitat és palesa 

especialment en el cas de Soneja-Segorbe i les Coves, situades a més de 40 km del 

centre neurálgic del taulell planenc. Finalment, Xilxes és l’únic municipi que el 1983 i 

el 1989 no posseía cap empresa taulellera i que el 1996 sí que en tenia alguna.
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A la figura 33.14 veiem finalment la distribució per municipis de la capacitat de 

producció taulellera al Comprensorio emiliá, en la qual podem comprovar com cap 

població es destaca especialment de la resta peí que fa a la fabricació taulellera: allí el 

nombre de municipis que es reparteixen la producció és major que a la Plana, on molts 

pocs municipis concentren la gran majoria de la producció: l’Alcora, Onda, Vila-real i 

Castelló posseien el 1996 el 72% de tota la capacitat de producció taulellera de la CIT 

de la Plana i el 65% del total estatal. En canvi a Italia els quatre primers municipis 

(Fiorano, Sassuolo, Spezzano i Solignano) només reunien el 46% de la capacitat de 

producció taulellera al Comprensorio emiliá i el 34% del total estatal.

Figura 33.11

DISTRIBUCIÓ D ’EM PRESES, TREBALLADORS 1 CAP/!
DINS LA CIT DE LA PLANA PER MUNIC

iCITAT d e  p r o d u c c i ó  
PIS (1 9 9 6 )

Municipi
Em-
pres
ses

Treba-
Lladors

Producció
Acabada
(m2/dia)

Bicocció
(m 7
dia)

Monococció
(m2/dia)

altres (cotto, klinker 
g. porcell., bescuit)

g.roig,
mVdia)

Tipus de pasta 
(m3/dia)

Gres Porosa Total coAI/gr g.porc. Bese. Roja Blanca

L’Alcora 53 3.884 398.150 51.200 225.900 114.400 340300 6.650 0 6.000 385.150 13.000

Onda 45 2.984 251.400 39.600 125.600 77.900 203.500 8.300 0 5.800 217.050 34350

Vila-real 15 2.862 163.900 12.300 66.600 82.000 148.600 0 3.000 400 89.150 74.750

Castelló 14 1.874 157.400 8.900 99.000 45.000 144.000 500 4.000 12.000 132.400 25.000

S .J.de Moró 10 1.554 89.550 15.500 50.450 19.600 70.050 0 4.000 950 78.450 11.100

Nules II 1.299 111.300 20.000 51.300 38.000 89.300 2.000 0 0 92.300 19.000

Almassora 6 877 52.900 900 28.000 16.000 44.000 0 8.000 0 44.600 8300

Betxí 4 266 22.500 4.500 3.000 12.000 15.000 3.000 0 0 19.500 3.000

Borriol 2 252 23.000 0 0 8.000 8.000 0 15.000 0 8.000 15.000

Ribesalbes 5 210 8.700 0 8.700 0 8.700 0 0 1.000 8.700 0

Vilafamés 4 194 14.100 0 12.100 0 12.100 2.000 0 25.000 14.100 0

Llucena 3 180 26.000 10.000 16.000 0 16.000 0 0 0 26.000 0

Xilxes 1 97 8.000 0 8.000 0 8.000 0 0 0 8.000 0

Moncofa 2 85 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 0 6.500 0

Pobla Tornesa 1 82 13.000 3.500 9.500 0 9.500 0 0 0 13.000 0

Figueroles 2 78 12.000 0 0 12.000 12.000 0 0 0 3.500 8.500

La Plana (CIT) 178 16.778 1.358.300 166.400 710.650 424.900 1.135.550 22.450 34.000 51.150 1.146.300 212.000

Resta Valencia 19 786 47.100 14.600 1.450 0 1.450 31.050 0 0 47.000 0

VALENCIA 197 17.564 1.405.400 181.000 712.100 424.900 1.137.000 53.500 34.000 SUSO U93.400 2/2.000
CATALUNYA 26 1.018 65.200 400 i7.600 9.700 27J00 33.700 4.000 0 42.700 22300
RESTA ESTAT 24 1.143 44.550 4.800 5.500 0 5.500 24.650 9.600 0 34.950 9.600
ESPANYA 247 19.725 1.5/5/50 186.200 732.700 434.600 1.167300 111.850 47.600 51.150 1.271.050 244.100

Font: Elaboració própia a partir de dades N Andar per Ceramiche (AADD, 1997a)
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Figura 33 .12

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL D’EM PRESES, TREBALLADORS 1 
DINS LA CIT DE LA PLANA PER MUNICIPI!

:a p a c it a t  d e  p r o d u c c i ó

5 (1 9 9 6 )

Municipi
Em-
pre.

Treba
lladors

Producció
Acabada Bicocció

Monococció
%

altres (cotto, klinkler, 
gres roig, gr. porcel.)

Tipus de pasta 
%

% sobre Espanya % Gres Porosa total coAI/gr g. porcel. Roja Blanca ||

L’Alcora 21,5 19,7 26,3 12,9 56,7 28,7 85,5 1,7 0 96,7 3 3
Onda 18,2 15,1 16,6 15,8 50,0 31,0 81,0 33 0 86,3 13,7

Vila-real 6,0 14,5 10,8 7,5 40,6 50,0 90,6 0 1,8 54,4 45,6

Castelló 5,7 9,5 10,4 5,7 62,9 28,6 91,5 0,3 2,5 84,1 15,9
S.Joan de Moró 4,0 7,9 5,9 173 56,3 21,9 78,2 0 4,5 87,6 12,4

Nules 4,5 6,7 7,3 18,0 46,1 34,1 803 1.8 0 82,9 17,1
Almassora 2,4 4,4 3,5 1,7 52,9 303 83,1 0 15,1 843 15,7

Betxí 1,6 13 1,5 20,0 13,3 533 66,6 133 0 86,7 133
Borriol 0,8 1,3 1,5 0 0 34,8 34,8 0 65,2 34,8 65,2

Ribesalbes 2,0 1,1 0,6 0 100 0 100 0 0 100 0
Vilafamés 1,6 1,0 0,9 0 85,8 0 85,8 14,2 0 100 0
Llucena 1,2 0,9 1,7 383 61,5 0 61,5 0 0 100 0

Resta CIT 2,4 1,7 2,6 5,7 66,6 333 100 0 0 66,6 333
La Plana (CIT) 72,1 85,1 89,7 123 523 31,3 83,6 1,7 2,5 84,4 15,6
Resta Valencia 7,7 4,0 3,1 30,6 3,1 0 3,1 66,3 0 100 0

VALENCIA 79,8 89,0 92,8 12,9 50,7 30J 80,9 3,8 2,4 84,9 15,1
CATALUNYA 10,S 5,2. 4J 0,6 26,9 14,9 4!,8 5!,6 6J 65,5 34J

RESTA ESPANYA 9,7 5,8 2,9 10,8 !2J 0 I2J ssj 21,5 78,5 2/,5

ESPANYA too too too I2J 48,4 28,7 77,1 7,4 H 83,9 16,1

Font: Elaboració própia a partir de dades d’Andarper Ceramiche (AADD, 1997a)
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Figura 33.13

DISTRIBUCIÓ D ’EM PR ESES, TREBALLADORS 1 CAPACITAT DE PRODUCCIÓ  

DINS LA CIT DE LA P U N A  PER M UNICIPIS ( 1 9 8 3 ,1 9 8 9 ,1 9 9 6 )

1983 1989 1996

Municipi
Em-

Preses
Treba-
Lladors

Producció
Acabada
(m2/dia)

Em
preses

Treba
lladors

Producció
acabada
(mVdia)

Em
preses

Treba
lladors

Producció 1 
Acabada
(m2/dia)

L’Alcora 53 2.459 85.400 56 2.831 203.700 53 3.884 398.150

Onda 39 2341 77.000 34 2315 145.800 45 2.984 251.400

Vila-real 14 1.808 66.400 17 2.241 136.700 15 2.862 163.900

Castelló II 1337 58300 16 1.598 103.100 14 1.874 157.400

S .J.de  Moró 6 500 9.000 II 791 56350 9 1.554 89.550

Nules 5 319 10.000 9 640 52300 II 1.299 I I1300

Almassora 8 525 13.950 8 553 47.800 6 877 52.900

Betxí 5 396 9.800 4 245 14.500 4 266 22.500

Borriol 2 112 3.500 2 120 6.600 2 252 23.000

Ribesalbes II 240 5.200 5 172 7.800 5 210 8.700

Vilafamés 3 244 2.000 4 187 10.500 4 194 14.100

Llucena 1 180 4.000 1 130 8.000 3 180 26.000

Xilxes . - - - - - 1 97 8.000

Moncofa . . - 1 12 500 2 85 6.500

Pobla Tornesa 1 37 1.800 1 75 6.700 1 82 13.000

Figueroles 4 224 4.900 2 90 3.000 2 78 12.000

Borriana 1 250 4.000 - - - - - -

Soneja 1 250 4.000 - - - - - -

Les Coves 1 70 1.600 - - - - -

Segorbe - - - 1 31 1.500 - - -

Atzeneta 1 37 1.000 - - - - - -

Fanzara 1 37 1.000 - - - - - -

La Plana (CIT) 168 11.366 381.950 172 11.935 804.850 178 16.778 1.358.300

Resta Valencia 24 932 25.050 17 1.044 24.400 19 786 47.100

VALENCIA 192 12.298 407.000 195 L2.979 829250 197 17.564 1.405.400
CATALUNYA 35 1.259 39.000 29 U65 66.100 26 1.018 57.700
RESTA ESTAT 22 U75 29.460 26 5/2 47.400 24 1.143 44.550
ESPANTA 249 14.932 475.460 250 14.856 942.750 247 18.613 L.S/5/50

Font: Elaboració própia a partir de dades N Andar per Ceramiche 1984b, I990e, 1997a)
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Figura 33.14

DISTRIBUCIÓ D ’EM PR ESES, TREBALLADORS 1 CAPACITAT DE PRODUCCIÓ AL COM PRENSORIO (PROVÍNCIES  
DE MÓDENA 1 REGGIO DE L’EMÍLIA) PER M UNICIPIS (1 9 9 6 )

Provincia
Em
pre
ses

Treba
lladors

Producció
Total

(mJ/dia)

Bicocció
(m7
dia)

Monococció
(m2/dia)

altres (cotto, klinker, g. roig, 
g. porcell., bescuit) (m2/dia)

Tipus de pasta 
(m2/dia)

Gres Porosa Total cA/gr g. porc. Bese. Roja Blanca

Fiorano 30 3.892 267.500 51.800 194.200 11.700 205900 900 8.900 56.000 140.400 127.100

Sassuolo II 2.688 211.400 13.200 144.500 30.000 174.500 0 23.700 0 90.200 121200

Spezzano 12 2.590 148.400 24.700 67.000 15.200 82200 500 41.000 0 34 200 114.200

Solignano 13 1.608 104300 25.000 74.700 0 74.700 0 4.500 36.000 27.700 76.500

Maranello 6 1.433 93.000 25.500 48500 0 48500 5.000 14.000 1.900 30.500 62.500

Finale E. 6 614 73.000 16.500 47.000 0 47.000 0 9.500 0 36.500 36.500

Pavullo 2 408 53.000 0 36.000 0 36.000 0 17.000 0 36.000 17.000
Resta

Módena 27 1.784 137.000 21.000 76.200 7.000 83200 5.400 27.500 16.000 85.400 51.700
Frov.

Módena 107 15.017 1.087.600 177.700 688300 63.900 752.000 11.800 146300 / 09.900 480.900 606.700
Casalgrande 23 1.986 158.850 33350 66.500 0 66.500 6.200 52.800 4.000 50.050 108.800

Castellarano 13 1.163 68350 8300 14.600 0 14.600 12.450 33.000 0 20.750 47.600

Scandiano 6 681 52.500 0 45200 4.500 49.700 0 1.800 0 0 51.500

Rubiera 10 998 48200 12300 15.100 0 15.100 10.800 10.000 2.500 25.700 22500

Roteglia II 898 42.700 700 38.000 0 38.000 0 4.000 52.000 20700 22.000
Resta 

Reggio E. 24 1.705 122.700 24.400 71300 5.000 76300 0 22.000 66.200 43.500 79.200
Prov. 87 7.43/ 493300 79.050 250.700 9.500 260300 29.450 123.600 124.700 160.700 331.600

MODtNA- 
REGGIO E. 194 22.448 1.580.900 256.750 938.800 73.400 1.012200 41.250 269.700 234.600 641.600 938 300

Resta tmília 
Romanya 22 3.463 198.400 54.400 107.700 13.500 121.200 0 22.800 0 80.800 117.600
tM/LIA-
ROMANYA 216 25.9H 1.779300 3/1350 I.046J00 86.900 ¡333.400 41.250 292300 234.600 722.400 1.055.900

mtA
ITALIA 14/ 6.7U 365.485 77.765 158.550 21.600 180.150 56.570 51.000 4.950 171.940 194.545
ITALIA 357 32.622 2344.785 388.915 1305.050 108.500 13/3.550 97.820 343.500 239350 894340 1.250.445

Font: Elaboració própia a partir de dades ti Andar per Ceramiche (AADD, 1997a)

Tornant a la CIT de la Plana, ais prop de 17.000 operaris que, segons que hem 

dit, treballaven directament per a la industria taulellera a la nostra comarca el 1996 cal 

afegir més de 2.600 empleats que s’estima que treballaven el 1996 en empreses de 

frites, esmalts i colors cerámics, vora 2.000 en empreses de maquinária cerámica, vora

1.400 empleats en laboratoris de decoració al tercer foc, uns 550 en fabriques de stands i 

expositors de fusta, més de 300 en empreses d’atomització d’argiles, més de 200 en 

empreses d ’additius químics cerámics, vora 200 en fabriques d’envasos de cartó, uns 

165 en l’extracció d’argiles, uns 75 en empreses de tall de taulells i unes 350 persones 

en activitats cerámiques no própiament auxiliars, sinó complementáries al taulell
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(fabricado de mosaic de vidre, de porcellana sanitária); tot plegat s’estima que el 1996 

més de 7.500 treballadors s’ocupaven a la CIT de la Plana en industries auxiliars o 

complementáries al taulell (vegeu punt 3.4 d’aquest treball).

Moncofa fins a Castelló i emplea unes 4.000 persones, que unides a les 4.800 ocupades 

directament en el taulell, suposen uns 8.800 treballadors per a tot l’eix. A l’eix de la 

CV-20 (antiga C-223, des de Ribesalbes fins a Vila-real) treballen prop de 1.800 

ocupats en industries auxiliars i complementáries del taulell, que junt amb els 4.400 

treballadors directament relacionats amb aquesta indústria fan un total de 6.200 

persones. A  l’eix de la CV-16 (antiga C-232, des de l ’Alcora fins a Castelló) es 

concentren al voltant de 1.575 treballadors auxiliars, que junt amb els 6.900 directes, 

reuneixen gairebé 8.500 ocupats en la indústria cerámica i auxiliars. Finalment, l ’eix de 

la CV-10 (antiga C-238) alberga 264 persones entre Vilafamés i la Pobla, que junt amb 

les 670 ocupades directament en el taulell fan un total de 934.

A  escala municipal, si ais treballadors taulellers directes els sumem els empleats 

en industries auxiliars i complementáries tenim que Vila-real és la localitat de la CIT de 

la Plana que dóna faena a un major nombre d’empleats relacionats amb la cerámica, 

amb més de 5.000 persones (el 21,5% del total) concentrades en un centenar 

d’empreses; a poca distáncia se sitúa l’Alcora amb uns 4.660 treballadors (el 19%) i una 

norantena d’empreses. Al terme d’Onda treballen uns 3.850 operaris cerámics i auxiliars 

(el 16% de tots els de la CIT de la Plana) en unes 100 empreses i al de Castelló uns 

2.680 (un 11%) en unes 90 instal-lacions fabrils. Almassora i Moró, amb poc més de

2.000 empleats, suposen cadascun el 8,5% de tots els empleats cerámics planencs, si bé 

el primer municipi alberga 43 empreses i el segon només una vintena. Les prop de vint 

empreses de Nules donen faena a uns 1.520 ocupats (un 6% del total), i ja a molta 

distáncia trobem els municipis de Betxí (1,8% deis ocupats, en vuit fabriques), 

Vilafamés (1,6%, en cinc), Ribesalbes (1,3%, en set) i Borriol (1%, en només dues 

fábriques). La suma deis treballadors de la resta de municipis (Borriana, Llucena, la 

Pobla Tomesa, Moncofa, Xilxes, Figueroles, la Valí d’Uixó i les Alqueries) dóna uns 

850 empleats, que signifiquen el 3,5% del total d’empleats relacionats amb la cerámica 

a la CIT de la Plana. Tot plegat aquesta comarca industrial alberga jun complex

La indústria auxiliar taulellera s’ubica principalment a l’eix de la N-340, des de
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industrial al voltant de la cerámica arquitectónica que replega més de 24.000 

treballadors en mig miler d’empreses (segons les dades elaborades a partir de les 

estadístiques de Fanuari Andar per Ceramiche) (vegeu figures 33 15 i 33.16).

Figura 33.15

Distribució municipal deis treballadors taulellers directes i deis ocupats en 

activitats auxiliars del taulell a la CIT de la Plana (1996)

1
Límit de la Comarca Industrial 

Taulellera de la Plana



Figura 33.16

DISTRIBUCIO PER r 
CERÁMI

1UNICIPIS DELS TREBALLADORS EMPLE7 
QUES I AUXILIARS A LA CIT DE LA PLANj

\TS EN INDUSTRIES 
A (1996)

Localítat
Empleats auxiliars 

(i nombre 
d’empreses)

empleats directes 
(i nombre 

d’empreses)

empleats cerámics 
(i nombre 

d’empreses)
Vila-real 2.369 (85) 2.862 (15) 5.231 (100)
L’Alcora 776 (36) 3.884 (53) 4.660 (89)

Onda 865 (56) 2.984 (45) 3.849 (101)
Castelló 803 (78) 1.874 (14) 2.677 (92)

Almassora I.269 (37) 877 (6) 2.146 (43)
Sant Joan de Moró 50I (10) 1.554 (10) 2.055 (20)

Nules 222 (7) 1.299 (II) 1.521 (18)
Betxí I93 (4) 266 (4) 459 (8)

Vilafamés 200(1) 194 (4) 394 (5)
Ribesalbes 104(2) 210(5) 314 (7)

Borriol - 2 52(2 ) 252 (2)
Borriana 199(10) - 199 (10)
Llucena - 180 (3) 180(3)

La Pobla Tornesa 6 4(1) 82(1) 146 (2)
Moncofa 27(1) 8 5 (2 ) 112(3)

Xilxes - 97(1) 97(1)
Figueroles - 7 8  (2 ) 78 (2)

La Valí d ’Uixó 3 4(3 ) 34(3)
Les Alqueries 5 ( 0 - 5(1)

CIT de la Plana 7.631 (332) 16.778 (178) 24.409 (510)
Font: Andar per Ceramiche (AADD, 1997a). Elaboració própia

A la figura 33.17 podem observar la ubicació de les empreses taulelleres i de les 

principáis empreses auxiliars (de frites i esmalts, de laboratoris de decorado cerámica al 

tercer foc i d ’atomització d’argiles)16 a la CIT de la Plana en fundó del nombre de 

treballadors. Hi observem com els principáis eixos industriáis d’ubicació de la indústria 

cerámica són els configurats per la CV-20, que discorre entre Vila-real i Onda (la 

densitat industrial és especialment intensa com més a prop de totes dues ciutats), la CV- 

16, que parteix de Castelló (on la densitat industrial és encara feble) i segueix cap a Sant

16No hem inclós en aquest mapa les empreses de maquinária cerámica i la resta d’indústries auxiliars, ja 
que el gran nombre que hi ha d’aquestes dificultaría enormement la percepció i comprensió del mapa, en 
el qual apareixen 269 empreses (entre taulelleres i auxiliars), cadascuna amb les seues dimensions 
corresponents en fundó del nombre de treballadors i amb la seua tonalitat de gris per diferenciar les 
taulelleres de les de frites i esmalts, les de tercer foc i les d’atomització d’argiles.
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Joan de Moró i F Al cora (on aquesta s’ intensifica notablement) i per la N-340, 

especialment entre Vila-real i Castelló (passant per Almassora).

D ’altres subeixos de menor importancia són el del Pía de l’Arc, que és una 

continuació cap al nord de l’eix de la N-340 a través de la CV-10 (per Borriol, la Pobla i 

Vilafamés), els de Betxí i Ribesalbes, que constitueixen dos apéndixs de Feix de la CV- 

20 (el primer cap al sud i el segon cap al nord-oest), el de Figueroles i Llucena, que es 

pot entendre com una prolongació de Feix de la CV-16 cap al NO, i el de Nules- 

Moncofa-Xilxes, que pot considerar-se com una extensió meridional de Feix de la N- 

340, i al qual, en un futur no molt llunyá (dins Fany 1998), s’espera que s’incorpore la 

Valí d’Uixó, grácies a la instaMació d’una important empresa taulellera al polígon 

Belcaire d’aquesta ciutat.

S’observa clarament a la figura 33.17 com les fabriques de majors dimensions 

s’ubiquen principalment a Feix de la N-340, tant a Castelló com sobretot a Vila-real i 

Almassora, mentre que Sant Joan de Moró (CV-16) i Nules (N-340) també posseeixen, 

en general, empreses de dimensions relativament grans. Les proximitats de FAlcora i 

d’Onda concentren la major densitat d’empreses, si bé tant en un cas com en Faltre les 

dimensions en solen ser notablement inferiors a les de Feix de la N-340.

Al mapa de la figura 33.17 també podem observar com la Valí d’Uixó i 

Borriana, que són la tercera i quarta ciutats de la Plana (i de la CIT de la Plana) han 

restat, almenys fins ara17, completament al marge de la industrialització taulellera. 

L’excentricitat respecte a Feix de la N-340 ha contribu'it sens dubte a aquesta 

marginado industrial; en canvi, municipis més petits com Moncofa, Xilxes, Nules o 

Almassora s’han vist clarament beneficats peí pas d’aquest ruta meridiana a través deis 

seus térmens municipals.

17D i e m  fins ara p e r q u é ,  a l m e n y s  p e í  q u e  f a  a  l a  V a l í  d ’U i x ó ,  j a  h e m  a v a n g a t  m é s  a m u n t  q u e  s ’e s p e r a  q u e  

e n  e l s  p r ó x i m s  m e s o s  s ’i n s t a l - l e  a l  s e u  t e r m e  m u n i c i p a l  u n a  f á b r ic a  t a u l e l l e r a ,  c o n c e n t r a m e n t  p r o p ie t a t  d e  

l ’e m p r e s a  c a t a la n a  d e  s a n e j a m e n t s  Roca.
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Figura 33.17
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Figura 33.17 (annex)

1. Fabresa
2. Gres-cid
3. Lucena Cerámicas
4. Omecer
5. Latina
6. Coloresmalt
7. Glass
8. Nomdedéu Hnos. 
9: Myr
10. Nomazul
11. Azulmat
12. Albagrés
13. La Platera
14. Supercerámica 2 

(Planomyr)
15. Cercós-López
16. El Capricho
17. Onuba
18. Gres Luna
19. Azulejos “A”
20. Torrecid
21. Cabrera 2
22. Incea
23. Undefa
24. Santarela
25. Topceram
26. Kiss
27. Colorker
28. Porcelanite
29. Hispano-azul 2
30. Blau cerámica
31. Tierra Atomizada
32. Fanal
33. Ibero-alcorense
34. Tilesa
35. Ceracasa
36. Supercerámica 1
37. El Halcón 1
38. L’Alcalatén
39. Amilzasa
40. Azteca
41. Azteca Gres
42. Artazul
43. Sanchis 2
44. Mazarí
45. Athenea

46. Eurocer
47. Guibosa
48. Reygrés
49. Alfarben
50. Vives 2
51. Esmaltes
52. Cottoforte
53. Vives 1
54. Sanchis 1
55. La Pinosa
56. Hispano-azul 1
57. Unicer
58. La Aranda Alcorense
59. Alcoceram
60. Cyc
61. Mayólica
62. Inalco
63. Euroazul
64. Emigrés
65. Safont
66. Alcor
67. Azuliber
68. Ceramicalcora
69. Apavisa
70. Cabrera 1
71. Plaza
72. Nova Línea
73. Undefasa
74. El Halcón 2
75. Osset
76. Arzo
77. Altuser
78. El Mijares
79. Délos
80. Bonet
81. Ribesalbes
82. Quimicer
83. Cerlat
84. Keramikos
85. Azulev2
86. Sichar
87. Ferrandis
88. Stil
89. Molgar
90. Futurcolor
91. Cristal 1

92. Adex
93. Montgó
94. Cas 1
95. Azulejo Español
96. Montoliu
97. El Barco
98. Bizcochados Mijares
99. Gresitec
100. Azulindus y Martí 2
101. Diago 2
102. Bopisa
103. Azulev 1
104. El Molino
105. Arcillas Atomizadas
106. Cas 2
107. Cerypsa
108. Peronda
109. Atomizadora
110. Vemís
111. Azulindus y Martí 1
112. Atomix
113. Decoronda
114. Manual
115. Ballesmar
116. Rameo
117. Realonda
118. Cobsa
119. Pintdecor
120. Natucer
121. Cebimar
122. Colores Cerámicos
123. Mercury
124. Cerpa
125. Navartí
126. Gres de Valls 2
127. Azseder
128. Gaya Forés
129. Cristal
130. Hispania
131. Mediteranean Tiles
132. Gresblanc
133. Palas
134. Apeadero
135. Discoazul
136. Gres de Valls 1
137. Cottocer
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138. Ballester Porcar
139. Decocer
140. Dual Gres
141. Cerfofrés
142. Gómez Gómez
143. Cerabec
144. Pavimbe
145. Exagrés
146. Azulejos Bechí
147. Real Cerámica
148. Hocersa 
149; Kerlux
150. Gres de Nules
151. Keraben
152. Cerdee
153. Grespania 2
154. Keros
155. Detalles Cerámicos
156. Rocersa 2
157. Venot
158. Venus dos
159. Pavigrés
160. Alfa
161. Cenusa
162. Gresdur
163. Balnul
164. Línea Cerámica
165. Artesania
166. Or-platinium
167. Porcelanosa
168. Venis
169. Novogrés
170. Studi Flama
171. Fritta
172. Azuvi
173. Limo Casals
174. La Plana
175. Expersa
176. Togama
177. Deltaker
178. Noucid
179. Granell
180. Todagrés
181. Esmalglass

182. Evana
183. Seriman
184. Monodecor
185. Arcilla Industrial
186. Italcerámica
187. Box
188. Vidres
189. Zirconio
190. Blau Foc
191. Arcoyris
192. Euroker
193. Fogoart
194. Neocer
195. Alfábega
196. Mainzu
197. Decor 3
198. Lassi
199. Uno
200. Gráfica Estudi
201. Trébol
202. Tena
203. Rocersa 1
204. Crs-vis
205. Alcorense
206. Terracota
207. Pamesa
208. Tecnofoc
209. Ferro Enamel
210. Induesmalt
211. Gres Fort
212. Vidrepur
213. Newcolor
214. Keramex
215. Antiga
216. Athina
217. Viama
218. Pinceram
219. Cid
220. Decorker
221. Vila
222. Anfer Cuatro
223. Cookson
224. Soler Gómez
225. Gaya

226. Marazzi
227. Ape
228. Modacer
229. Listello
230. Figema
231. Cénit
232. Cevica
233. Formas
234. Ceradex
235. Gómez
236. Diago 1
237. Taulell 1
238. Pincer
239. Diseños y Formas
240. Cortegrés
241. Salcamar
242. Baldocer
243. Benadressa
244. Grespania 1
245. Taulell 2
246. Peñarroya
247. Porcelanato
248. Leoni
249. Mon-alc
250. Azahar
251. Esmaldur
252. Garogrés
253. Estilos Cerámicos
254. Tres F
255. Egeum2000
256. Saloni
257. Aparici
258. Tecnigrés
259. Cabrera 3
260. Estudio Cerámico 2
261. Estudio Cerámico 1
262. Llansola
263. Terracuita
264. Cicogrés
265. Sirera
266. Hispagrés
267. Colorobbia
268. Mapisa
269. Itaca
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A la figura 33.18 citem les 134 primeres empreses espanyoles fabricants de 

taulell o de productes auxiliars d’aquest (frites i esmalts, laboratoris de decorado al 

tercer foc, empreses d’atomització d’argiles i maquinária cerámica) segons el volum de 

vendes efectuades durant el 1996 (les dades són de Panuari Duns 50.000. Principales 

empresas españolas. España 1997); també hi reflectim el nombre de treballadors 

d’aquestes mateixes empreses durant l’any esmentat.

Cal destacar el fet que 122 de les 134 primeres empreses espanyoles taulelleres i 

auxiliars s’ubiquen a la CIT de la Plana. Segons les estadístiques de la figura 33.18 

l’Alcora comptava amb 33 de les 134 primeres empreses taulelleres espanyoles i Onda 

amb 28; Vila-real, d’altra banda, reunía quinze de les 134 primeres empreses, set de les 

quals se situaven entre les vint primeres. Els municipis de Sant Joan de Moró i Nules 

sumaven cadascun deu d’aquestes 134 empreses, Castelló en reunía nou, Almassora set 

(dues de les quals entre les cinc primeres), Vilafamés tres, Borriol, Ribesalbes, la Pobla 

Tomesa i Betxí dues i Llucena una. Fora de la CIT de la Plana, el País Valenciá sumava 

dues empreses més (totes dues de Vilallonga, a la Safor), Catalunya cinc i Madrid, 

Andalusia, Galicia, Aragó i Castella-la Manxa una. De les 134 empreses esmentades a 

la figura 33.18 quinze són de frites i esmalts (quatre de les quals figuren entre les vuit 

primeres peí seu volum de vendes el 1996), set d’atomització d’argiles, quatre de 

decoració cerámica al tercer foc, quatre més de maquinária cerámica i la resta 

taulelleres, és a dir, fabricants de paviments i revestiments cerámics.
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Figura 33.18

LES 134 PRIMERES EMPRESES TAULELLERES 1 AUXILIARS TAULELLERES A ESPANYA EL 1996 
SEGONS EL VALOR DE LES VENDES EFECTUADES (EN MILIONS DE PESSETES)

Empresa Ubicado Vendes TrebaJl Empresa Ubicado Vendes TrebaH ||
1. Ferro Enamel (F) Almassora 16.561 625 2. Porcelanosa (T) Vila-real 14.593 640 H
3. Colorobbia (F) Vilafamés 13.000 200 4. Taulell (T) Castelló 11.980 ~ 6 0 7
5. Pamesa (T) Almassora 11.539 500 6. Esmalglass (F) Vila-real 11.511 298"
7. Venís (T) Vila-real 11.098 500 8. Torrecid (F) L'Alcora 10.835 215
9. Marazzi (T) Castelló 7.500 241 Castelló-Nules 7.190 320
II. Azuvi (T) Vila-real 6.700 336 12. Saloni (T) St. |oan de Moró 6.487 365
l3.Zírcomo (T) Vila-real 6.200 3/1 14. Del Foix (T) Catalunya 6.000 214
15. Estudio Cerámico (T, 3F) St. |oan de Moró 5.100 490 16. Supercerámica (T, A) L'Alcora 5.100 J33
17. Rocersa (T) Vila-real-Nules 5.013 220 18. Keraben (T) Nules 5.001 2791
19. Fritta(F) Vila-real 5.000 ¡15 20. Azuliber (T, A) L'Alcora 4.942 127
21. Egeum 2000 (T,3F) St. |oan de Moró 4.665 176 22. Gres de Nules (T) Nules 4.619 ~1W
23. Cookson (F) Castelló 4.594 125 24. Gaya (T) Castelló 4.537 145"
25. La Plana (t) Vila-real 4.300 230 26. Porcelanatto (T) Borriol 4.038 I55 ||
27. Azulev (T) Onda 4.000 239 28. Inalco (T) L'Alcora 4.000 200
29. Tierra Atomizada (A) L’Alcora 3 .9 0 5 100 30. El Halcón(T) L'Alcora 3.850 1241

Vila-real 3.800 200 32. Gres de Valls (T) Onda 3.791 211II
33. Cerdee (f) Nules 3.762 Il6 34. Cenusa (T) Nules 3.600 8 5 II

Madrid 3.509 205 36. Diago (I) Castelló-Onda 3.500 170
37. Colorker (T) L'Alcora 3.408 135 38. Ceracasa (T) L'Alcora 3.156 121
39. Esmaltes (E) L'Alcora 3.150 85 40. Arcillas Atomizadas (A) Onda 3.015 47
41. Ouimicer (F) Onda 3.000 104 42. Bonet (F) Ribesalbes 2.940 99
43. Peñarroya (T) Castelló 2.8ÓO 140 44. Alcorense CT) Almassora 2.7ÓO 164
45. Gerfogrés (T) Onda 2.700 130 46. Cerypsa (T) Onda 2.500 120

Onda 2.470 150 Catalunya 2.354 9 7
49. Azul. Cabrera (T) L'Alcora 2.350 43 50. Italcerámica (T) Vila-real 2J44 102

Onda 2.300 100 Castelló 2.300 92
53. Peris (T) Onda 2.213 96 54. Azteca (T) L'Alcora 2.200 85
55. Gómez Gómez (T) Onda 2.150 130 56. El Molino (T) Onda 2.150 80

Onda 2.13/ 170 58. Atomix (A) Onda 2.100 44
59. Safont (T) L’Alcora 2.001 78 Onda 2.Ó0Ó l o o

Vilafamés 2.000 98 62. ¡jerpa (ti Onda 2.000 90
63. Fanal (T) L'Alcora 2.000 80 64. Vidres (í) Vila-real 2.000 61
65. Vernís (F) Onda 1.976 68 66. Vives (T) L’Alcora 1.956 106
67. Realonda (\) Onda 1.900 98 St. [oan de Moró 1.900 95
69. Terracota (J) Almassora 1.850 90 70. Mapisa (T) La Pobla Tornesa 1.841 82
71. Porcelanite (T) L'Alcora 1.800 50 72. Tres F (3fj St. loan de Moró 1.760 160
73. Plaza (T) L'Alcora 1.710 100 Vila-real 1.700 41
75 Studi Fíama (3F) Vila-real 1.650 140 76. Hispano-azul (T) L'Alcora 1.626 86
77. Barbieri STarozzi (M) Almassora 1.617 38 78. Azteca Gres (T) L’Alcora 1.600 [BIT

Onda 1.600 115 80 Tilesa (Ti L'Alcora 1.600 m
81. Tecnigrés (I) ' St. |oan de Moró 1.600 60 82. Gresdur (A) Nules 1.600 20
8 3 .Sanchis (I) L Alcora 1.550 145 84. Keros (T} Nules 1.500 50
85. Ceramicalacora (T) L'Alcora 1.500 48 86. Novogrés (T) Vila-real 1.500 48
87. Natucer (T) Onda 1.483 78 88. Cerámica Sugrañés (T) Catalunya 1.429 114
89. Leoni (T) Borriol 1.406 92 90. Exagrés (T) Betxí 1.400 8 7
91. Undefasa (T) •L'Alcora 1.400 78 92. Ibero-alcorense (T) L'Alcora 1.400 62
93. Mainzu (T) Vila-real 1.400 60 94. Estilos Cerámicos (T, 3F) St. Joan de Moró 1.391 144
95. Alteret (T) | Vilallonga (Safor) | 1.340 27 Catalunya I .32Í 63
97. Fabresa (T) Llucena 1.300 92 98. Macer (M¡ Almassora 1.300 73

La Pobla Tornesa 1.300 64 Almassora 1.300 2 7
101. Atomizadora (A) Onda 1.264 3 / 102. Blau (T) L’Alcora 1.250 83
103. Gedonosa (T) Galicia 1.230 158 104. Topceram d ) L'Alcora 1.200 — W
105. Oset (T) Ribesalbes 1.200 60 'IÜ5. Mon-alc (T) ' St. Joan de Moró 1.200 58
107. Alcor (T) L'Alcora 1.200 50 108. Myr (T) L'Alcora 1.200 49
109. Cehimosa (T) Vilallonga (Safor) 1.100 115 110. Azule os Bechí (T) Betxí 1.100 90
III. Nomazul (T) L'Alcora 1.100 47 112. Esma dur(F) St. |oan de Moró 1.100 27
113. Gresitec (T) L'Alcora 1.096 57 114. Cañada d ) Aragó 1.079 110
115. Colores Cerámicos (F) Onda 1.062 4 / 116. Apavisa (T) L'Alcora 1.061 43
117. Vilches (T) Andalusia 1.000 85 118. Guillamon Bou d ) Onda 1.000 56
119. Incea (T) L’Alcora 1.000 40 120. Gres Fort (T) Almassora 1.000 39

L'Alcora 1.000 38 122. Mediterranean Tiles d ) Onda 998 68
123. Decocer (T) Onda 990 48 i 2 4 j B ¿ í í i ü F ® ' v m ^ Nules 984 98
125. Venus (T Nules 970 48 126. Gcogrés (T) Vilafamés 963 50
127. Soler (1) Castelló 962 /2 128. Duaf(T) Onda 956 57
129. Cercós-López (T) L’AIIcora 950 70 130. Ballester Porcar d ) Onda 950 65
131. Azahar (TÍ ID oan de Moró 950 47 132. Gres la Sagra d ) Castella-la Manxa 949 TOO]
133. Undefa d ) L’AIcora 901 46 134. Calaf d ) Catalunya 900 47

T =  empreses taulelleres E =  esmalts i frites 3F =  tercer foc A =  atomització d’argiles M = maquinária cerámica
Font: Duns SO.OOO{AADD, I997¡)
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Gairebé 17.000 treballadors, aproximadament la meitat deis operaris industriáis 

de la CIT de la Plana, están ocupats en les vora 180 empreses taulelleres de la Plana, ais 

quals cal afegir més de 7.000 empleats en altres activitats auxiliars o complementáries 

del taulell (amb major o menor grau de relació amb aquest subsector18), de manera que 

unes 24.000 persones, gairebé 3/4 parts de tots els operaris industriáis de la Plana 

treballen en activitats cerámiques o auxiliars. Aqüestes xifres indiquen P enorme 

polarització de 1’economía planenca a Pentorn de la indústria cerámica. Aquesta 

especialització al voltant d’una única activitat industrial pot generar, d’una banda, 

efectes económics beneficiosos, per tal com les empreses d’aquesta zona es beneficien 

de les economies d’aglomeració; aixó no obstant, una excessiva polarització podría 

resultar perjudicial per a l’economia de la Plana, en cas que en un moment determinat es 

produira una crisi conjuntural o estructural que afectás el subsector industrial en qüestió: 

aquesta és la causa del declivi de moltes regions industriáis (Precedo i Villarino, 1992: 

181). Ara bé: en el cas que ens ocupa i en el moment actual resulta bastant improbable 

que s’esdevinga una crisi conjuntural - i  encara menys una d’estructural- al si de la 

indústria cerámica; ans al contrari, és en aquests moments que el taulell de la Plana viu 

la major etapa expansiva de la seua historia. Tot seguit, al punt 3.3.5, ens referirem ais 

motius pels quals se solen produir fortes concentracions industriáis a escala local en un 

determinat producte, com s’esdevé a la Plana amb el taulell.

18P e r  e x e m p l e ,  l e s  e m p r e s e s  d ’a t o m i t z a c i ó  d ’a r g i l e s ,  d ’e l a b o r a c i ó  d e  f r i t e s  i  e s m a l t s  o  d e  t a l l  d e  t a u l e l l s  

t e n e n  u n a  r e l a c i ó  a m b  e l  s u b e c t o r  t a u l e l l e r  d e l  1 0 0 % ,  p e r ó  l e s  d ’e n v a s o s  d e  p a p e r  o  d e  f u s t a  p e r  a  s t a n d s  

n o  h i  e s t á n  t a n  í n t i m a m e n t  l l i g a d e s .



3.3.5. Factors de localització industrial taulellera a la Plana

La concentració industrial cerámica a qué s’ha arribat a la Plana ha estat 

condicionada des de fa temps, com encara ho está hui, per una série de factors físics i 

humans, que tot seguit passarem a analitzar. Respecte ais factors físics concrets i 

específics de la Plana cal destacar per damunt de tots la presencia d’uns recursos 

geológics (argiles) idonis per al desenvolupament de la indústria cerámica; quant ais 

humans cal destacar l’existéncia d’un gran esperit industrial per part de l’empresariat 

local i l’existéncia de recursos fínancers, en algunes ocasions fruit de l’autofmangament 

(notablement a l’Alcora i Onda) i en altres per la transferencia de capital des de sectors 

aliens a la indústria: des de l’agricultura, a Vila-real i, en menor mesura, a Nules, i a 

partir de la década del 1970, per tot arreu de la Plana, des de les entitats financeres 

privades. A partir de mitjan década del 1980 el crédit privat es complementa amb les 

subvencions oficiáis concedides per l’IMPIVA, dependent del Govem Autónom 

Valenciá.

Pero a banda deis factors iniciáis de concentració industrial, una volta s’ha 

produit aquesta, existeixen altres factors que col-laboren a reforjar i incrementar 

l’aglomeració industrial. La teoría de les extemalitaís locáis, molt utilitzada per 

l’economista británic Alfred Marshall a la primeria de Tactual centuria (1919, 1920), 

afirma que la concentració de productors en una localització determinada proporciona 

una série d’avantatges, els quals avantatges expliquen al seu tom la concentració. 

Aquest autor británic va identificar tres factors diferents que afavoreixen l’aglomeració 

industrial: un mercat de treball ampli i especialitzat, la concentració de fabricants de 

productes de béns intermedis i els intercanvis d’informació que es produeixen quan 

empreses de la mateix branca industrial s’apleguen en un mateix espai (Krugman, 1997: 

49). Ens hi referirem al subpunt 335.4.
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335.1. Condicionamentfisics

El fet que els peusdemont de la banda occidental de la Plana presentaren 

abundants jaciments d’argila possibilitá una primerenca artesanía cerámica ais 

municipis de l’Alcora, Ribesalbes i Onda, que es remunta almenys a l’época musulmana 

(s. XI) en el cas d’aquesta darrera vila esmentada (Montmessin, 1980: 286). Aquesta 

tradició artesanal desembocá a partir del segle XVIII en una incipient indústria cerámica 

i en una potent indústria taulellera a partir de la centuria següent i, sobretot, durant la 

present, com ja hem estudiat en capítols anteriors, dedicáis a l’evolució de la indústria 

taulellera a la Plana.

Pero a banda de les primeres matéries també era necessária l’existéncia d’altres 

recursos físics, molt més elementáis, per al desenvolupament de la indústria cerámica: 

calia un mínim cabal d’aigua, ja que aquest líquid -tan apreciat en el nostre territori- es 

feia servir en alguna de les fases de la producció, notablement en la mólta de les argiles; 

per bé que els seus cabals foren mínims, les aigües del riu de Llucena, a l’Alcora, i les 

del riu de Sonella a Onda foren ben aprofitades per tal d’iniciar la industrializado 

taulellera. També l’existéncia de boscs i arbusts a les muntanyes de l’Alcora i d’Onda i 

a les seues rodalies va permetre que se n’aprofitás la llenya per a fer-la servir com a 

combustible en els antics forns moruns; el resultat de l ’ús indiscriminat d’aquest 

combustible és encara hui manifest en la rodalia deis municipis d’Onda i sobretot de 

l’Alcora, on bona part de les muntanyes encara no s’han recuperat de la secular 

deforestació a qué han estat sotmeses. Finalment l’existéncia d’una topografía plana, 

sense a penes accidents fisiográfícs, ha possibilitat l’espectacular expansió actual que 

experimenta la indústria taulellera planenca, que difícilment s’haguera pogut 

desenvolupar en un medi més muntanyenc, com ara la zona deis Ports, el Maestrat o 

l’Alcoiá.

Un document datat cap al 1750 que fa referéncia ais motius pels quals es va 

fundar el 1727 a la Plana la Real Fábrica de Loza Fina de Alcora resumeix quins eren 

els condicionaments físics que es requerien per a l ’establiment d’una fabrica de 

cerámica (requisits que 1’Alcora complia en la seua totalitat); hi diu:
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Las circunstancias que facilitan y hacen a propósito el sitio para la dicha fábrica y que la 

materia sea perfecta son estar en un citio llano, capás para poderse estender, más y más 

en terreno muy templado en todo tiempo y muy sano, la abundancia de aguas perennes, 

tomadas en un riachuelo que continuamente nase en estados del Señor Conde de 

Aran da. La abundancia de leña tan contigua a dicha fábrica que, a muy corta distancia 

de ella, por la parte superior assia el monte, se arranca, sin que haya faltado jamás...”

Olucha 1987-88: 367

Els condicionaments físics del terreny, tot i que durant en el segle XVIII i XIX i 

la primera meitat de Tactual van ser uns factors de localització fonamentals per a la 

indústria cerámica, han perdut la importáncia que tingueren, ja que en Tactualitat la 

localització industrial ve determinada primordialment, com veurem al final d’aquest 

punt, per factors com ara la proximitat al mercat i a les vies de comunicació (Precedo i 

Villarino, 1992: 98); de fet, hui dia la major part de les matéries primeres argiloses amb 

les quals es fabrica el nostre taulell ni tan sois provenen de la Plana. D ’altra banda, en 

Tactualitat es fa servir gas natural (que prové d’Algéria en vaixell i que es distribueix 

per un gasoducte des de Barcelona) com a combustible, i en cap cas llenya procedent de 

les nostres sofrides muntanyes.
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335.2. Recursos humans ifinancers

Entre els factors humans que han determinat el desenvolupament de la indústria 

cerámica de la nostra comarca cal destacar especialment resperit emprenedor deis 

autóctons, d’una part de la població local, sobretot alcorins i ondencs, que per iniciativa 

própia i sense cap tipus d’ajuda estatal, van ser capagos de portar avant les seues 

empreses malgrat les nombroses adversitats amb qué es toparen. Avancem ací que un 

deis principáis trets de la indústria espontánia, a la qual farem referencia al llarg del 

punt 336, és el fet de ser fruit de les iniciatives locáis i desenvolupar-se al marge de la 

intervehció deis forans i del poder públic.

Si ens remuntárem a Porigen remot de la indústria cerámica de la Plana caldria 

dir que el primer establiment própiament fabril de la comarca (la Real Fábrica de Loza 

Fina y  Porcelana de Alcora) fou fundat per iniciativa d’un foraster, el Comte d’Aranda 

(que residia en la Villa y  Corte i no a la nostra comarca, a pesar que era senyor de 

l ’Alcalatén); no obstant aixó, els qui van desenvolupar la indústria cerámica -a  partir de 

la segona meitat del segle XVIII- i es van especialitzar en el taulell -durant la segona 

meitat del X IX - van ser operaris cerámics (normalment técnics) d’origen local, que es 

van emancipar de la Real Fabrica i que van decidir establir-se peí seu compte a Onda, a 

Ribesalbes o la própia Alcora. Aquest esperit emancipador pot explicar-se peí fet que el 

sistema valenciá de repartiment de la térra, rigorosament equitatiu, possibilitava que la 

gran majoria deis autóctons -deis planencs, en aquest cas- foren terratinents, per poques 

fanecades que tingueren (Mira, 1978: 176). Amb el procés d’industrialització taulellera, 

iniciat durant el segle XVIII, molts propietaris agrícoles (sobretot a Onda i a l’Alcora, 

que és on més primerencament es va iniciar aquest procés) s’hagueren de resignar a 

treballar com a mers assalariats en la cerámica, pero així i tot alguns d’aquests (els més 

qualificats), impulsáis per la vella mentalitat, própia del camp valenciá, segons la qual 

tothom pot ser propietari, acabaren deixant el seu lloc de treball per tal de posar en 

funcionament la seua própia empresa de taulellets, a soles o associats amb altres 

operaris cerámics. Al llarg de més de dues centúries la indústria taulellera de la Plana 

s’ha anat forjant a partir d’aquests personatges emancipadors i emprenedors d’origen 

local i aixó es reflecteix en el nom de moltes empreses designades peí cognom del seu 

propietari, especialment a Onda (Gaya Forés, Ballester Porcar, Peris, Diago, Martí, Bou,
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Castelló, Gómez...)19, PAlcora (Aparici, Vives, Sanchis, Cabrera, Safont, Nomdedéu, 

Viñals, Borja...) i Ribesalbes (Bonet, Oset, Arzo...).

Durant la darrera década del segle XIX i el primer ter? del segle XX es va 

magnificar considerablement l’abast de la industria taulellera planenca, especialment a 

Onda. Durant aquest període els recursos financers necessaris per a la instal-lació d’una 

empresa taulellera encara eren molt minsos: sovint són terratinents de classe mitjana, 

que posseeixen finques de secá al mateix terme d’Onda, els qui inverteixen diners per 

muntar la seua propia empresa; tot aprofitant Pespecialització local en la industria 

taulellera, que d’altra banda no posse'ia una gran complicació tecnológica, les empreses 

van anar creixent i desenvolupant-se fíns a assolir un moment de máxim auge durant la 

década del 1930, época daurada per a les vendes de taulell des d’Onda, i en menor 

mesura des de Castelló i PAlcora. Probablement la manca de terreny de regadiu on 

cultivar tarongers al terme d’Onda influí en Porientació i especialització del municipi en 

la industria taulellera: el fet que els municipis veins de Vila-real o Borriana visqueren 

una etapa d’esplendor económica durant la darreria del XIX i el primer ter? del XX en 

base al comer? citrícola impulsé els terratinents ondencs a la inversió en alguna activitat 

que poguera reportar també notables beneficis, superiors ais que s’obtenien peí 

rendiment deis secans del terme, básicament cultivats per garroferes i oliveres.

La Guerra Civil suposá un període de paralització de la producció i de destrucció 

d’una part de les instal-lacions fabrils, peí fet de trobar-se Onda en la línia del front. 

Només acabar el conflicte bél-lic, tanmateix, aquesta indústria reviscolá rápidament a 

causa de la gran demanda de materials de construcció que hi havia, com a conseqüéncia 

de les destrosses patides en gran nombre d’habitatges. Des del 1946 fins al 1953 Onda 

experimenta un extraordinari creixement de les instal-lacions fabrils taulelleres, que 

passaren de 28, en la primera data esmentada (Meliá: 1971: 161) a 53 en la segona 

(Rosselló, 1966: 445); durant aquests anys centráis del segle, llevat d’algun cas aillat, 

no van ser propietaris agrícoles que van invertir els seus diners en la creació de noves 

empreses, sinó operaris provinents del propi subsector tauleller, que s’associaven 

(quatre o cinc socis) per crear la seua propia empresa; aquests treballadors emancipats, i 

de gran esperit emprenedor, eren normalment oficiáis (mai peons) amb una certa

19Vegeu Estall (1997: 29-32).
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qualificació, i sempre era necessária la preséncia d’un práctic, un operari especialitzat 

en química que s’encarregava de formular la mésela per al vernís; aquest práctic sovint 

acabava per formar part de raccionariat de Fempresa amb particulars condicions de 

favor. Una situació similar es donava també en la industria taulellera italiana de 

Sassuolo deis anys seixanta, estudiada per Feconomista Romano Prodi, actual primer 

ministre de ia República Italiana:

Tale imprenditore é anche colui che si assume il compito di ricercare un operario 

specializzato o un técnico del settore cerámico di provata esperienza a cui affidare la 

responsabilitá delForganizzazione della produzione associandolo, se necessario, come 

azionista a condizioni di particularte favore.

Prodi: 1966: 112

Durant els anys cinquanta i primera meitat deis seixanta la inversió inicial 

requerida per a la compra de maquinária era baixa, de manera que amb no massa diners 

per cada soci es podia arribar a muntar una empresa; fou per aixó que se’n crearen 

tantes durant aquesta época, tant a Onda com a FAlcora. En pocs anys aqüestes petites 

empreses acumularen grans benefícis, amb els quals compraven nova maquinária en 

fases successives (sovint la pagaven a plasos) i aconseguien de fer créixer Fempresa 

per autofínangament. En efecte, durant les décades del 1950 i 1960 aparegueren a Onda 

i a FAlcora moltes empreses que, fimdades grácies ais petits estalvis familiars deis seus 

iniciadors, van aconseguir de créixer per mitjá de 1 ’autofinangament, en un moment en 

qué la maquinária cerámica encara era molt rudimentária i en qué moltes empreses 

taulelleres, sobretot a FAlcora, només duien a terme una part del procés (Fescaldat o 

Fesmaltat) i per tant es reduia la inversió inicial necessária (Rosselló, 1966: 439). Sobta 

la gran similitud en el procés de desenvolupament de la indústria taulellera planenca i la 

de la zona de Sassuolo, a FEmília italiana; en el cas de la regió de Sassuolo el 

creixement encara és més espectacular: el 1946 només hi havia 5 empreses i des del 

1946 al 1956 se’n fundaren tretze més; a partir del 1957 la xifra d’empreses es 

multiplicá espectacularment i només Fany 1961 se’n crearen 58 (i un total de 90 en el 

decurs del 1960-62) (Prodi, 1966: 105-106). Durant tota la década del 1960 FAlcora 

també va experimentar un espectacular creixement en el nombre d’empreses: el 1946 

només en tenia sis i dues més el 1955; el 1960 ja en sumava 22 empreses, el 1962 un
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total de 30 i quatre anys més tard 67, que es reduíren a 62 el 1970 i a 58 el 1973 

(Quereda, 1973: 37-39). Tant en el cas de PAlcora com en el de Sassuolo proliferaren 

les empreses dedicades només a una part del procés productiu (bé el fi o bé l’escaldat).

Segons Meliá (1971: 167) l’any 1946 hi havia a la Plana 38 empreses (amb 

menys de 1.700 operaris) i el 1964 un total de 102 empreses (amb vora 6.000 empleats); 

mentrestant, segons Prodi (1966: 104 i 115), el 1946, recent acabada la Segona Guerra 

Mundial, hi havia a la comarca de Sassuolo cinc empreses, que el 1963 eren 133 (amb

12.000 treballadors). Moltes són les explicacions que s’han volgut donar per a un 

desenvolupament tan extraordináriament rápid en els dos casos: s’ha insistit en 

l’abundáncia de primeres matéries, en la tradició industrial preexistent, la disponibilitat 

de má d’obra i la facilitat de comunicado per a la distribució del producte (tots quatre 

factors són propis de la industria espontánia). A tot aixó s’afig l ’existéncia de recursos 

fmancers i d’un alt nombre d’emprenedors. Romano Prodi considera que tots aquests 

factors són decisius, pero que en última instancia, per explicar l’extaordinari 

desenvolupament del subsector a Sassuolo (teoría també válida per a Onda-l’Alcora), el 

fet que gairebé la totalitat deis accionistes en la industria taulellera foren d’origen local 

explica la multiplicado deis emprenedors. Alhora relaciona aquesta rápida expansió de 

nous empresaris amb un tipus d’indústria, com era la taulellera deis anys cinquanta i 

seixanta, en qué les dificultáis tecnológiques eren facilment salvables. D ’aquesta 

manera, ens trobem amb un procés imitatiu en el sentit literal de la paraula, on 

l’emprenedor actúa sempre després d’observar les decisions i iniciatives d’altres 

emprenedors anteriors:

La spiegazione di questa dawero ingente nascita di nuovi imprenditori va ritrovata nella 

relativa facilita del processo imitativo in un settore in cui le difícoltá tecnologiche non 

costituiscono una barriera insormontabile né a livello deH’imprenditorialitá né a livello 

della mano d’opera.

Si trata di un processo imitativo nel senso letterale e primitivo del termine in cui cioé 

all’imprenditore occorre avere continuamente sotto osservazione le decisione e le inizia- 

tive di altri imprenditore e all’azionista il buon risultato económico di altre imprese.

Prodi, 1966: 109-110
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Cal remarcar el fet que les empreses autóctones són sempre primordials per al 

teixit industrial d’una zona qualsevol, ja que solen trobar-s’hi tan plenament integrades 

que en moments de crisi els empresaris locáis es mantenen fidels a la ubicació de 

l’empresa i no busquen de relocalitzar-la en d’altres zones amb majors avantatges 

aparents. El fenomen de la relocalització podia haver-se esdevingut en la industria 

taulellera planenca a la darreria deis anys seixanta o al comen9ament deis vuitanta, tots 

dos moments de forta crisi económica per al subsector; pero no va ser així: durant els 

dos períodes esmentats la majoria deis empresaris locáis ni van tancar ni es van 

despla9ar a altres zones més rendibles económicament, sinó que van invertir en la 

modernització de les seues empreses.

Fins ara hem vist com els processos de desenvolupament de les industries de 

Sassuolo i d’Onda-PAlcora van ser inicialment molt similars. Tanmateix, en aquella 

regió italiana, ben estudiada per Prodi (1966: 108), sembla ser que el percentatge 

d’accionistes comerciants, agricultors, professionals liberáis i d’altres grups aliens a la 

indústria taulellera va ser bastant més important que en el cas de 1’Alcora-Onda, en qué 

ja hem comentat que la majoria de nous empresaris estaven relacionats amb aquesta 

indústria, d’una manera més o menys directa. Un cas excepcional a la Plana fou el de 

Vila-real, en qué la participació del capital procedent del comer9 citrícola fou molt 

important, almenys inicialment, a l’hora de mamprendre el procés de desenvolupament 

industrial cerámic en aquesta ciutat, de llarga tradició citrícola. Per la seua originalitat 

dedicarem tot seguit unes línies al cas de Vila-real, estudiat per mi mateix a Vila-real: 

ciutat industrial (Membrado, 1995: 168-171).

Tot i que actualment podem considerar la indústria taulellera com el principal 

motor de l’economia vila-realenca no fou fins fa unes décades que aquesta va fer 

aparició en aquesta ciutat. Fou en un context económic marcadament agrícola que va ser 

fundada, l’any 1956, la primera indústria taulellera vila-realenca. A diferéncia d’altres 

ciutats de l’entom comarcal com ara Onda o PAlcora, no havia existit anteriorment a 

Vila-real tradició artesanal cerámica de cap mena. En poc més de dues décades, pero, la 

indústria taulellera esdevingué una pe9a clau en l ’economia de la ciutat. Entre les causes 

que condicionaren l’aparició d’aquesta indústria al municipi podem destacar, 

precisament, la proximitat a aqüestes ciutats de gran tradició industrial taulellera abans
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esmentades (el factor imitatiu que ja hem esmentat més amunt), pero també la 

disponibilitat de capital i Pexperiéncia i l’esperit emprenedor deis empresaris locáis.

La proximitat a una zona de gran tradició cerámica -com  ho és la d’Onda i 

l’Alcora- no cal dir que fou un factor determinant a l’hora d’establir les primeres 

empreses taulelleres a Vila-real durant la década del 1950. Les raons per les quals 

aquest va ser el subsector industrial escollit pels empresaris locáis cal buscar-les, d’una 

banda, en aquesta gran tradició cerámica de la comarca, que determinava que els 

inversors vila-realencs considerassen aquest subsector com un negoci relativament 

segur, per tal com en tenien abundoses referéncies, i d’altra banda, en el fet conjuntural 

que, segons Rosselló (1966: 439) la indústria cerámica travessava aleshores (el 1956) 

una conjuntura positiva, grácies a la posada en marxa del I Plan Nacional de la 

Vivienda i a l ’augment de les segones residéncies arran de l ’auge turístic. La proximitat 

a Vila-real de les empreses taulelleres ondenques no només fou un factor d’imitació, 

sinó també de reclutament de técnics especialistes en la gestió i producció taulellera: 

efectivament, els accionistes locáis que invertiren el seu capital en la indústria taulellera 

confiaren la part técnica i de gestió a operaris procedents de la veina Onda.

Quant a la disponibilitat de capital cal assenyalar que l’acumulació per part deis 

comerciants i terratinents locáis de diners procedents d’excedents i especulacions en 

l’exportació de cítrics, junt amb les notables masses d’estalvis de particulars, van jugar 

un paper decisiu per al finangament inicial de la indústria cerámica (Obiol, 1985: 60- 

61). Així, mentre que a Onda i a l’Alcora l’autofmangament fou la principal causa del 

desenvolupament inicial del subsector tauleller, a Vila-real van ser les transferéncies 

d’estalvi procedent de l’agricultura que el finangaren en un primer moment (Tomás 

Carpi, 1985: 446-449).

Peí que respecta a l’esperit emprenedor de l’empresariat local hem de destacar 

que des de mitjan segle XIX, els vila-realencs -grácies al comerg de taronges- havien 

mantingut unes intenses relacions intemacionals, les quals van propiciar que els 

contactes empresarials i de prospecció amb els mercats exteriors fossen continus. 

Aquesta notable activitat comercial, juntament amb la incipient indústria que havia 

aparegut a Vila-real i que es dedicava fonamentalment a la fabricació de maquinária per 

al cultiu deis cítrics, havia instruit els empresaris locáis en els camps técnic i comercial. 

L’ambient propici ais negocis de la segona meitat de la década del 1950 -que es veié
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afavorit per la fi del bloqueig internacional (1953) i per Pinici de l’aperturista Pía 

d ’Esíabiliízació (1959)-també col-laborá a desenvolupar les aptituds empresarials deis 

vila-realencs. La gelada del 1956, que provocá el tancament de molts comeres 

citrícoles, va fer que els principáis terratinents de Vila-real comentaren a reflexionar 

seriosament sobre el flitur de Peconomia local (Obiol, 1965: 61). Precisament aquell 

any, després d’una reunió mantinguda per aquests -en la qual anaven a establir-se les 

bases de Pactual economia vila-realenca al voltant de la indústria cerámica- es fundava 

la primera empresa taulellera de la ciutat. Des de la fúndació d’aquesta primera fabrica 

el 1956 fins hui (1997) el nombre d’empreses taulelleres s’ha incremetat notablement 

multiplicat a Vila-real: actualment n’hi ha més al voltant d’una quinzena (sense comptar 

les empreses auxiliars). I han estat sobretot empresaris locáis que han possibilitat aquest 

extraordinari increment del nombre de factories: en dotze de les tretze majors empreses 

cerámiques de Vila-real l’origen de l’empresariat és completament o parcialment local 

(Membrado, 1995: 171).

Peí que fa a la resta de la Plana cal destacar el cas de Castelló, que al llarg de tot 

el segle sempre havia comptat amb algunes empreses cerámiques, i que a partir de la 

década del 1960 augmentá considerablement el seu nombre i la seua capacitat de 

producció. L’origen de la indústria castellonenca no está tan lligat a l’agricultura com a 

Vila-real: a la capital de la Plana trobem d’una banda un desplagament d’empresaris 

procedents de PAlcora, que s’instal-len a Castelló per tal de gaudir deis avantatges 

comparatius de la seua ubicació. Hui dia pot resultar sorprenent aquest desplagament 

industrial des de PAlcora a Castelló, quan entre totes dues poblacions disten menys de 

vint quilómetres, pero durant els anys seixanta no era tan extrany aquesta expansió cap a 

l’eix litoral, ja que aquest oferia una serie d’avantatges comparatius des del punt de 

vista de les infrastructures, i no només les viáries, sinó també les de llum, teléfon i 

d’altres fonamentals per al bon fúncionament de l’empresa. Sovint trobem a Castelló 

empreses dirigides per alcorins, pero amb notables aportacions de capitalistes locáis 

castellonencs, amb diners procedents no tant de l’agricultura com del sector servéis, 

predominant a la capital de la Plana (a Vila-real predominava Pagricultura i per aixó la 

major part de les inversions taulelleres tenien origen agrari). Finalment, a Castelló 

també trobem una empresa multinacional italiana instal-lada al seu terme municipal, 

l’únic cas en qué una important firma procedent del Comprensorio emiliá s’ha establit a
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la Plana (en el subsector de maquinária cerámica i en el de frites i esmalts és més 

freqüent trobar casos de sucursals de firmes italianes a la Plana).

En el cas de la indústria taulellera d’Almassora, el terme de la qual és travessat 

per la N-340 i fa de nexe d’unió entre els de Vila-real i Castelló, trobem un predomini 

d’empreses de capital no local, que s’hi van ubicar sobretot a partir deis anys setanta. A 

Almassora tenim d’una banda empreses de capital comarcal, especialment de l’Alcora; 

de l’altra, empreses de capital valenciá de fora de la Plana (la principal empresa 

almassorina de fabricado de paviments i revestiments cerámics és propietat d’un 

conegut empresari del Cap i Casal, propietari d’un equip de básquet); fmalment, la 

principal indústria almassorina - i de la Plana- peí seu volum de facturació, que fabrica 

frites i esmalts cerámics, és de capital multinacional (nord-americá).

A Nules trobem, sobretot a partir del 1980, empreses desdoblades des de 

l’Alcora, Castelló i Vila-real, pero la més important de les firmes taulelleres d’aquesta 

localitat presenta uns orígens ben origináis, ja que está indirectament relacionada amb 

l’agricultura i amb el calcer de la Valí d’Uixó: a partir d’un especialista en química de la 

indústria sabatera de la Valí i del capital provinent d’especulacions agricoles d’un 

capitalista de Nules es va forjar una empresa de productes químics destinats a la 

citricultura, a partir deis beneficis de la qual es va muntar una gran empresa cerámica, la 

més important del municipi en l’actualitat.

En el cas de Sant Joan de Moró, el gran auge de la indústria cerámica respon a la 

seua privilegiada ubicació a mitjan camí entre Castelló i l’Alcora, fet que ha condicionat 

una expansió de les empreses alcorines fins al terme de Moró (només en un cas, el més 

important del municipi, trobem una empresa la propietat de la qual es relaciona amb una 

coneguda constructora castellonenca).

Fins ara ens hem referit a dues vies de fmangament en la indústria taulellera 

valenciana: l’autofmangament, propi d’Onda i l’Alcora, i el capital procedent d’altres 

sectors. Tanmateix Emest Lluch (1976: 217) destaca que la indústria valenciana del 

1976 havia conegut históricament tres formules de finangament, les dues que acabem 

d’esmentar i una tercera: el crédit bancari, fórmula a la qual també hagué de recorrer 

l’empresariat tauleller de la Plana especialment a partir de la segona meitat de la década 

del 1960. La introducció de les innovacions tecnológiques procedents des d’Itália durant 

l’anomenada Primera Reconversió Industrial va multiplicar les exigéncies de capital per
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a invertir en la modemització de la indústria taulellera i gairebé la totalitat de les 

empreses (tant les Onda i PAlcora, com les de l’eix litoral) es van veure for9ades a 

recorrer al crédit bancari per tal que aquest fman^ara una part de les inversions. 

L’autofina^ament i el finan9ament de sectors aliens al taulell resultaven insuficients 

per a poder dur a terme les inversions requerides; fou d’aquesta manera que el crédit 

bancari privat esdevingué la principal font de fman9ament de la indústria taulellera de la 

Plana. Aixó podem constatar-ho en observar l’augment del nombre de sucursals 

bancáries que es produí a la Plana; citarem ací l’exemple de Vila-real: durant els anys 

d’esplendor citrícola (1920-1936) s’havien instal-lat a la ciutat tres sucursals bancáries 

a la ciutat (Banco Hispano-americano, Banc de Valencia i Banco Español de Crédito)', 

dones bé, entre el 1936 i el 1967 no n’hi va aparéixer cap més, i entre el 1967 i el 1975 

se n’hi van establir set, que es van afegir a les tres sucursals ja existents. Aixó és una 

prova fefaent de la forta capitalització que experimentá la indústria taulellera local 

durant la reconversió deis setanta (Membrado, 1995: 169-170).

En els anys posteriors les exigéncies de capital per part de la indústria taulellera 

continuaren augmentant i el pes del crédit bancari en el fman9ament d’aquesta (tant en 

la inversió com en el posterior estalvi deis beneficis) era cada volta més rellevant. Des 

del 1975 al 1982 sis noves sucursals bancáries es van instal-lar a Vila-real, i durant el 

període d’auge inversor de la Segona Reconversió Industrial (1982-89) s’hi establiren 

sis noves sucursals bancáries. El 1992 Vila-real comptava ja vint-i-tres sucursals 

bancáries, a banda de catorze caixes d’estalvi i set caixes rurals: quaranta-quatre entitats 

de crédit que suposaven la major ratio per habitant de tota la comarca, llevat de 

l’Alcora, que encara sumava una ratio superior. No és gens agosarat d’afirmar, per tant, 

que l’establiment a Vila-real i a la resta de la Plana de noves sucursals bancáries es 

relaciona directament amb el creixement de les empreses taulelleres20: les primeres (les 

sucursals bancáries) aparegueren davant la necessitat de canalitzar els estalvis i 

proporcionar el capital imprescindible per al fman9ament de les segones (les empreses 

taulelleres).

20En el cas de Vila-real, de les 24 entitats bancáries existents el 1993, 21 foren creades després del 1967; 
de les aproximadament 30 empreses cerámiques (hi comptem també les de frites i esmalts i les de 
maquinária) que sumaven més de 25 treballadors el 1993 a la nostra ciutat, 25 se’n varen fundar també 
després del 1967.
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Durant la Segona Reconversió Industrial les empreses taulelleres de la comarca 

amb majors recursos van ser les primeres a incorporar les innovacions tecnológiques 

provinents d’Itália (foms monostrats, atomitzadors, línies de classificació automátiques, 

etc.). Les empreses mitjanes i menudes, que anaven a remóle d’aquelles, tenien en el 

crédit bancari la seua principal - i  gairebé única- font de finangament. Sovint, la relació 

existent entre les entitats bancáries i les empreses cerámiques era d’arrendament 

financer o leasing, ja que aquesta forma de relació permetia un finan9ament menys 

onerós (Domínguez, 1983). El desembre del 1982 ASCER {Asociación Española de 

Azulejos, Pavimentos y  Baldosas Cerámicas) va sol-licitar ajut económic al Ministeri 

d’Industria i Energia per tal de poder afrontar amb major garanties la reconversió 

industrial que es feia tan necessária en aquesta indústria. Entre les causes que es van 

argumentar per demanar aquest ajuda destacava la inadequació de la imatge del taulell 

espanyol en 1*exterior i la manca de promoció i organització per aflamar i augmentar les 

exportacions. Tanmateix aquest ajut els va ser denegat amb l’excusa que calia privar 

especialment els subsectors industriáis básics (notablement la siderurgia) en forta crisi 

de la zona de-l’eix del Cantábric (AADD, 1984c).

Calgué esperar a mitjan década del 1980 perqué una nova fórmula de 

fman9ament s’afegira a les abans esmentades: el fman9ament pública a través de 

l'IMPIVA {Instituí de la Mitjana i Petita Empresa Valencia). És cert que abans 

d’aquesta data algunes empreses cerámiques havien rebut fortes injeccions de capital 

públic, pero aqüestes ajudes estatals responien a uns interessos polítics particulars o, 

fins i tot, a amistats personáis amb el cap de l’Estat durant la dictacura (Cedolesa), i en 

cap cas estaven destinades a fínan9ar les empreses menudes i mitjanes, básiques en el 

teixit industrial valenciá. A mitjan década deis vuitanta, una volta el traspás de 

competéncies des de 1’Administrado central a l’autonómica valenciana permeté 

desenvolupar una política industrial descentralizada, s’iniciá aquesta aquesta nova 

fórmula de fman9ament (Salom i Albertos, 1995b: 387), destinada principalment a 

ajudar les empreses que posseien menys recursos financers, a través de la realització de 

projectes d’I+D, de la millora de la formado, o directament, per mitjá de subvencions a 

projectes empresarials. Al llarg del període 1984-1994 la indústria taulellera de la Plana 

ha estat una de les que més s’acollit a les subvencions de l’IMPIVA i, de fet, la CIT de 

la Plana ha estat la segona regió industrial que major volum d’inversions per 

treballadors ha rebut de l’IMPIVA, per darrere de la regió téxtil d’Alcoi-Ontinyent.

778



Fins ara ens hem referit a la procedencia de l’empresariat i del capital que ha 

dirigit i fmangat la indústria taulellera de la Plana fins a Pactualitat. Cal ara referir-se a 

un altre aspecte també relacionat amb els recursos humans que, segons Lluch (1975: 

218), ha estat determinant del desenvolupament de la indústria valenciana en general: la 

disponibilitat de má d’obra a uns costs relativament baixos. Durant Pépoca expansiva 

que conegué la indústria taulellera de la Plana en les décades del 1960 i del 1970 la 

població immigrada esdevingué el principal sustent de les empreses cerámiques, 

especialment en les ciutats de Peix litoral sense tradició industrial, com ara Vila-real, 

Castelló, Álmassora i Nules, en les quals els locáis preferien treballar en el camp21 o bé 

en els servéis -rarament com a assalariats en la indústria taulellera. Relacionades amb 

aquesta indústria, les primeres onades migratóries significatives arriben entre 1950 i 

1960 a PAlcora, que augmenta la seua població en un 30%, i sobretot a Onda, ciutat que 

veié créixer els seus efectius demográfics en un 43% durant aquest període22 (en aquest 

segon cas Pincrement poblacional estigué impulsat a més, encara que de manera 

secundária, peí desenvolupament agrari23). La majoria deis immigrats procedien de 

zones d’agricultura extensiva de secá de la Manxa i d’Andalusia, encara que també se’n 

podien trobar valencians i aragonesos de comarques próximes24. A partir del 1960 la 

indústria taulellera comenga a escampar-se de forma important cap ais nuclis de la Plana 

litoral, i són Castelló i Vila-real les ciutats que més creixen durant el període 1960-70, 

amb uns percentatges del 51 i del 36% respectivament; amb tot Onda i PAlcora 

continuaren augmentant la seua població (la primera ho féu en un 2 2 % i la segona en un 

33%).

Els immigrats, normalment antics jomalers, van esdevindre una má d’obra 

abundant, poc qualificada i dócil, que acceptava baixes remuneracions, ja que aqüestes 

encara superaven els ingressos que els nouvinguts obtenien anteriorment de Peconomia

21Hui aquesta situació ha canviat notablement, ja que entre la població jove cTaquests municipis -tant se 
val que siga o no d’origen local- el treball en la indústria taulellera és una opció normal, forga estesa i 
habitualment preferida a Pagricultura.

22La població ondera passá de 8.696 persones, el 1950, a 12.414 deu anys després (Centelles, 1991: 21).

23En només désset anys (1950-1967) el regadiu va passar de suposar un 10% de la superficie agraria del 
terme d’Onda a significar-ne més del 26% (Burriel, 196:594-595).

24En l’estudi realitzat per Verónica Centelles (1991: 25-27) la majoria deis immigrats a Onda entre el 
1950 i el 1960 procedien de les províncies de Jaén i, sobretot, d’Albacete; també era important, 
tanmateix, el contigent deis que procedien de localitats próximes com ara Sucaina, Llucena i Ribesalbes.
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tradicional. En 1’actualitat, en canvi, entre els treballadors de la indústria taulellera de la 

Plana -que representen ni més ni menys que el 40% de tota l’ocupació industrial de la 

comarca (i no hi comptem els auxiliars)- podem trobar-ne molts d’origen local, ja que 

entre els jóvens hui es prefereix el treball en la indústria, i no l’agrícola com s’esdevenia 

durant les primeres décades de l’exp ansió taulellera. En aquest canvi de preferéncies 

laboráis per part de la joventut local ha influit, d’una banda, el fet que els salaris 

agrícoles estiguen estancats almenys des de mitjan década del 1980, i de l’altra, el que 

la qualificació global deis operaris taulellers haja augmentat notablement durant la 

Segona Reconversió Industrial i que els sous percebuts siguen, per tant, més raonables 

que no ho eren durant les décades del 1960 i 1970, la qual cosa tampoc no vol dir que 

en l’actualitat siguen especialment alts, ni molt menys; de fet, les condicions laboráis 

dins el subsector tauleller de la Plana són, en general, ben precáries: deis 

aproximadament 16.000 empleats en la indústria taulellera de la Plana a principis del 

1997, el 60% tenien contractes temporals; d’aquest 60% un 45% corresponien a 

contractes amb una durada mínima de sis mesos i máxima de tres anys que no 

estipulaven cap mena d’indemnització una volta esgotats. La resta de la contractació 

eventual estava realcionada amb les circumstáncies de la producció o amb el foment de 

l’ocupació. La xiffa de contractes fixos és actualment molt baixa; en el fútur caldrá 

veure com influeix en l’augment deis contractes indefinits la recent flexibilització del 

mercat laboral promoguda peí govem espanyol. D’altra banda la mitjana de treballadors 

en el subsector tauleller de la Plana és de 35 anys, i el sou mitjá mensual d’unes 130.000 

pessetes (gener del 1997), una xifra molt baixa si la comparem amb el sou mitjá 

mensual d’un obrer industrial a escala valenciana el darrer trimestre del 1996, que era 

de 146.685 pessetes peí que fa ais pagaments ordinaris segons les dades de YInstituto 

Nacional de Estadística (AADD, 1997i: 238), i sobretot amb el sou mensual d’un obrer 

industrial espanyol, que cobrava una mitjana de 169.651 peessetes durant el quart 

trimestre del 1996 (INE, dins AADD, 1997i: 213). Dins el marc global espanyol, el sou 

mitjá mensual d’un obrer industrial ocupat en la branca de productes minerals no 

metáMics (on s’inclou la cerámica) percebia una mitjana de 159.726 pessetes (AADD, 

1997i: 211), bastant per damunt de les 130.000 percebudes pels obrers industriáis de la 

Plana ocupats en el taulell.
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335.3. Mercal i accessibilitat

Ja hem comentat que el factor inicial de localització de la indústria taulellera de 

la Plana va ser la tradició artesanal basada en Pexplotació de les primeres matéries 

argiloses, de les quals eren ben riques les muntanyes occidentals de la Plana. 

Posteriorment aquesta tradició artesanal es va magnificar i es transformá per 

industrialitzar-se a causa de la intervenció d’una serie de nous factors, que poc o res 

tenen a veure amb les primeres matéries. John Bale (1977: 47) afirma que l’existéncia 

de primeres matéries són fonamentals per al desenvolupament inicial d’una determinada 

manufactura, pero quan aquesta creix és a causa d’uns altres factors, notablement el 

mercat i l’accessibilitat, que en contribueixen al desenvolupament.

González Cudilleiro (1974:196) i Tomás Carpi (1985: 444) afirmen que no es 

pot explicar l’auge de la indústria taulellera d’Onda entre la darreria del segle XIX i la 

primeria del XX sense tindre en compte el paper jugat per la demanda local -entenent 

local no només el mercat de la Plana, sinó també el d’altres comarques próximes, 

notablement l’Horta i la Ciutat de Valéncia. Aquesta demanda estava composta per una 

població agrária molt nombrosa i relativament próspera -que, a partir de la primeria del 

segle XX, s’havia enriquit grácies ais progressos en el conreu de 1’arrós, de la vinya i, 

especialment, de la taronja i les hortalisses (Tomás Carpi, 1985: 445)-, i que possei’a, 

dones, un grau de benestar económic suficientment alt per adquirir certs béns de consum 

-com ara els taulells- que unes décades abans encara els estaven privats. Si a tot aixó 

afegim el gust secular deis valencians per la cerámica arquitectónica -recordem que 

durant l’Edat Mitjana Manises havia estat el principal productor europeu de taulells 

(vegeu subpunt 225.2 d’aquest treball) i que durant l’época moderna i contemporánia la 

Ciutat de Valéncia n’era una important productora i consumidora (vegeu 2.2.6 i 227.1)- 

podem entendre perqué es va produir aquest gran impuls de la demanda de taulells 

onders per part del mercat local que va estimular fortament el subsector i en va ser el 

responsable de la transformado -de la industrialització.

El progressos económics de la societat valenciana es van traduir també en una 

millora de les infrastructures -de Paccessibilitat- que va afavorir l'expansió del taulell 

de la Plana cap a altres destinacions més llunyanes pero ben comunicades amb Valéncia 

- i  amb una certa tradició en l’ús de la cerámica arquitectónica-, notablement Barcelona

781



i, en menor mesura, Andalusia (Sarthou, 1913: 793). A partir de mitjan segle XX i, 

sobretot, del darrer quart de la centuria el paper del mercat doméstic comenta a declinar 

a causa de Fenorme acurtament -en temps- de les distáncies que s’ha produít grácies a 

la millora deis transports i de les infrastructures viáries, el qual ha possibilitat que els 

més remots mercats mundials puguen ser hui clients del nostre taulell.

En el moment actual, la infrastructura viária básica de la Plana la componen la 

Carretera Nacional 340 (Cadis-Valéncia-Barcelona), el ferrocarril La Encina (Villena)- 

Valéncia-Tarragona i F Autopista de la Mediterránia (A-7); aquests tres importants eixos 

discorren a través de Fespina dorsal de FEix Mediterrani -que és Fauténtic cordó 

umbilical peí qual Valéncia ha estat lligada a Catalunya i a tot Europa (Piqueras, 1994: 

43) i que en Factualitat concentra el major volum d’activitat económica de tot l’Estat i, 

com a conseqüéncia, el major tránsit de mercaderies i de passatgers (Roger, 1993: 114- 

116, vegeu punt 1.2.3 d’aquest treball, p. 96). A banda, la Plana compta amb una ámplia 

xárcia de carreteres comarcáis i locáis, algunes de les quals suporten un enorme tránsit 

relacionat amb Factivitat taulellera: són els casos de la CV-20 (abans C-223, que va de 

Vila-real a Onda), la CV-16 (abans C-232, que va de Castelló a FAlcora), la carretera 

que uneix FAlcora i Onda (CV-21) o Feix Betxí-Borriol-la Pobla Tomesa (CV-10). 

Aquesta infrastructura viária es completa finalment amb el port de Castelló i el de la 

Ciutat de Valencia (especialment aquest darrer, des d’on ix la major part de les 

exportacions taulelleres de la Plana), i amb el gasoducte Barcelona-Valéncia, 

fonamental per al subministrament energétic de les empreses taulelleres.

Tot i que en els últims anys les infrastructures viáries de la Plana han millorat de 

manera notable (grácies a la construcció del desviament de la N-340 al seu pas per 

Castelló i de Feix Betxí-Borriol), la xárcia viária comarcal encara resulta insuficient: el 

principal problema -a  banda de la travessia de la N-340 per Nules- és el peatge abusiu 

que cal pagar per circular per l’A-725.

25Aumar, empresa encarregada de l’explotació de l’A-7, és actualment la firma valenciana que majors 
beneficis obté, fet que no ens ha d’estranyar tenint en compte els preus exagerats que aquesta 
concessionária feia pagar per circular per l’A-7. Recentment s’ha aprovat una reducció.dels preus deis 
peatges d’aquesta autopista, pero a canvi l’Estat ha perllongat la concessió de l’explotació de 1’A-7 durant 
quinze anys més (fins al 2.021), amb el greu prejuí que aixó suposará per a les comunicacions internes 
valencianes (recordem que l’A-7 travessa el País Valenciá de nord a sud) i externes (l’A-7 connecta 
Valéncia amb Catalunya i la resta d’Europa).
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En descriure 1’estat de la xárcia de carreteres dependents del MOPTMA 

(Ministeri d’Obres Públiques, Transport i Medi Ambient) al País Valenciá, Carme 

Sanchis destaca que:

Sens dubte l’eix que menys atenció ha rebut sorprenentment fins ara per part del 

MOPTMA, és el del litoral, que enlla^a Catalunya amb la Plana de Castelló i l’Area 

Metropolitana de Valéncia (N-340) i aquesta darrera amb la d’Alacant (N-332), que 

registra en alguns punts una intensitat de 40.000 vehicles diaris [concretament en el 

tram Sagunt-Castelló]. El fet que discórrega paral-leí a l’A-7 pot explicar que haja 

quedat en un segon pía en l’ordre de preferencia de les obres estatals, i hom pot pensar 

també que Pescas esment que li ha aplicat el MOPTMA podría ser explicat com una 

mena de favor a la concessionária de Pautopista per a que no disminueixca fortament la 

seua rendibilitat.

Sanchis, 1995: 422

Malgrat les deficiéncies infraestructurals, durant la década del 1990 Peconomia 

de la nostra comarca ha estat una de les que major creixement ha experimentat dins del 

País Valenciá: convé recordar al respecte el mite -utilitzat sovint pels dirigents polítics- 

que relaciona el millorament de les comunicacions viáries amb un progrés i benestar 

económic imminent, el qual ha estat posat en qüestió per Jean-Marc OfFner, en afirmar 

(1993: 233) que la millora de les infrastructures viáries d’una determinada área no és tan 

rellevant com alguns governants han pretés si en aquella área préviament no existeix 

certa activitat económica. Un exemple próxim que confirma la teoría d’Offner és el del 

Maestrat i els Ports,. on la xárcia de carreteres ha estat modemitzada durant els últims 

anys, la qual cosa no ha aturat la sagnia migratoria. Un altre exemple més llunyá, pero 

més ciar és el d’Andalusia, on les infrastructures han avan^at d’una forma considerable, 

sense que aixó haja donat lloc a un augment significatiu de les inversions productives.

Respecte a la ubicació de les empreses taulelleres al voltant deis principáis eixos 

de comunicado de la Plana podem dir que durant les décades del 1960 i 1970 s’hi 

produí un canvi de tendéncia locacional: si tradicionalment la majoria d’aquestes 

s’havien instaMat a les ciutats d’Onda, PAlcora i Ribesalbes (és a dir, próximes a les 

zones de proveiment de primeres matéries), a partir del 1960 com eta a produir-se una 

difusió de les empreses cap a les principáis vies de comunicació del litoral -de l’eix
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mediterrani- per tal d’assolir una major accessibilitat. Bale (1977: 47-48) considera que 

aquesta tendéncia de relocalització d’empreses fou un fenomen generalitzat en els 

paísos industrialitzats des de la fi de la Segona Guerra Mundial, encara que referint-nos 

al cas valenciá hauríem d’ajornar aquest reemplacament a partir del 1960. Vila-real, 

Castelló, Almassora i Nules (ciutats per les quals passa la N-340, PA-7 i el ferrocarril 

Valencia-Tarragona) es van beneficiar d’aquesta tendéncia per tal com la seua 

accessibilitat era més bona que no la deis nuclis cerámics tradicionals. En els tres 

darrers casos esmentats (Castelló, Almassora i, més recentment, Nules) ha estat un 

factor de localització decisiu l’empenta deis empresaris alcorins i, en menor mesura, 

deis onders, els quals preferien ubicar-se en la zona de l’eix litoral pels avantatges 

comparatius que aixó suposava des del punt de vista de les infrastructures, no només 

viáries, sinó també d’altra mena (llum, teléfon...), ja que malgrat la proximitat de 

l’Alcora a Castelló (uns 20 km) fins ais anys setanta les deficiéncies infrastructurals 

encara eren notablement majors en aquell municipi que no en la capital de la Plana. Pero 

la influencia de 1’ Alcora i Onda en el desenvolupament de la indústria taulellera de l’eix 

litoral no es limitá només a la gestió empresarial, sinó també - i  sobretot- a les qüestions 

técniques: grácies a l’experiéncia i la qualificació cerámiques deis técnics alcorins i 

onders contractats per les empreses de l’eix litoral -fins i tot per aquelles que no tenien 

res a veure amb les iniciatives procedents d’aquest municipis (com ara la majoria de les 

de Vila-real)-, aqüestes van poder desenvolupar-se i assolir altes quotes de 

competitivitat a partir de la década del 1970.

Ara bé: el despla^ament de recursos humans altament qualificats des de la 

indústria taulellera d’Onda-1’Alcora cap a la zona litoral no ha suposat, ni de lluny, la 

desaparició de l’activitat cerámica en aquests nucli pioners de la industrializado 

taulellera planenca. Ans al contrari, durant les décades del 1980 i 1990 tant l’Alcora 

com Onda han incrementat el seu pes dins la indústria taulellera comarcal, per tal com 

han vist notablement millorada l’accessibilitat grácies a l’adecentació i eixamplament de 

les carreteres autonómiques CV-20 (Borriana-Onda-Alt Millars) i CV-16 (Grau de 

Castelló-PAlcora-Penyagolosa).
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335.4. Les externalitats locáis

La concentrado industrial, és a dir, el fenomen que els establiments industriáis 

tendisquen a concentrar-se en determinades árees geográfiques -com s’esdevé a la 

Plana de Castelló amb el taulell26-  ha estat estudiat per diversos economistes i geógrafs 

dins les diverses teories sobre la localització industrial, a les quals ja ens hem referit 

ámpliament en la introducció general (punt 0.5).

Entre les cinc principáis tradicions en l’estudi de la Geografía Económica -de la 

localització de les activitats económiques- esmentades per Paul Krugman (1997: 37) cal 

destacar la de les externalitats locáis, que fou introduída a la primeria del segle present 

per l’economista Alfred Marshall (1920). La teoría de les externalitats locáis o de les 

economies externes locáis fa referencia al fet que una concentrado industrial 

proporciona una série d’avantatges que reforcen i incrementen la concentrado 

(Krugman, 1997: 49).

Les concentracions industriáis inicialment es forgen a partir d’una serie 

d’avantatges locáis, com ara l’existéncia de primeres matéries, la iniciativa deis 

empresaris o l’accessibilitat al mercat. Aquests són els tres principáis factors -que 

acabem de veure respectivament ais subpunts 335.1, 335.2 i 335.3- que expliquen la 

formado inicial de la concentració taulellera de la Plana, pero que també podrien 

explicar la de gualsevol altra regió industrial. Quan apareix la concentració a partir 

d’aquests factors iniciáis - i a pesar que la localització no siga la més adient des d’un 

punt de vista racional- aquesta tendeix a romandre, fins i tot quan el desenvolupament 

tecnológic poguera aconsellar la relocalització en una altra área amb majors avantatges. 

En aquesta ubicado inicial trobem una série de factors com ara la infrastructura (creació 

d’una xárcia d’empreses auxiliars), la tecnologia, la qualificació personal o la 

informado que suposen unes economies externes -unes externalitats- a l’empresa i que 

funcionen com a factors de permanéncia i generen un procés acumulatiu, al qual ens 

referirem en les próximes línies (Precedo i Villarino, 1992: 141).

26La concentració industrial també s’esdevé a la Valí del Vinalopó amb el calcer, a l’Alcoiá i la Valí 
d’Albaida amb el textil o a la Foia de Castalia amb el joguet, per citar alguns coneguts exemples próxims 
a la Plana
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Tal com hem vist en la introducció general, Peconomista nordamericá Paul 

Krugman (1992: 42-62) -tot basant-se en les teories clássiques de la localització 

industrial i, concretament, en la de les externalitats locáis d’Alfred Marshall (1920)- 

considera que a Phora d’explicar els processos de concentració industrial hi ha tres 

factors que exceMeixen: la qualificació del mercat de treball, la presencia d’empreses 

que subministren productes intermedis i la informació que circula entre empreses veínes 

que fabriquen el mateix bé. En el següent parágraf descrivim breument els efectes 

concentradors d’aquests tres factors esmentats per Krugman (per a ampliar la 

informació vegeu el subpunt 0.5.3 de la introducció general).

Grácies a la centralització d’un elevat nombre d’empreses d’una branca en el 

mateix lloc, un centre industrial crea un mercat conjunt per a treballadors qualifícats, el 

qual mercat beneficia tant els treballadors -que poden trobar ocupació en un alt nombre 

d’establiments industriáis- com les empreses -que poden escollir entre un ampli 

segment de treballadors qualifícats. De la mateixa manera, un centre industrial 

concentrat permet el proveíment, amb un cost inferior i amb major varietat, de factors 

intermedis, 9 0  és, de factors concrets necessaris -auxiliars- al subsector que no són 

objecte de cornea, fet que al seu tom augmenta l’eficiéncia de la indústria i refo^a la 

concentració. Finalment, la concentració d’empreses que pertanyen a una mateixa 

branca industrial permet que la informació entre aqüestes fluisca amb molta més 

facilitat que no entre empreses separades per grans distáncies; un centre industrial 

concentrat genera alió que podríem anomenar osmosi tecnológica 27

En el cas de la indústria taulellera de la Plana podem observar que aqüestes tres 

característiques descrites per Krugman s’hi aprecien amb nitidesa. En primer lloc, la 

Plana ha presentat históricament, almenys des de la segona meitat del segle XVIII, un 

mercat selecte de treballadors especialitzats en la indústria cerámica, notablement els 

anomenats práctics, operaris que sense cap qualificació académica aprenien -normal- 

ment per transmissió familiar- les técniques de fabricado deis vernissos i la mésela 

adequada per a cada fórmula; fins ais anys seixanta i setanta els práctics jugaren un 

paper fonamental en el desenvolupament de la indústria cerámica planenca, ja que sense 

aquests no es podia dur avant un projecte empresarial. Posteriorment, durant els anys

27Seguint la traducció castellana -osmosis tecnológica- de l’anglés technological spillovers (vegeu 
Krugman, 1992: 44).
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vuitanta i, sobretot, els noranta, els professionals cerámics de la comarca han pogut 

adquirir una formació i una especialització professional més adequades, grácies a 

Pexisténcia a la Plana d’una xárcia de privilegiada centres d’investigació, entre els quals 

podem destacar l’Institut de Tecnología Cerámica (ITC-AICE, que s’encarrega de 

formar tant els técnics cerámics com tot tipus de personal per tal de posar al dia els 

coneixements sobre aquesta indústria), una associació per a la promoció del disseny 

cerámic (ALICER), la Universitat Jaume I (on s’imparteix una enginyeria superior en 

química cerámica), la Fundació Universitat-Empresa, per al foment de les relacions 

entre les empreses cerámiques i la Universitat, o l’Institut de Promoció Cerámica (IPC), 

com a centre de documentació (Cevisama ’97).

Quant ais factors intermedis, aquells necessaris per al subsector que no són 

objecte de comer?, cal dir que la concentració d’empreses auxiliars cerámiques a la 

Plana és formidable, com ja hem vist al subpunt 3.3.4 i com tomarem a comprovar al 

llarg del 3.4. Aixó permet un proveiment a menor cost i amb majors opcions de tria deis 

factors auxiliars (frites i esmalts, argiles, decoració, embalatge, transport, expositors de 

fusta...), la preséncia deis quals, al seu tom, fa més atractiva la instal-lació de noves 

empreses cerámiques a la Plana.

Per últim, i peí que fa a Yosmosi tecnológica -la facilitat amb qué flueix la 

informació tecnológica en un ámbit reduít- cal dir que a la Plana, on és habitual que els 

empresaris es relacionen personalment entre si, la difúsió de les innovacions s’ha 

produít en gran mesura grácies a aquest factor. A tall d’exemple, podem dir que quan 

una empresa ha incorporat una premsa hidráulica -posem per cas- més velo? i fiable 

que les anteriors, immediatament s’escampa la noticia entre els altres fabricants 

taulellers i a les poques setmanes un bon grapat d’empreses ja l’han incorporada.

Per tot plegat la concentració industrial de la Plana al voltant de la cerámica és 

hui una de les més importants dins la indústria espanyola en general, i per corroborar-ho 

hem comparat la concentració d’aquesta amb la d’altres indústries espanyoles. Seguint 

l’exemple de Paul Krugman (1992: 62-63), que compara el grau de concentració de 106 

indústries deis Estats Units (140-142) a partir del Coeficient de Concentració de Gini, 

nosaltres hem aplicat aquest mateix índex per calcular el grau de concentració d’algunes 

branques manufactureres espanyoles -amb un menor grau de desagregació que en el cas 

estudiat per Krugman- arreu de les 17 comunitats autónomes de l’Estat.
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Recordem que un coeficient de Gini amb un resultat de 0,5 o superior indica 

Pexisténcia d ’una concentració notable de la indústria en qüestió, que será major com  

més s’aproxime Fíndex a F l, mentre que si aquest se sitúa per sota del 0,5 la 

concentració és menor, i la dispersió arreu de les 17 comunitats autónomes será major 

com més s ’aproxime al 0 aquest valor. A la figura 33.19 mostrem els coeficients de Gini 

deis tretze subsectors industriáis que hem anaiitzat. Al final d’aquest treball, a l’annex 2 

(punt 5.2, pp. 995-1.010) podem veure 13 quadres i 13 gráfics on representem la 

distribució de cadascun d’aquest subsectors industriáis arreu de les 17 comunitats, és a 

partir d’aquestes dades que hem establit els corresponents coeficients de Gini:

Figura 33.19

Coeficient de concentració 
branques industria

de Gini per a tretze 
s espanyoles

BRANCA INDUSTRIAL Treballadors GINI
Paviments i  revestiments cerámics 19.725 0,908794
Química 130.026 0,682432
Textil i confecció 183.480 0,663102
Material i equip eléctric, electrónic i óptic 135.719 0,658810
Calcer i cuiro 42.018 0,651280
Paper, edició i a r ts  gráfiques 162.346 0,621518
M aquinária i equip mecánic 142.556 0,582260
Material de transport 190.035 0,520880
M etal-lúrgia i productes metal-lies 305.370 0,507712
Productes m inerals no metál-lics 156.436 0,495396
Fusta, suro i mobles 156.002 0,457280
Extractives, petroli, energía i aigua 125.060 0,437328
Aliments, begudes i tabac 372.929 0,417412

A partir de les dades de la figura 33.19 advertim que la indústria de paviments i 

revestiments cerámics és la més concentrada de les analitzades (coeficient de Gini = 

0,91), a causa de l’extrema centralització d’aquesta a la CIT de la Plana, i dones a la 

comunitat de Valéncia; el fet que aquesta siga la indústria que compta amb un major 

grau de desagregació sectorial (ja que es tracta d’una branca del subsector de productes 

minerals no metal lies) i amb un menor nombre de treballadors (no arriba ais 20.000) de 

les que ací hem estudiat ha influ'ít en aquest resultat tan extrem. Quan hem anaiitzat el 

subsector de productes minerals no metal lies en conjunt (156.000 treballadors, i 

diverses subbranques ben diferenciades com ara les del taulell, el vidre, la cerámica
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artística, el ciment, el marbre, etc.) trobem una localització molt més dispersa arreu de 

les désset comunitats autónomes. És per aixó que no anem a comparar aquest resultat 

amb la resta deis coeficients exposats en la figura 33.19.

A partir de les dades deis altres dotze subsectors industriáis analitzats en aquesta 

figura podem deduir que no hi ha un model a seguir per tal d’establir quin tipus 

d’indústries solen estar més o menys concentrades, ja que, d’una banda, trobem 

empreses manufactureres d’arrel principalment autóctona i de tecnología no molt 

avaníada (textil, calcer) molt concentrades en poques árees, al costat d’altres -també 

majoritáriament autóctones o estatals i relativament poc tecnificades (alimentado)- que 

están molt més disperses; d’altra banda, trobem algunes indústries tecnológicament molt 

avangades i molt escampades per les distintes comunitats autónomes (material de 

transport) i d’altres indústries avanfades des del punt de vista de la tecnología i molt 

concentrades en un o dos punts de l’Estat (química i material eléctric, electrónic i óptic).

En un recent treball de Callejón i Costa (1995) en qué també s’analitza el grau 

de concentració de la indústria espanyola (el 1991) trobem uns resultats similars ais 

nostres, per bé que els coeficients de Gini són, en general, més elevats que els establits 

per nosaltres, per dos motius: peí fet que el grau de desagregado de les branques 

d’activitat és major, i perqué Callejón i Costa treballen a escala provincial (amb 50 

territoris, molts deis quals a penes tenen activitat industrial) i no pas autonómica (amb 

només 17 territoris, que eviten una dispersió de la indústria tan elevada com la que es 

produeix amb 50 províncies). María Teresa Costa, coautora d’aquest treball, conclou en 

una publicació posterior (1997: 23) que, amb independéncia del contingut tecnológic de 

les branques d’activitat estudiades, totes les empreses són sensibles a les economies 

externes -a  les externalitats locáis- que posseeixen els territoris (les províncies, en 

aquest cas). Les externalitats locáis que afavoreixen la instal-lació d’una branca 

d’activitat en un determinat territori són -recordem-ho- l’especialització del mercat de 

treball, l’existéncia d’activitats auxiliars (que proporcionen a l’activitat principal tant 

inputs com outputs) i la transmissió de coneixements tecnológics i d’altra mena entre les 

distintes empreses (Costa, 1997: 7).

A una conclusió similar va arribar Paul Krugman (1992: 67) en estudiar el grau 

de concentració de 106 subsectors manufacturers deis Estats Units: segons aquest autor 

la centralització de les activitats manufactureres respon al pes de les economies externes

789



locáis de cada territori (en aquest cas de cadascun del mig centenar d’estats de Unió), 

independentment del major o menor contingut tecnológic de cada branca d’activitat. 

Així, dones, podem concloure que el paper de les economies externes -de les 

externalitats locáis- de cada territori en la localització de les empreses industriáis és 

fonamental, i per tant la base geográfica - l ’espai- no pot continuar sent ignorat per 

l’economia com ho ha estat durant décades (per raons que ja hem explicat ámpliament 

en la introducció d’aquest treball, al punt 0.5.2). Afortunadament, com ja hem avangat 

també en la introducció, la geografía económica -materia que estudia l’análisi deis 

factors que expliquen la localització de les activitats económiques- ha conegut 

recentment un notable auge dins la literatura económica.

790



3.3.6. La indústria taulellera de la Plana: un sistema productiu espontani i flexible

Durant les dues darreres décades assistim a una série de transformacions 

económiques a escala mundial condicionades per la crisi económica en qué estem 

immersos, la qual es reflecteix en les altes taxes de desocupació, en una inflacció a 

Falsa o en Fincrement de formes margináis de producció (treball a domicili, economia 

submergida, precarietat laboral). Arran de la conjuntura crítica d’algunes de les regions 

tradicionalment concentradores de Factivitat industrial i de Fauge manufacturer d’unes 

altres regions de recent tradició agrícola, alguns teórics de la localització industrial han 

posat en qüestió els fonaments que substenten les teories clássiques de Fanálisi especial, 

que giren a Fentom del concepte d'aglomerado: de la tendéncia de les activitats 

económiques a la concentració en pocs espais -les aglomeracions urbanoindustrials- per 

tal d’aconseguir la máxima efíciéncia espacial (vegeu punt 0.5.1 de la introducció).

Entre aquests estudiosos escéptics de les teories locacionals clássiques hi ha una 

bona part que argumenta que Fanomenat sistema productiu d ’especialització flexible 

(anomenat així per contrast amb el fordisme, sistema industrial de producció rígida i 

estandardizada, imperant durant els anys cinquanta i seixanta) s’ha mostrat com la 

millor alternativa a la crisi industrial. A diferencia del fordisme, el sistema de producció 

especializada i flexible es basa en la petita i la mitjana empresa28 -fruit de la iniciativa 

local- que s’especializa en diversos segments productius amb el fi de poder satisfer la 

demanda cada volta més diferenciada del mercat; aquest nou sistema ha proliferat 

especialment en aquelles regions poc afectades per Fanterior sistema fordista -moltes 

de les quals de recent predomini agrícola.

Hi ha una part deis teórics que posen en dubte les noves aportacions efectuades 

al voltant d’aquesta indústria flexible, autóctona i rural i sobre la manera en qué 

s’organitza sobre un territori; a més, els qui la defenen, lluny d’unificar criteris, han 

creat una literatura prolixa i confusa per referir-s’hi (indústria rural, difusa, endógena, 

espontánia) i per designar el territori sobre el qual es plasma (districte industrial, 

sistema productiu local, área d'especiálització productiva). En la introducció (subpunt

28Les empreses menudes posseeixen una série d’avantatges respecte a les grans: permeten un aparell 
productiu molt més flexible, están en condicions de mantindre relacions industriáis més tranquil-les, 
ofereixen una oportunitat de formado a gran escala per a assumir iniciatives i responsabilitats i, sobretot, 
tenen un paper fonamental en relació amb l’ocupació (Fuá, 1980: 49).
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054) nosaltres hem optat pels térmens indústria espontánia i districte industrial, per ser 

les que es repeteixen amb més freqüéncia.

Al subpunt 336.1 estudiarem breument quins són els trets que caracteritzen la 

indústria espontánia segons els diferents autors que l’han estudiada (vegeu també a la 

introducció general el subpunt 054.1). A grans trets podem avanzar que la indústria 

espontánia és aquella que es desenvolupa per iniciativa local en árees rurals amb una 

antiga tradició manufacturera basada en els recursos locáis, i és predominant a la Plana 

de Castelló i en moltes altres comarques valencianes.

En aquest mateix subpunt (336.1) farem referéncia al districte industrial de 

Marshall (vegeu el subpunt 054.2 de la introducció), que és un forma d’organització 

industrial basada en empreses petites i mitjanes, normalment autóctones, entre les quals 

es produeix una important dependéncia sectorial i alhora una forta competéncia, fets que 

repercuteixen en l’increment de Peficiencia general del territori o districte. Dins l’ámbit 

valenciá abunden els districtes industriáis, amb un grau d’interdependéncia empresarial 

major o menor segons comarques i especialment elevat a la Plana, que és el districte 

industrial més notable del nostre país.

Al subpunt 336.2 ens centrem en Pevolució recent de les distintes branques 

industriáis autóctones valencianes i en el distint comportament d’aquestes davant la crisi 

económica deis setanta: mentre que unes -notablement el taulell- s’han modemitzat 

tecnológicament per competir en igualtat de condicions amb els principáis productors 

europeus i mundials, les altres -sobretot el calcer i una part del textil- han continuat 

basant-se en el sistema de petites i mitjanes empreses intensives en má d’obra, i per tal 

de limitar al máxim els costs salaríais han hagut de recorrer a la indústria submergida o 

a la relocalització en paisos del tercer món. Aquesta diferent resposta a la crisi ha 

generat un creixent dualisme en Pestructura industrial valenciana, on podem distingir, 

d’una banda, empreses petites i mitjanes, intensives en má d’obra, en qué els industriáis 

continúen competint grácies al preu -al baix preu- de la má d’obra, i de l’altra empreses 

mitjanes i grans, intesives en capital, en qué la competitivitat del producte es troba en la 

qualitat. Aquesta dualització també es reflecteix espacialment, per tal com el pes 

industrial de Valéncia s’ha despla^ant porgressivament cap al nord del Xúquer.
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Per últim, al subpunt 336.3, farem una comparanza entre les principáis regions 

industriáis valencianes per tal de mostrar com durant la darrera década la indústria 

taulellera és la que major desenvolupament ha conegut dins Fámbit valenciá 

(desenvolupament reflectit en el volum d’inversions, en Faugment de les exportacions, 

etc.) i com aquest fet ha repercutit en Fauge económic de la comarca que substenta la 

indústria taulellera valenciana: la Plana; aquest petit territori d’uns 325.000 habitants 

repartits en poc menys de 1.000 km2 posseeix hui la taxa d’atur més baixa del País 

Valenciá i una de les més baixes d’Espanya, i la provincia en qué s’enclava, la de 

Castelló -tres quartes parts de la població de la qual es concentren a la Plana- presenta 

en Factualitat el Valor Afegit Brut per cápita més alt entre les tres províncies 

valencianes, quan només fa deu anys era la que posseia un menor VAB per cápita.
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336.1. Característiques de la indústria espontánia i del districte industrial

Les árees en qué ha tingut lloc un procés d’industrialització espontánia presenten 

una série de trets en comú: primerament, són regions d’antic predomini agrícola no 

afectades per l’éxode rural i conserven, dones, un alt contingent de recursos humans 

(potenciáis treballadors) i fmancers (provinents de l’agricultura o del comer?), que són 

els principáis factors de la industrialització; a més, Pespecialització productiva té arrels 

históriques ben profundes: el bé industrial en qué s’especialitzen ja hi era produit -de 

manera artesanal- durant décades o durant centúries, i el que s’esdevé és un procés 

d’industrialització d’aquest bé amb el fi d’adaptar-lo a les noves necessitats de la 

demanda; en tercer lloc, aqüestes árees presenten -en general- bona accessibilitat, fet 

que afavoreix la difusió de les innovacions des deis centres urbans; també hi trobem una 

má d’obra amb una certa experiéncia en la gestió de la producció (en totes les seues 

fases) i amb una gran flexibilitat laboral heretada de l’estructura de les explotacions 

agráries de carácter familiar, en qué la familia rural és una vertadera unitat 

socioeconómica (Precedo i Villarino, 1992: 250); per últim, les árees d’industrialització 

espontánia ofereixen avantatges salaríais respecte a les urbanes, ja que els treballadors 

rurals són -en general- menys reivindicatius i accepten sous més baixos que no els de la 

ciutat (Houssel, 1985: 163).

Els espais industrialitzats de manera espontánia solen experimentar 

históricament una transformado seqüéncial: primer es produeix la modemització de 

Pagricultura i la millora del transport i de les comunicacions i apareix una má d’obra, 

composta d’artesans, viatjants, etc., dotada d’un esperit innovador i, fins i tot, de 

recursos de capital amb possibilitats d’inversió. Aquesta má d’obra emprenedora 

inverteix els seus escassos recursos fmancers en la creació d’empreses que en un primer 

moment s’alimenten i creixen per autofinan?ament, a base d’una série d’inversions 

saccessives (Houssel, 1985: 165). Per a la seua supervivéncia, en la fase inicial els 

beneficis de l’empresa han de ser molt alts, de manera que l’empresari sobreexplota la 

má d’obra, tot aprofitant l’alta desocupado en l’agricultura i les escasses exigéncies 

deis treballadors rurals -molt menys reivindicatius que els urbans. A més, el contingut 

tecnológic deis processos de producció i de comercialització i les exigéncies 

medioambiental encara són molt reduídes en aquesta primera fase, fets que, units ais
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avantatges salaríais, possibiliten que, grácies al seu baix preu, els productes ofertats 

troben una rápida expansió arreu deis mercats (Bernabé, 1975: 18). Pero a mesura que 

P empresa creix la má d’obra esdevé més escassa i exigent i les autoritats públiques 

comencen a preocupar-se per les qüestions medioambientals; llavors les empreses 

necessiten fer grans inversions per elevar el nivell técnic i organitzatiu. Algunes -les 

menys solides- desapareixen, d’altres evolucionen cap a la concentració en grans 

empreses i algunes altres mantenen l’estructura original, basada en la petita empresa 

(Houssel, 1985: 166).

Arran de la crisi económica internacional iniciada el 1973 es produeix una gran 

contracció deis mercats exteriors i una ampliació de la competencia internacional, 

especialment des del paisos en vies de desenvolupament. Per limitar les cárregues de la 

má d’obra les empreses espontánies busquen diferents solucions: una és el propi 

desplaíament de part de les unitats de producció cap a paisos en vies de 

desenvolupament, l’altra és el refor9ament de certes estructures preindustrials, com ara 

l’augment de Peconomia submergida. D’altres, fínalment, eleven el nivell tecnológic i 

la qualificació professional i busquen una especialització en productes a mitjan camí 

entre els béns de consum de poca qualitat fabricats a baix preu ais paisos en vies de 

desenvolupament i els béns d’equip d’elevada tecnicitat produits en paisos altament 

industrialitzats (Houssel, 1985: 167).

Si ens restringim a la industria espontánia a Valéncia -que és un deis territoris 

de l’Estat on, segons Méndez (1990: 8129), ha assolit major significació- trobem que la 

resposta a la crisi ha estat ben diferent segons la industria que tractem. Aixó ho veurem 

al següent subpunt (336.2), pero ací ja avancem que mentre que el textil de la regió 

Alcoi-Ontinyent, el joguet de la Foia de Castalia i, sobretot, el calcer del Vinalopó han 

optat majoritáriament per alguna -o  per les dues- primeres altematives exposades per 

Houssel (relocalització i/o submersió), la cerámica de la Plana ha pres la tercera opció 

(especialització en béns de consum de qualitat).

29Méndez cita les onze següents árees d’industrialització endógena o espontánia a Valéncia: Qntinyent, 
Alcoi i Crevillent (totes tres relacionades amb el téxtil), Elda-Petrer i la Valí d’Uixó (totes dues 
relacionades amb el calcer), Vinarós-Benicarló (moble), Xátiva (taüts), Onda-l’Alcora (cerámica), Ibi 
(joguet), Xixona (torró) i Pedreguer-Gata (marroquineria). En el mateix treball cita 72 árees més 
d’indústrialització endógena a Espanya, onze de les quals a Catalunya i déneu a Andalusia.
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Quan una industria autóctona creix de manera espontánia, guiada per la 

necessitat de les empreses de produir béns i servéis per a un mercat en qué competeix 

amb els productes d’altres ciutats i regions, aquesta adopta sovint una forma 

d’organització de la producció especialment eficient: el districte industrial (Vázquez 

Barquero, 1997: 75-76).

Després de més de mig segle d’oblit, l’economista italiá Becattini (1979) va 

recuperar el concepte de districte industria?°, i el va definir (1992: 62-63) com una 

entitat socioterritorial que es caracteritza per la preséncia activa tant d’una comunitat de 

persones com d’un conjunt d’empreses que tendeixen a fondre ’s. Aquesta fusió entre els 

individus d’una comunitat i les empreses és una conseqüéncia d’una trajectória histórica 

que fa indissociable el bon funcionament del teixit industrial d’una série d’atributs de la 

comunitat, notablement les habilitats técniques -Palta qualificació de la má d’obra-, 

peró també la capacitat de creació i direcció d’empreses, l’esperit d’iniciativa i l’actitud 

favorable a la innovació i el progrés. Alguns autors, com ara el propi Becattini i Rullani 

(1996: 16), consideren que només es desenvolupa en espais allunyats de les 

aglomeracions urbanoindustrials, mentre que uns altres, com ara Scott (1992: 109) 

afirmen que també es pot donar dins les grans ciutats manufactureres.

Grácies a la flexibilitat del seu teixit empresarial -basat en petites i mitjanes 

empreses, facilment adaptables a l’ambient postfordista- i a la possibilitat de 

desenvolupar l’entom local, els districtes industriáis s’han mostrat com una alternativa 

plausible al sistema de producció fordista, caracteritzat per la rigidesa, 

1’estandardizado i la concentrado en uns pocs espais -les aglomeracions urbanes- que 

contribueixen a accentuar els desequilibris territorials. És per aixó que des de la crisi del 

fordisme (anys 70) han proliferat arreu de l’Europa Occidental31 les polítiques de 

recolzament industrial ais districtes d’arrel endógena o local; dins l’ámbit espanyol 

Valéncia és la comunitat en qué aqüestes s’han aplicat amb major rigor (Salom, 1997: 

145), peí fet que, de tot l’Estat, ací és on el pes deis districtes industriáis és major

30Concepte que havia estat creat durant els anys vint del nostre segle per reconomista británic Alfired 
Marshall.
3 Especialment a les regions del centre-nord (Toscana, Umbría, les Marques) i del nordest d’Italia 
(Emília-Romanya, Veneto), on el pes deis districtes industriáis és especialment acusat. De fet, els primers 
estudis empírics - i la majoria deis següents- que fan referencia a districtes industriáis s’ubiquen en 
aqüestes regions italianes.
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(Climent, 1997: 92-9332). Ara bé, no tots els districtes industriáis valencians -a  pesar de 

les polítiques de suport de la Generalitat- han mostrat el sufícient dinamisme per a 

assolir un grau de competitivitat elevat; entre els que sí que Fhan assolit cal destacar el 

de la Plana.

Costa i García elaboraren el 1993 un treball sobre la cooperació empresarial en 

el districte industrial de la Plana, on tractaven de demostrar que l’especialització 

taulellera, la complementarietat entre empreses fabricants i auxiliars i la cooperació 

(tangible i intangible) entre els empresaris del taulell constituíen un instrument ben 

erica? que possibilitava que la industria cerámica de la Plana esdevinguera una de les 

més competitives en el mercat mundial; en Pactualitat, de fet, aquesta indústria és la 

segona més competitiva del món, per darrere de la del Comprensorio italiá (format per 

les províncies de Módena i de Reggio de FEmília, a la regió de PEmília-Romanya), 

també organitzat com un districte industrial.

Podem dir que, grácies al fort desenvolupament de les extemalitats locáis 

(especialització de la má d’obra, rápida difusió de les innovacions, col-laboració entre 

empreses i recolzament de les institucions autonómiques i locáis), la Plana posseeix hui 

unes dimensions i una projecció internacional superiors a la de qualsevol altre districte 

industrial valenciá; tanmateix presenta un punt de feblesa -que encara és més acusat en 

la resta de districtes del nostre país- com és la fabricado de maquinária, fet que obliga a 

la importado d’aquesta des d’Itália (especialment des del districte industrial del 

Comprensorio) i que incideix negativament en Pautonomia productiva de la CIT de la 

Plana, per tal com impedeix la creació i el llan?ament al mercat de nous productes 

(Costa i Garda, 1993: 50).

32Segons Climent Valéncia presenta el major nombre de districtes industriáis (11) de tot l’Estat, molt per 
davant de Catalunya (6), Castella i Lleó (6), Andalusia (5) i Galicia (5). Els onze districtes citats per 
Climent no es corresponen exactament a les árees d’industrialització espontánia esmentades per Méndez 
(1990: 81) (vegeu nota anterior), ja que no s’inclou ni Crevillent, ni Vinarós-Benicarló, ni Xátiva, ni 
Xixona i, en canvi, sí Alzira-Gandia (indústria agroalimentária), Alberic (moble), Requena-Utiel 
(indústria vitmnícola) i Novelda (marbre).
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336.2. Evolució de la industria valenciana endógena i resposta a la crisi

El tret més característic del procés d’industrialització del País Valenciá ha estat 

la configurado d’una amplia xárcia fabril de base autóctona o endógena que ha 

possibilitat l’aparició i el desenvolupament d’un teixit industrial molt arrelat al nostre 

territori, conformat per una ámplia gamma d’establiments industriáis, normalment de 

petites dimensions, destinats a la fabricado de béns de consum directe (taulells, teixits, 

sabates, mobles, joguets, etc.); al costat d’aquesta indústria de base endógena n’ha 

aparegut una altra de base forana, molt menys estesa des del punt de vista territorial i 

que se sol caracterizar per posseir majors dimensions empresarials que no la indústia 

autóctona i per ser més intensiva en capital que aquella33 (Hermosilla, 1993: 561).

En el cas que ens ocupa (la Plana) i en la major part de les altres comarques 

manufactureros valencianes, la indústria és de base autóctona i es caracteriza per una 

serie de factors que Joan Francesc M ia resumeix en el següent parágraf:

Es pot parlar fíns i tot d’un cert “model valencia” d’industrializado -paral.lel a uns 

altres models europeus, com el de Toscana i la Valí del Po-, no concentrat, de 

localizado dispersa, d’empreses d’iniciativa local i amb moha flexibiliat quant a la 

tecnologia i ais mercats. I és un model que sovint s ’ha desenrotllat sobre la base 

d’activiats protoindustrials históriques: en imes comarques la cerámica o el moble, en 

unes altres les flassades o les estores, el calcer...

Mira, 1997: 108

Aqüestes característiques própies de la indústria autóctona valenciana 

coincideixen a gran trets amb alió que els geógrafs industriáis i els economistes han 

anomenat industrialització espontánia o endógena, les característiques de la qual ja hem 

definit al subpunt anterior (336.1). També al subpunt anterior hem fet esment, de 

passada, deis principáis exemples d’indústria espontánia a Valéncia, entre els quals 

excel-leixen el taulell de la Plana, el calcer del Vinalopó, el joguet de la Foia de 

Castalia, el moble de l’Horta34 i del Baix Maestrat i el téxtil de l’Alcoiá i de la Valí

33L’exemple paradigmátic al nostre país d’aquesta indústria forana és la Ford d’Almussafes, ubicada a 
cavall de les comarques de l’Horta i la Ribera.
34Alguns autors no consideren que el moble de l’Horta Sud siga una indústria espontpana peí fet que no 
es troba en un ámbit rural; amb tot i aixó, les característiques de gestado i desenvolupament d’aquest 
subsector coincideixen -a grans trets- amb les de la resta de la indústria espontánia valenciana.
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d’Albaida. Totes aqüestes industries comparteixen parcialment o totalment les 

característiques própies de la indústria espontánia i totes les comarques en qué 

s’ubiquen poden definir-se com districtes industriáis, o si més no, com sistemes 

productius locáis (vegeu Climent, 1997: 92-93 i nota 29, p. 792).

Totes -o  gairebé totes- les industries valencianes endógenes actuals són hereves 

d’una anterior tradició artesana líigada ais recursos naturals propis de la zona, o de 

zones immediates, característica aquesta propia de les regions d’industrialització 

espontánia. Hui dia, tanmateix, aquests lligams entre els recursos naturals i la indústria 

endógena s’han afeblit o han desaparegut per distints motius: bé per esgotament 

d’aquests recursos locáis com a conseqüéncia de la sobreexplotació, bé perqué resulten 

insuficients per a la gran demanda que tenen, bé perqué s’han substituit per altres 

materials, o bé perqué resulta més barata i efica? la importació des d’altres zones.

En el cas de la Plana, l’existéncia d’abundants mines d’argila influí en 

l’establiment i la consolidació de terrisseries que després, a partir del segle XVIII, 

s’industrialitzaren i, a partir del XIX s’especialitzaren en el taulell; en l’actualitat la 

dependéncia del taulell planenc de l’argila valenciana continua sent gran, pero el major 

abastidor d’argiles per a la cerámica de la Plana ja no és la propia comarca (que 

subministra menys d’un terg de les argües utilitzades), sinó la Serranía del Túria, des 

d’on s’extrau gairebé la meitat de les argües processades a les fabriques taulelleres de la 

Plana.

Quant al calíat del Vinalopó, l’abundáncia d’espart ais peusdemont i les 

muntanyes locáis, primer, i el cultiu el cánem a les terres de Baix Segura, a partir del 

segle XVIII, desembocá en Partesania de l’espardenya (Bernabé, 1975: 60 i 1976: 17); 

posteriorment, encara durant el segle passat, es va substituir el cánem local peí jute 

importat (Bernabé, 1975: 69) i en l’actualitat la major part del calcer es fabrica amb 

cuiro (pell), cautxú (goma) i plástic, materials auxiliars en qué també está especialitzada 

-en major o menor mesura- la zona del Vinalopó (sobretot Elx). El calíat de la Valí 

d’Uixó també és hereu d’una antiga tradició artesana basada en el treball de l’espart i 

del cánem.

Peí que fa al téxtil de l’Alcoiá i de la Valí d’Albaida, el fet de ser una zona de 

muntanya relativament húmida i propicia per al ramat oví afavorí el desenvolupament
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de l’artesania téxtil a partir de la llana de les ovelles (Piqueras, dins GCV, 1: 210); al 

costat d’aixó, l’existéncia de cursos d’aigua permeté la instal-lació de molins moguts 

per energía hidráulica. Entre el 1850 i el 1870 es va incorporar a Alcoi el cotó com a 

matéria primera téxtil, i després s’abandoná; durant la segona meitat d’aquest segle, 

pero, retomá el cotó i s’incorporaren també la viscosa i les fibres sintétiques, materials 

que van substituir defmitivament la llana (Costa i Pérez, dins GCV, 6: 23).

Quant ais mobles de fusta del Baix Maestrat, no podem dir que aquesta zona fóra 

especialment rica en boscs, sinó que fou a partir de l’exportació de fustes des deis ports 

de Vinarós i Benicarló (fustes que procedien del rerepaís: Benifassá, Morella i 

Mosqueruela) que s’afavorí el desenvolupament en aqüestes darreres ciutats de les 

primeres activitats artesanes relacionades amb la fusta (serradores), que havien de ser el 

germen de la indústria del moble en aquesta comarca (Piqueras, dins GCV, 1: 241); en 

el cas deis mobles de fusta de l’Horta de Valencia, la tradició artesanal es remunta 

almenys al segle XV, quan la fusta deis boscs del rerepaís muntanyenc de l’Horta era 

davallada pels rius Túria i Xúquer en plataformes flotants formades per troncs (Sanchis 

Guamer, 1972: 175). Tant en el cas de l’Horta com del Baix Maestrat, hui dia les fustes 

s’importen sobretot des de l’área del golf de Guinea (Camerún, Costa d’Ivori, Guinea 

Equatorial...) i la fusta serrada de Portugal, Franca i els Estats Units (Piqueras, dins 

GCV, 1: 244); quant ais mobles de vímet, canya i june, especialitat de la zona de la Valí 

de Montesa i de la Marina Alta (Gata-Xaló), hui dia els materials s’importen sobretot 

des de paisos del Llunyá Orient; en origen, la indústria del moble de vímet i de canya 

sorgeix a partir de l’artesania de llata de palma (margalló) (Costa, dins GCV, 6: 163), 

amb la qual es feien cabassos, cistelles, barrets, bosses de má, etc. Posteriorment, aixó 

deriva en la fabricació de mobles de vímet, canya i june (especialment a pobles com 

Vallada, Moixent o Gata) i en la d’articles de marroquineria (a Pedreguer i Gata) (GCV, 

5: 151 i 157 i GCV, 6: 163 i 173).

Respecte ais joguets de la Foia de Castalia, podem dir que el seu origen es 

relaciona amb l’enginy i l’encert d’un artesá-empresari ibenc que es va aprofitar de dues 

activitats ben autóctones i arrelades al medi natural a escala supracomarcal, com eren la 

cerámica -que comptava amb una forta tradició local a Biar i a Agost- i el téxtil -de 

gran implantació a Alcoi, com acabem de veure (Piqueras, dins GCV, 6: 63).
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El téxtil de Vilafranca es desenvolupá inicialment, com a la resta deis Ports, a 

partir de Pheréncia de l’artesania llanera, relacionada amb la tradicional ramaderia 

ovina de la zona; abans de la Guerra Civil ja s’havia especialitzat en la producció de 

calces i calcetins, i a partir de mitjan segle comerá a fer servir el niló importat de fora 

com a primera materia (Piqueras, dins GCV, 1: 215-217).

De les estores de Crevillent podem dir que Porigen es relaciona amb un 

antíquíssim aprofítament de les matéries primeres locáis (espart i june, aquest darrer a la 

llacuna del Fondo); mentre que altres pobles del Vinalopó s’especialitzaren en les 

espardenyes i les sabates, Crevillent (i Asp) ho feren en les estores i els tapissos; a partir 

del 1960 les matéries primeres tradicionals foren substituides per fibres acríliques, 

regenerats de cotó i llana (procedents de fabriques d’Alcoi i de Catalunya) i per jute 

importat de PÍndia o de Paquistan i préviament processat a Sevilla, Bilbao i Barcelona 

(Piqueras, dins GCV, 1: 214-215).

Del vidre de POlleria Cabanilles (1795, vol. 2: 127) afirma a la darreria del 

XVIII que portaven la barrella (sosa) d’Alacant, mentre que Parena (sílice) necessária 

per a la mésela provenia d’aquesta població de la Valí d’Albaida. El marbre de Novelda 

també s’ha desenvolupat a partir de Pextracció de les pedreres de Parea de Novelda i el 

Pinos (Piqueras, dins GCV, 1: 247), encara que en Pactualitat se n’importa molt des de 

Galicia. El mateix podem dir de les rodalies de Bunyol i de Sant Vicent del Raspeig, on 

s’ubica una important cimentera peí fet que aquests municipis són rics en aquesta 

primera matéria, amb la salvetat en aquest cas que els explotadors de les pedreres i 

d’aquesta indústria no són pas locáis, i dones, no es tracta d’un cas d’industralització 

espontánia (246).

Les comarques valencianes que han conegut una industrialització autóctona 

gaudeixen -en general- d’una bona accessibilitat, tret que també era propi de la 

indústria espontánia i que facilitiva la difusió de les innovacions des deis grans centres 

urbanoindustrials. La Plana i el Baix Maestrat se sitúen en la ruta natural entre Valéncia 

i Catalunya i la Valí del Vinalopó en el camí natural que va de la Manxa a Alacant; la 

Valí d’Albaida, PAlcoiá i la Foia de Castalia, a pesar d’ubicar-se en la ruta tradicional 

medieval de Valéncia a Alacant, són árees de comunicado més deficient, a causa del
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relleu abrupte de la zona, especialment marcat en el cas d’Alcoi35. Vilafranca encara 

presenta una accessibilitat més dolenta que la d’Alcoi, per bé que el volum industrial de 

la vila deis Ports és molt més escás que el de la ciutat de la Muntanya.

La indústria espontánia es caracteritza també per náixer en árees agrícoles 

generalment superpoblades. Ais anys 60, moment en qué la indústria espontánia iniciá 

un fort desenvolupament, encara no s’havia produit, a les comarques valencianes 

esmentades, un procés de massiva despoblació rural; ans al contrari, posseien una 

població abundant i unes altes taxes de natalitat i, dones, un gran contingent de població 

jove. Recordem que la indústria espontánia es desenvolupa principalment en paisos 

d’industrialització tardana i rarament en els paisos avangats industrialment36. Pero 

alhora, per tal que es desenvolupe la indústria espontánia en aquests paisos 

d’industrialització tardana, cal que part deis habitants d’aquestes comarques agrícoles 

estiguen oberts ais mecanismes de l’economia moderna, que tinguen un esperit 

d’empresa (Houssel, 1985: 162) per a invertir en les indústries hereves de la tradició 

artesanal. En la majoria deis casos estudiats a Valéncia, són els traginers locáis, que es 

dediquen a repartir els productes artesans locáis arreu de la Península, i fins i tot per 

Franga, que resulten decisius a l’hora de trencar la mentalitat tradicional agrária i obrir- 

se a la modemitat, a la inversió industrial. Molt coneguts són els casos de tragineria de 

Vilafranca, 1’Alcora, la Foia de Castalia o de tota la Valí del Vinalopó.

Aquest esperit industrial, aquesta “propensió a la modernitat” (Vázquez 

Barquero, 1987: 75-78) existia sens dubte a Valéncia, a pesar que durant molt de temps 

una part deis estudis d’História Económica havien afirmat el contrari: que l’existéncia 

d’una próspera agricultura havia influit en la mentalitat immobilista i conservadora deis 

valencians, i consegüentment en la tardana industrializado del país (Salom i Albertos, 

1995a: 304). Emili Giralt (1968: 369) fou un deis defensora d’aquesta teoría, hereva de 

les tesis ñisterianes, que defenien que la mentalitat agrária, immobilista i lligada a la 

tradició, va impossibilitar la creació d’un esperit industrial en la societat valenciana i per

35Els empresaris alcoians han hagut de costejar tradicionalment les seues infrastructures (tren Alcoi- 
Gandia, el 1892; tren Alcoi-Xátiva el 1904) per poder superar els greus problemes d’accessibilitat. La 
futura autovía central millorará notablement l’accessibilitat tant a Alcoi com a la Foia de Castalia i a la 
Valí d’Albaida.
36Ja que en aquests darrers el procés de despoblació de les árees rurals ja s’ha consumat, de manera que la 
industrialització d’aquestes árees, quan es produeix, és conseqüéncia de la redistribució de la indústria des 
de les ciutats i continua fortament lligada a aqüestes.
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tant d’una burgesia forta, moderna i innovadora, a l’estil de la catalana. Joan Fuster 

justifica així, en el següent parágraf de Nosaltres els valencians, aquesta suposada 

manca d’esperit industrial:

Un cens deis primers contribuents a l’Estat, en el País Valenciá del Vuit-cents, revela la 
preeminéncia de la propietat rústica: només en llocs relativament reculáis apareixen els 
banquers, els comerciants i els industriáis. Era el moment de constituir-se, a la capital 
almenys, una burgesia a la moderna: com a Barcelona, per exemple, i proporcions 
servades. Pero aquesta burgesia no arribá a quallar: en tot cas, mai no aconsegueix 
d’imposar-se a l’oligarquia rural. Els grans terratinents, establerts a la ciutat, hi serán 
una forta immobilista. En canvi, la capa deis petits industriáis, el sector mercantil, es 
quedaran a mig camí en la realització de les missions polítiques i socials que l’época els 
atribuía. Semiburgesos ja que no burgesos en el millor sentit de la paraula, no 
disposaren de recursos moráis ni materials per a “construir” llur societat.

Fuster, 1962: 99-100

Hui dia hom admet que la agricultura comercial no només no va impedir el 

desenvolupament fabril, sinó que, a més a més, el va afavorir de dues maneres: a través 

de l’augment de la renda i per tant de la demanda (que cada volta es diversificava més i 

més i demanava objectes cerámics, sabates o mobles) (Furió, 1995: 571) i 

indirectament, per mitjá d’una serie de transformacions beneficioses per al 

desenvolupament posterior (creixement de les ciutats, millora de l’accessibilitat, 

integrado en ¿ls corrents comerciáis i d’informació, etc.) (Tomás Carpi, 1976: 36). 

Precisament un hereu de la tradició fiisteriana, el prestigios assagista i novel-lista Joan 

Francesc Mira, defensa en el seu llibre de recent publicado Sobre la nació deis 

valencians que la societat valenciana, incloent l’agrícola, ha estat tradicionalment molt 

innovadora i molt propensa ais canvis, molt oberta a la modemitat:

Pero, en primer lloc, ja he apuntat que aquest país [Valéncia] no ha estat ni més 
agrari ni més rural que la major part deis paisos d’Europa, i per tant el retard en la 
industrialització només marca una “diferéncia” respecte a les poques regions 
d’industrializació precoz (i dic “regions”, no paisos: no Alemanya, Franca, Anglaterra, 
Italia, sinó zones molt defínides i limita des; no Catalunya sinó una área centrada en 
Barcelona). En segon lloc, aquest retard és només parcial i relatiu: a final del XIX el 
País Valenciá ja representava la tercera área en importáncia industrial del conjunt 
peninsular, després de Catalunya i el País Base, i la industrialització deis darrers
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quaranta anys ha estat tan rápida, tan general i tan “autóctona” que difícilment podem 
parlar d’una falta d’“esperit industrial” en la societat valenciana. [...].

Si la mentalitat agrária (tan sovint associada a Fimmobilisme, la rigidesa i la 
resistencia al canvi) fóratan consubstancial ais valencians no s’explica molt bé que, en 
arribar el moment propici, el país es llangara a construir fabriques i fabriquetes 
adaptades a un tipus de produccció que exigeix renovacions continúes. Cal recordar 
també que ni la rigidesa ni la resistencia al canvi eren precisament característiques de 
l’agricultura valenciana. Quant a l’existéncia o no d’una burgesia [...], n’hem tinguda, i 
no débil, impotent i escassa: no caracteritzada i definida pels empresaris industriáis, 
óbviament, pero burgesia. No equivalent a la “gran burgesia industrial” que es 
consolida en algunes regions de l’Europa del XIX [com ara Catalunya], pero 
comparable, per exemple, ais sectors més extensos de la burgesia urbana francesa de 
l’época, formats per propietaris agrícoles actius, comerciants, professionals, i algún petit 
o gran fabricant o fínancer.

Mira, 1997: 107-108

Peí que fa ais recursos financers Bernabé (1976: 74) ha estudiat el cas del calcer 

del Vinalopó, i conclou que els qui van muntar el gran i modem complex sabater de la 

comarca eren empresaris de petits tallers que van acumular algún capital en el període 

de postguerra i que per mitjá de Pautofinangament, a base de comprar la maquinária en 

fases successives i pagar-la a plagos, van aconseguir de fer créixer l’empresa. No 

difereix molt el cas del taulell de la Plana, del qual m’he ocupat en Vila-real: ciutat 

industrial (Membrado 1995: 165): durant les décades del 1950 i 1960 aparegueren a 

Onda i a PAlcora moltes empreses que, fiindades grácies ais petits estalvis familiars 

deis seus iniciadors; van aconseguir de créixer per mitjá de l’autofmangament, en un 

moment en qué la maquinária cerámica encara era molt rudimentária i en qué moltes 

taulelleres només duien a terme una part del procés (Pescaldat o Pesmaltat) (Rosselló, 

1966: 439). Quant al recursos financers provinents d’altres sectors, resulta significatiu el 

cas de Vila-real, estudiat per Emérit Bono (1974: 455), Emili Obiol (1985: 60-61) i per 

mi mateix (Membrado 1995, 168-171). Cap a mitjan segle s’havia produit en aquesta 

ciutat de la Plana una notable acumulació de capital en unes poques mans -de 

comerciants i de terratinents- provinent d’excedents i d’especulacions per la 

comercialització de cítrics (notablement per l’exportació); després de la gelada del 

1956, que no era sinó el colofó a una série de crisis agráries anteriors, aquests
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comerciants i terratinents van decidir invertir bona part d’aquest capital agrari en el 

taulellet i van establir així les bases de la industrialització del municipi a l’entom 

d’aquest producte de gran arrelament comarcal, que no pas local. Els resultats d’aquesta 

decisió han estat espectaculars a llarg termini: si el 1956 encara no hi havia cap empresa 

taulellera al municipi, hui dia Vila-real és el tercer municipi per la seua capacitat de 

producció taulellera (potser el segon per la producció taulellera real) de tota la CIT de la 

Plana i de tot l’Estat i el que major ocupació concentra en aquesta indústria si comptem 

també l’auxiliar (tercer foc, esmalts, etc.).

Fins ara hem analitzat les característiques comunes del procés de formado de les 

diferents industries endógenes valencianes (lligam amb els recursos naturals locáis, 

accessibilitat, existéncia de recursos humans i financers...). Cal que ara estudiem quina 

ha estat la trajectória d’aquestes al llarg de les últimes quatre décades: des de la década 

del 1960 -moment de l’enlairament industrial- fins ais nostres dies, i com han 

reaccionat davant la crisi económica iniciada durant els anys setanta.

Malgrat el notable desenvolupament assolit per les indústries valencianes ja en el 

primer terg del segle XX, hom considera habitualment que fou -com tot just acabem 

d’avangar- durant la década del 1960 que es produí l’enlairament industrial en diferents 

regions del País Valenciá; fou a partir d’aquesta década que el sector manufacturer 

prengué el relleu a l’agricultura com a motor de l’economia del país i adquirí un paper 

hegemónic en eís canvis i en l’estructura socioeconómica valenciana (Salom i Albertos, 

1995a: 306). El procés d’expansió industrial valenciá és paraMel al viscut per altres 

paisos d’industrialització recent en la mateixa época (Cheesy i Keesing, 1979), basat en 

el desplagament deis productes de tecnología madura des deis paisos d’antiga 

industrialització cap a zones perifériques que presenten un cert grau de maduresa en 

l’estructura productiva i una major flexibilitat del teixit industrial i uns costs de la má 

d’obra inferiors (Fuá i Zacchia, 1983). Aquest desplagament es produeix en el moment 

en qué la indústria d’aquestes árees endarrerides assoleix un cert domini técnic en una 

especialitat; és llavors que els menors costs relatius de la má d’obra li confereixen una 

mena de monopoli respecte ais grans centres industriáis i ais estats industrialitzats més 

desenvolupats, com ara Alemanya o els Estats Units. Aixó provoca l’abandonament, en 

aquests paisos rics, de la fabricado d’aquests productes de tecnología madura.
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D’aquesta manera la producció realitzada a les árees d’indústrialització tardana acaba 

tenint com a principal destinació els mercats d’alt poder adquisistiu, notablement 

Europa Occidental i Nord-américa (Houssel, 1985: 166). El desenvolupament de les 

indústries de tecnologia madura en les árees d’industrialització tardana está íntimament 

lligat a la progressiva liberalització deis intercanvis, produída sobretot després del 1955 

(Houssel, 1985: 166), set anys després de la creació del GATT37; en el cas espanyol, 

calgué esperar quatre anys més (al Pía d’Estabilització del 195938) per tal que es 

flexibilitzaren els intercanvis comerciáis. Fou a partir d’aquesta data -1959- que la 

indústria espontánia valenciana en general comerá el seu enlairament, com ja hem 

apuntat més amunt.

A Valéncia són les manufactures tradicionals desenvolupades per abastir els 

creixents mercats agrícoles que recullen l’impuls de la demanda exterior. En un escenari 

mundial caracteritzat per la liberalització comercial (després del 1955) i per 

l’aprofundiment en l’especialització internacional en fiinció deis avantatges 

comparatius, les empreses valencianes resulten competitives grácies a l’existéncia d’una 

má d’obra barata amb una certa qualificació o amb una tradició artesanal, a la 

proximitat ais nuclis de creixement més expansius a escala estatal i a una certa tradició 

exportadora. El model de desenvolupament de les empreses valencianes durant la 

década del 1960 es basa en el creixement extensiu, a base de multiplicar petites i 

mitjanes empreses, més que no en la transformado qualitativa (Salom i Albertos, 

1995a: 306) . En efecte, les empreses sorgides per industrialització espontánia travessen 

diverses fases cronológiques successives: la primera es caracteritza per unes taxes de 

benefícis extremadament altes (del 35 al 40%), explicables pels baixos sous i per la 

distorsió entre l’oferta i la demanda; aixó permet adquirir material modern per 

autofmangament (com s’esdevé a la Plana o al Vinalopó) i s’acompanya de la 

multiplicació de les unitats de fabricado, com acabem de descriure en el cas valenciá 

(Houssel, 1985: 165).

37E1 GATT (General Agreement on Tariffs and Tradé) es creá el 1948 per tal de fer pressió sobre els 
estats -que durant el període d’entreguerres havien incrementat els aranzels, les quotes d’importació i els 
Controls de canvis- perqué reduiren les barreres al comen? internacional i, dones, aquest poguera assolir 
una major liberalització (Nadal, 1997:17).
38Segons Furió (1995: 623) el Pía d’Estabilització del 1959 va suposar “el retom de l’economia 
espanyola a la lógica de mercat, l’eliminació de les práctiques intervencionistes i la reintegració 
progressiva en la comunitat económica internacional” .
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La industrialització valenciana es produeix d’una manera completament 

autóctona, al marge de plans o inciatives oficiáis, i vinculada al desenvolupament 

industrial mamprés per tota 1’economía espanyola a partir del Pía d’Estabilització del 

1959, que provocá un augment del nivell de vida a escala estatal i dones una forta 

expansió del mercat intem. L’existéncia d’un fort esperit industrial i emprenedor, la 

tradició artesanal i, en alguns casos, el transvasament de capitals de l’agricultura a la 

indústria després de la crisi citrícola, propicia un enorme impuls industrialitzador dins el 

País Valenciá (Bono, 1974: 453)39. Com hem vist adés, Joan Francesc Mira (1995: 108) 

remarca l’“esperit industrial” deis valencians, sovint obviat per la historiografía 

valenciana deis anys seixanta i part deis setanta: “la industrialització deis darrers 

quaranta anys ha estat tan rápida, tan general i tan ‘autóctona’ que difícilment podem 

parlar d’una falta d’‘esperit industrial’ en la societat valenciana”.

La clau de tot el procés industrialitzador valenciá va raure, dones, en l’increment 

de la demanda interna i externa, afavorides per les circumstáncies ja exposades. Els 

recursos humans i financers, la tradició manufacturera i l’esperit emprenedor existien; 

calgué, pero, aquest increment de la demanda perqué es produíra el boom industrial 

valenciá, que s’havia vist paralitzat durant més de dues décades com a conseqüéncia de 

la nesfasta política d’autarquia del franquisme, després de la forta expansió económica 

que havia conegut Valéncia durant els anys vint i trenta (Furió, 1995: 622).

Entre el Pía d’Estabilització i la crisi energética internacional, moment de 

máxim desenvolupament industrial a Valéncia, es poden distingir dues etapes: una 

primera entre el 1959- i el 1967, fase expansiva molt rápida en qué el mercat espanyol es 

configuré com el gran consumidor deis productes industriáis valencians (Donges, 1971: 

189); durant la segona fase, que anava del 1968 fins al moment de la crisi energética del 

197340, l’exportació adquirí cada vegada major protagonisme41. Cap a la darreria 

d’aquesta segona fase es va forjar a Valéncia un nou model d’industrialització, 

radicalment distint de l’anterior, per tal com promovía grans complexos industriáis de

39Emérit Bono cita com a exemple d’ industrialització a partir del trasvasament de capital agrícola 
(citrícola) el cas de Vila-real (1974: 455), que és un deis exemples millor coneguts i que majors 
conseqüéncies posteriors ha tingut, com ja hem comentat més amunt.
40Crisi que a Valéncia i a Espanya arribá amb un cert retard, a partir de la segona crisi energética mundial 
(cap al 1978-79).
41Recordem que el gran salt del taulell cap a l’exportació comengá el 1969, i el del calcer s’havia iniciat 
dos anys abans (el 1967).
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capital forá, tant espanyol com estranger; així, el 1972 s’instal-lá a Sagunt la IV Planta 

Siderúrgica Integral, el 1974 la Ford a Almussafes i el 1976 la IBM a la Pobla de 

Vallbona. Aqüestes empreses mostraven en aquesta primera etapa una completa 

abséncia de connexió amb l’estructura industrial autóctona (Salom i Albertos, 1995a: 

307). Coetániament s’iniciá tímidament la penetració del capital exterior en els sectors 

própiament autóctons, com ara en la indústria del calcer, amb la instal-lació a Elx d’una 

filial de la multinacional nordamericana especialitzada en el tractament del cautxú 

(Uniroyal) (Bernabé, 1976: 74), i en la indústria taulellera, amb la implantació d’una 

filial de l’empresa italiana Marazzi (Marazzi Iberia) a la capital de la Plana (el 1979)42.

Per resumir, convé remarcar que l’auge industrial deis seixanta es caracteritzá 

per la continuitat de les activitats preexistents, que experimentaren una forta expansió 

quantitativa, una tímida renovació técnica i un fort impuls de les demandes interna i 

externa. Entre el 1958 i 1975 les indústries que major creixement experimentaren foren 

les que anteriorment havien ocupat un lloc important en l’estructura económica 

valenciana: el calcer, la fusta i el moble, la metal*lúrgia, la cerámica, el téxtil i la 

confecció i la indústria alimentária (Reig, 1977: 273). Podem afirmar, per tant, que 

l’estructura sectorial de la indústria valenciana durant els anys seixanta i setanta no era 

més que una intensificació de la primera onada industrialitzadora, que havia tingut lloc 

durant la segona meitat del XIX i el primer ter9 del segle XX (Salom i Albertos, 1995a: 

304-305). Aquest fet no resulta estrany si tenim en compte que l’expansió deis seixanta 

es basá, com ja hem dit, en la multiplicació de les unitats industriáis preexistents, en 

l’ampliació de la base industrial com una taca d’oli, fenomen que és habitual en els 

processos d’industrialització espontánia (Houssel, 1985: 165). A la Plana aquest 

fenomen propiciá la multiplicació d’establiments fabrils a 1’Alcora i a Onda, pero també 

afectá els pobles circundants, que es beneficiaren de l’expansió del taulell des d’aquests 

dos nuclis capdavanters.

42També cal ressaltar en aquest període les successives ampliacions de l’empresa cerámica Lladró, 
dedicada a la producció de figures de porcellana. Fundada per una familia d’Almássera (Horta Nord), en 
principi de manera espontánia, Lladró, a diferencia de la resta d’empreses autóctones, havia assolit unes 
dimensions gegantines (1.500 empleats el 1969); amb tot i aixó, compartía amb les empreses autóctones 
el fet que la tecnificació de la producció fóra ben escassa, ja que el sistema de treball de l’empresa 
continuava sent fonamentalment artesanal (Aguilera, 1984: 3).
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L’expansió industrial valenciana deis seixanta i deis setanta fou liderada per 

empreses petites i mitjanes, intensives en má d’obra i amb tecnología escassa; a penes 

havien tingut accés al crédit bancari i no havien rebut cap estímul estatal 

(l’autofinangament era la base del seu creixement). Els empresaris emprenedors eren, en 

aguns casos, classe burgesa mitjana o petita, que canviá la seua activitat inicial agrícola 

o comercial per la industrial (Picó, 1976: 117; Bernabé, 1976: 81), encara que en 

algunes branques concretes com ara els mobles de fusta o la cerámica (tant l’artística 

com 1’arquitectónica) fou significativa la participació deis empresaris d’ascendéncia 

obrera, que s’havien emancipat de l’empresa per a la qual treballaven i que havien 

fundat la seua propia (Rosselló, 1966: 439; Picó, 1976: 118). Els empresaris valencians 

deis anys seixanta i setanta es caracteritzen per posseir una qualiñcació insuñcient, per 

la manca d’esperit associatiu i per un exagerat individualisme43, trets que condicionen 

les dimensions de les empreses, que en la immensa majoria deis casos són mitjanes i 

petites. Malgrat la multiplicació del nombre total d’empreses entre el 1965 i el 1975, la 

xiffa corresponent a les empreses grans (considerant com a tais les que tenen més de 

250 treballadors) a penes variá entre aqüestes dues dates: el 1965 només el 0,3% de les 

empreses de pell, cuir i calcer era de grans dimensions, el 0,4 de les de construcció, 

vidre i cerámica, i el 0% de les de fusta i suro; el 1975 aqüestes percentatges eren 

respectivament del 0,9, del 0,7 i del 0,1 (Honrúbia 1982: 42).

L’entramat industrial autócton i espontani sorgit a Valéncia durant els anys 

seixanta i setanta es distribuía de manera escassament polaritzada: l’activitat 

manufacturera propia es concentrava al llarg d’un llarg eix que va des de la Plana fins al 

Baix Vinalopó i que també afectava l’Horta, la Valí d’Albaida, l’Alcoiá, la Foia de 

Castalia i tot el Vinalopó (de Villena a Crevillent). Les grans empreses foranes, en 

canvi, sí que presentaven una polarització notable, ja que es van ubicar en la zona més 

periférica i descongestionada de l’Área Metropolitana de Valéncia (la Ford a l’extrem 

sud, la IBM al NO i la IVPlanta al nord). Aurelio Martínez (1986: 423-424) ha remarcat 

la manca d’interconnexió entre les diferents comarques industriáis valencianes; el fet 

que la major part de les indústries foren transformadores de béns de consum,

43Aquest fet es plasma en la direcció de les empreses, de carácter molt personalista: el 1974 encara no 
s’havia produít el fenónem de separació entre la propietat i la gestió de l’empresa, tot i que el carácter 
familiar anava disminuint progressivament (Picó, 1976:124).

809



necessitaren matéries primeres externes i tingueren mercats fináis principalment no 

locáis propicié una manca de connexió entre tot el sistema industrial. La presencia d’una 

forta branca de fabricado de maquinária i de productes intermedis hauria facilitat les 

connexions interindustrials necessáries; tanmateix, la complexitat tecnológica i les altes 

exigéncies de capital van impossibilitar el desenvolupament d’aquestes branques per 

part de Pempresariat autocton.

A partir de la darreria de la década del 1970 comen9aren a advertir-se alguns 

canvis estructuráis importants en la indústria valenciana: la crisi económica que s’iniciá 

el 1973 es manifesté al País Valenciá amb un cert retard; concretament fou durant la 

segona crisi energética internacional (1979) que la nostra indústria n’acusá els efectes 

de manera més intensa. No per arribar tardanament fou menys profunda aquesta crisi: 

entre el 1978 i el 1985 l’ocupació va minvar d’un 31% i el Valor Afegit Brut d’un 23%, 

percentatges que suposaren una caiguda superior a la mitjana estatal. Hom sol relacionar 

aquest afonament de la indústria tradicional valenciana amb les greus dificultáis que 

trabaren els distints subsectors industriáis per a adaptar-se a les condicions canviants de 

competitivitat i a la consolidado de la nova divisió internacional del treball que 

caracteritzá els primers anys de la década del 1980. L’especialització sectorial de les 

empreses valencianes i la concentrado de l’oferta en segments de qualitat mitjans o 

baixos exposá els productes industriáis valencians a una competéncia cada volta més 

dura per part deis nous productors establits ais paisos en vies de desenvolupament, que 

fabricaven a preus més baixos. Les dimensions reduides de les empreses valencianes i la 

insuficient qualificadó deis operaris dificultava enormement la millora de la qualitat i la 

diversificado productiva, o el que és el mateix, l’increment del valor afegit del 

producte, que era l’alternativa més plausible per tal d’evitar que el preu -el baix preu- 

fóra el principal element de competitivitat (Salom i Albertos, 1995a: 310).

La crisi de fináis deis setanta va posar de manifest la fragilitat de la indústria 

espontánia no només a Valéncia, sinó arreu de l’Europa meridional -moltes regions de 

la qual estaven especialitzades en aquest tipus d’indústria local. Per tal de reduir els 

costs laboráis es van prendre diverses mesures: a Italia es van despla9ar algunes unitats 

de producció a paisos en vies de desenvolupament i es van refor9ar certes estructures 

preindustrials, com ara el treball en negre (a domicili); algunes empreses franceses van
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caure sota el control de multinacionals i van perdre així la seua qualitat d’endógenes. 

D’altres, finalment, es van especialitzar en la producció de béns de consum diversificats 

i d’alta qualitat, amb els quals no podien competir els productes de qualitats mitjana i 

baixa fabricats a baix preu ais paisos en vies de desenvolupament (Houssel, 1985: 167).

A Valéncia les reaccions van ser ben diverses i complexes; en primer lloc hi va 

haver un important tancament d’empreses: hom calcula que entre el 1981 i el 1986 van 

desaparéixer un 10% de les empreses menudes (de menys de 20 treballadors) i un 25% 

de les restants (Salom i Albertos, 1995a: 311). Entre les empreses supervivents trobem 

dues estratégies ben dispars entre si: d’una banda, determinades industries tradicionals, 

com ara el moble, el calcer, el joguet o una part del téxtil, van optar massivament per la 

recerca d’una solució transitoria a la crisi per mitjá del recurs de la submersió -del 

treball en negre- en un intent de reduir una part deis costs laboráis i evitar -almenys 

momentániament- l’expulsió i la desaparició del mercat; mentrestant d’altres branques 

industriáis, notablement la cerámica i una part del téxtil (també una mínima part de les 

empreses deis subsectors abans citats, les poques que no optaren per l’economia 

submergida), es van enfrontar a la crisi amb un taranná completament distint: 

capitalizaren les empreses, milloraren la productivitat i la competitivitat, 

reestructuraren tot l’aparell productiu, modernizaren els processos energétics 

(incorporado del gas natural en la indústria del taulell de la Plana), adaptaren noves 

línies de producció més avantguardistes (substitució de mantés i moquetes per edredons 

i nous productes per a la llar, en el téxtil, i del revestiment tradicional en bicocció peí 

paviment i el revestiment per monococció, en el taulell) i crearen o ampliaren les 

xárcies de comercialització (Martínez i Pedreño, 1990: 380). Aquest comportament 

dispar de la indústria tradicional va tindre el seu reflex, durant la segona meitat de la 

década del 1980, en la forta recuperació económica que la indústria valenciana 

considerada globalment experimentá en aquest període. Aquells subsectors que 

modernizaren la seua indústria no pararen de créixer; mentrestant, els que van optar per 

la submersió es van trobar amb problemes de desajust tecnológic, de caiguda de quota 

de mercat i d’afonament de les inversions i de les vendes; s’estava demostrant així que 

de cap de les maneres l’economia submergida no podia ser una alternativa a la crisi, que 

Púnica via plausible passava per la capitalització i la modernizado de les empreses.
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L’evolució de les exportacions durant aquest període és un bon indicatiu de les 

taxes de creixement deis subsectors tradicionals. El procés d’integració a la Comunitat 

Europea havia condicionat una política económica antinflacionista que sobrevalorava el 

tipus de canvi de la divisa espanyola, política que perjudicá les empreses valencianes 

poc capitalitzades, aquelles que feien servir el baix preu com a principal element de 

competitivitat per a exportar (Pedreño i Rodenas, 1993: 340). La sobrevaloració del 

tipus de canvi, especialment durant el període 1989-1992, condiciona la davallada de les 

exportacions -en pessetes constants- en les branques industriáis menys dinámiques: les 

exportacions de calcer valenciá passaren de tindre un valor de 175.000 milions de 

pessetes el 1986 a només 125.000 el 1992 (en tots dos casos parlem de pessetes 

constants del 1996); les téxtils passaren de 75.000 milions del 1987 a 62.000 el 1992; 

les de productes metál-lics de 42.400 milions a 25.800 entre el 1986 i el 1992; les de 

mobles de 38.000 a 33.000 entre el 1988 i el 1992; les de joguets, de 24.000 a 20.000 en 

el mateix període. Una trajectória ben diferent mostraren les exportacions de cerámica 

valenciana, que el 1986 assoliren un valor de 62.000 milions de pessetes i el 1992 de

109.000 milions (també parlem de pessetes constants del 1996), mentre que la química 

passá en el mateix període de 21.300 milions a 41.200, grácies en bona mesura a 

l’espectacular augment de les exportacions de productes químics relacionats amb el 

taulellet (esmalts, frites i colors). Una tercera indústria endógena, Palimentária, també 

conegué una trajectória exportadora ascendent, ja que passá de 26.000 a 29.000 milions 

d’ingressos constants entre el 1986 i el 1992. A la figura 33.20 podem observar 

gráficament la trajectória exportadora d’algunes de les principáis branques industriáis 

valencianes endógenes entre el 1986 i el 1992.

A partir de les diferents estratégies empresarials desenvolupades durant la crisi 

del principi deis vuitanta hom podia ja endevinar el principal tret de la dinámica 

industrial valenciana durant la década de 1980: el camí cap a una creixent dualització de 

Pestructura industrial que, lluny d’aturar-se durant el període de creixement económic 

global que va suposar la segona meitat deis vuitanta, encara s’accelerá. Giorgio Fuá 

(1980: 18-19) defineix la dualització o el dualisme com Pexisténcia en un territori de 

grans desigualtats de productivitat, i no només entre diferents branques industriáis, sinó 

també entre les diferents empreses dins d’una mateixa branca industrial
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Figura 33.20

Evoludó de les exportacions industriáis valencianes dins les 
principáis branques autóctones entre el 1986 i el 1992 (en 

pessetes constants del 1996)
Fort: Estadística de corren; extencr. C anritat Vaiendana, ME 

(vegeuM DD, 1986-1996b)

'cerárrica 

“irrL téxtil

Al País Valenciá deis anys vuitanta la dualització es manifestá, d’una banda, per 

la preséncia d’uns subsectors industriáis tradicionals (el calcer, el joguet, part del téxtil, 

els mobles...) on la petita empresa posseeia un pes extraordinari i on la inversió en la 

modernització tecnológica i productiva havia assolit un abast molt limitat; tanmateix, 

l ’escás dinamisme d’aquestes empreses no era atribuible només a una presa de decisions 

incorrecta per part deis dirigents de les empreses, sinó també a la conjuntura económica 

deis vuitanta (alts costs de finan9ament alié, tipus de canvi sobrevalorat, al9 a salarial per 

damunt de la productivitat), que no va col-laborar a reduir la incertesa deis empresaris 

sobre la viabilitat de les própies empreses (Pedreño i Rodenas, 1993: 348); aquests 

empresaris van recorrer sovint a l’economia submergida com una solució transitoria, en 

espera d’una conjuntura més positiva per a la inversió o, potser, del tancament defmitiu. 

D ’altres, especialment dins de la branca del calcer, optaren per la relocalització de les 

empreses en paisos d’industrialització recent a la recerca de costs salarials menors 

(Salom, 1997: 147), de manera que les fábriques matrius - le s  ubicades en territori 

valenciá- es dedicaven básicament a la comercialització del producte, mentre aquest es 

fabricava a milers de quilómetres de distáncia.

813



D’altra banda trobem altres subsectors industriáis que, en general, adoptaren una 

estratégia ofensiva davant la crisi, i que van invertir per renovar les estructures 

técniques, comerciáis i de gestió: ens referim básicament a la cerámica, la química, el 

material de transport (fabricació d’automóbils) i el grup de máquines i aparells. De tots 

aquests grups esmentats només dins la cerámica i, parcialment, la química 

(concretament la química cerámica) trobem empreses majoritáriament autóctones. En 

algunes altres branques industriáis endógenes, com ara el téxtil o l’alimentació, podíem 

trobar també empreses autóctones fortament capitalitzades al costat d’altres escassament 

renovades des del punt de vista tecnológic.

Segons Pedreño i Rodenas (1993: 348), el comportament dual del sistema 

productiu valenciá no només afectá la indústria valenciana, sinó també el conjunt del 

nostre territori: si dividim Valéncia en dues parts, al nord i al sud del Xúquer, en fundó 

del seu pes demográfic (cap ais dos milions de valencians es concentren al nord 

d’aquest riu, i els altres dos restants al sud), ens trobem amb un nord, estrictament 

litoral (la Plana i l’Área Metropolitana de Valéncia latu sensu), cada volta més 

competitiu, que concentra les industries tecnológicament més avanfades (cerámica, 

química, material de transport, máquines i aparells), en front d’un sud, básicament 

interior (la Costera, la Valí d’Albaida, l’Alcoiá, la Foia de Castalia i tot el Vinalopó), on 

es localitzen la major part deis subsectors tradicionals (el calcer, el joguet i el téxtil) 

sotmesos a les dinámiques més regressives.

La dualització creixent de la indústria valenciana durant la década deis vuitanta 

es posa de manifest també peí fet que entre el 1981 i el 1990 una proporció cada volta 

major de l’ocupació industrial valenciana es concentra en empreses petites (de menys de 

vint treballadors), les quals, tanmateix, suposen al final d’aquesta década un menor 

percentatge del VAB industrial valenciá que no al principi. Mentrestant les empreses 

grans (de més de 1 0 0  treballadors) tenen menor percentatge de treballadors sobre el 

total valenciá el 1990 que el 1981, i tanmateix, augmenten la seua participació en el 

VAB industrial. Salom i Albertos (1995a: 312) remarquen el fet que la dualització cada 

volta més gran de la indústria valenciana ve condicionada per l’augment de les 

dimensions mitjanes d’algunes branques industriáis, notablement els productes 

cerámics, les máquines i aparells i el material de transport.
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Si ens restringim al subsector cerámico-tauleller valenciá (concentrat en més del 

95% a la comarca industrial taulellera de la Plana), segons les dades de Panuari Andar 

per Ceramiche (AADD, 1984b i 1997a), completades amb les de Panuari Duns 

(AADD, 1997j), aquest ha passat de tindre una dimensió mitjana de 64 treballadors per 

empresa, el 1983, a 89 el 1996; i d’una capacitat de producció, en la primera data, de 33
A

m de taulell diaris per treballador a una de 90 en la segona. Quant a les empreses 

taulelleres valencianes de més de 100 treballadors, el 1983 només eren 31 (el 16% del 

total) que ocupaven 5.887 treballadors (el 48% del total) i el 1996 eren 49 (el 25% del 

total) i donaven faena a 10.627 treballadors (el 60,5% del total).

Figura 33.21

DIM ENSIÓ APROXIMADA DE LES EMPRESES  
DISTINTES BRANQUES IN [

(m itjan  década del 199

VALENCIANES SEGONS LES 
)USTRIALS
0)

Branca Ocupáis (1993) Empreses (1996) ocupáis per empresa
alim ents, begudes i tabac 35.618 3.884 9 J 7

téxtil 17.734 2312 7,67
coníecció i pelletería 17.670 1.315 13,44

calcer 23.016 3.135 7 3 4
cuiro 2.839 459 6,19
fusta 16.547 1.933 8,56

mobles 25.663 3.004 8,54
paper i a r ts  gráfiques 16.359 2.126 7,69

cautxú i plástic 10.721 990 10,83
joguets ¡ jocs 3.736 404 9,25

pavim ents i revestim ents cerámics 15.940 280 56,93
altres prod. m inerals no metáMics 14.210 1.923 7,39

química 10.194 659 15,47
m aterial de tran sp ort 14322 363 39,45

m aquinária i equip mecánic 11.225 1.746 6,43
máquines i aparells 12.589 694 18,14

metaM úrgia i productes metáMics 23.202 3.636

conso

energía i aigua 4.768 393 12,13
altres 11.459 3.542 3,24

INDÚSTRIA VALENCIANA 287.812 31.618 9 ,1 0
Font: Estadística ¡ comptes del sector industrial Comunitat Valenciana. 1993, IVE (vegeu AADD, I996e: 41-83) 

i El Directorio Centra! de Empresas (DIRCE). 1997, vol. 1, dades d ’empreses, Com. Valenciana, INE (vegeu 
AADD, I997j: 266-277). Elaboració propia.
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Si comparem la indústria taulellera valenciana amb altres industries autóctones 

económicament rellevants ens trobem amb una mitjana de treballadors per empresa 

notablement superior per part de la primera. Aixó ho podem veure reflectit a la figura 

següent (33.21). A partir de les dades d’aquesta figura podem veure com hi ha 

determinades branques d’activitats que posseeixen unes dimensions considerablement 

superiors a la mitjana valenciana, de manera notable els paviments i els revestiments 

cerámics, el material de transport, les máquines (d’oficina i equip informátic) i els 

aparells (eléctrics i eletrónics) i, en menor mesura, la indústria química (una part de la 

qual está directament relacionada amb la indústria taulellera). Són precisament aqüestes 

branques que han realitzat un major esfor9 inversor durant els darrers anys i que s’han 

mostrat més dinámiques davant la crisi económica iniciada durant els setantes.

Hem vist a la figura 33.21 com la grandária mitjana de les empreses taulelleres 

valencianes és la major de totes les branques industriáis valencianes. No obstant aixó, 

les dimensions mitjanes de la nostra industria taulellera encara resulten menudes si les 

comparem amb de la indústria taulellera de l’Emília-Romanya (concentrada en més del 

95% a l’área de Sassuolo, principal productora mundial). En aquesta regió 

administrativa italiana, segons les dades d’Andar per Ceramiche (AADD, 1997a) la 

mitjana de treballadors per empresa el 1996 era de 120, i a Valéncia, segons la mateixa 

publicació, de Í944. Peí que fa a les empreses de més de 100 treballadors, a l’Emília- 

Romanya en trobem 81 el 1996 (el 37,2% del total), les quals donaven faena a 19.506 

persones (un 75,2% del total); a Valéncia, les empreses de més de 100 treballadors eren 

49 i ocupaven 10.627 treballadors (el 60,5% del total). Quant a empreses taulelleres de 

dimensions gegantines, a l’Emília Romanya n’hi havia el 1996 vuit (el 3,67%) que 

superaven el mig miler d’empleats, i que tot plegat sumaven 5.040 ocupats (el 15,4% 

del total), mentre que a Valéncia només quatre empreses -Porcelanosa, Taulell, Venís i 

Pamesa- (el 2% del total) depassaven o igualaven els 500 treballadors, i totes quatre 

sumaven 2.237 empleats (el 12,8% del total).

^L a mitjana de treballadors per empresa que resulta de les dades d'Andar per Ceramiche és superior (89 
treb/empresa el 19%) a la que en resulta de l’INE (57 treb/empresa, figura 33.21) peí fet que aquest segon 
organisme inclou totes les empreses, tinguen assalariats o no, mentre que l’anuari italiá Andar per 
Ceramiche sol obviar aquelles empreses que no tinguen un cert volum de producció i d’ocupats 
assalariats.
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De la mateixa manera que, davant la crisi industrial internacional deis setanta, 

les diferents branques de la indústria valenciana reaccionaren diversament, també 

davant la política industrial iniciada per Padministració autonómica a partir del 1984 

unes branques han estat molt receptives a aquest tipus d’ajudes i d’altres, en canvi, no 

ho han estat gens.

Fins al 1984 la política industrial espanyola a penes havia tingut cap impacte en 

la indústria valenciana, per tal com ni Porientació general ni els instruments empleats 

s’adaptaven bé a una indústria com la nostra, especialitzada en béns de consum directe i 

caracterizada peí predomini de les empreses de dimensions menudes (Mas, Rico i 

Mafé, 1992). A mitjan década deis vuitanta, una volta el traspás de competéncies des de 

Padministració central a Pautonómica valenciana permeté desenvolupar una política 

industrial descentralizada, s’iniciá aquesta aquesta nova fórmula de fmanfament 

(Salom i Albertos, 1995b: 387) destinada principalment a les empreses menudes i 

mitjanes, que posseien menys recursos financers. Aquesta política industrial seguida per 

la Generalitat Valenciana s’emmarcava dins d’una tendencia general iniciada durant la 

década deis vuitanta arreu d’Europa Occidental, en qué les polítiques de 

desenvolupament regional primaven les árees d’industrialització endógena, peí fet que 

el tipus d’empreses mitjana i menuda d’aquestes árees estaven demostrant ser una 

alternativa ben reeixida a la crisi económica, tant per la seua major flexibilitat, com per 

la seua capacitat d’adaptar-se a l’ambient postfordista com també per les bones 

perspectives per al desenvolupament de l’entom local (Salom, 1997: 145).

Entre els principis fonamentals que regien la política de l’IMPIVA (Instituí de la 

Mitjana i Petita Empresa Valenciana)45 trobem la promoció de la investigació (a través 

de la realizado de projectes d’I+D), de la formado i d’altres aspectes que ajudaren a 

superar les barreres que impedien l’accés a la informado, és a d i, al mercat, que era 

considerat com l’element orientador de l’economia i de l’actuació pública. També es 

potenciava la innovació deis productes en fundó de la demanda i eren estimulats els 

processos d’integració o de cooperació entre petites empreses que feren possible assoli 

un llindar suficient per a poder competir en el mercat exterior (Mas, Rico i Mafé, 1990: 

65-67). D’acord amb aquests principis básics, el desenvolupament de la política

45Organisme creat el 1984 per proveír de servéis a les empreses menudes i com a organisme encarregat 
de portar avant els programes de suport a la petita i mitjana empresa
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industrial autonómica des del 1984 (any en qué s’iniciá) fins a Pactualitat s’ha 

caracteritzat peí continu increment del pressupost públic: el 1984 era de 398 milions de 

pessetes, el 1985 de 1.505 i el 1994 ja assolia els 9.122 milions (globalment més de % 

de tota la inversió durant aquests anys s’ha dirigit a la indústria i només un 2 0 ,6 % ais 

servéis). Fou a partir del 1990 que se n’experimentá un major increment, grácies a 

Paportado deis fons FEDER de la UE i a la posada en marxa per part de la Generalitat 

del Pía de Competitivitat davant el Mercat Únic, destinat a augmentar la competitivitat 

de les empreses i a millorar la dortació d”nfrastructures per tot areu del País Valenciá. 

Per tal de coordinar les actuacions es creá el ja esmentat IMPIVA el 1984, amb 

l’objectiu de potenciar la capacitat d’innovació industrial, tant a través de la 

modernització de les empreses com per mitjá de la diversificado del teixit industrial 

(Salom i Albertos, 1995b: 389-390).

El pressupost de l’IMPIVA s’ha destinat al llarg del període 1984-1994 a dues 

línies básiques d’actuació: d’una banda la creado d’infrastructures, com ara instituís 

tecnológics de recolzament a la indústria, i de l’altra les subvencions directes a les 

empreses. Peí que fa a aquesta segona línia d’actuació cal destacar que les branques 

industriáis autóctones que majors subvencions han rebut per part de l’IMPIVA han 

estat, en general, aquelles que major dinamisme han mostrat durant la darrera década i 

el que duem de Tactual, és a dir, aquelles que han reaccionat de manera ofensiva davant 

la crisi económica deis setanta: la cerámica (14,1% del total), el téxtil (11,3%) i, en 

menor mesura, el moble i la fusta (8,9%); mentrestant, entre les indústries menys 

dinámiques cal destacar el calcer, que només ha rebut un 6 % de les inversions (i dins 

d’aquest 6 % s’inclou també les inversions rebudes per la indústria de la confecció). Peí 

que fa al joguet, que ha rebut un 3,4% de les subvencions, cal dir que, tenint en compte 

les relativament escasses dimensions del seu aparell productiu, aquest percentatge pot 

considerar-se bastant alt, sobretot si el comparem amb altres branques industriáis 

valencianes de dimensions molt superiors, notablement el calcer. De fet, el joguet, entre 

les indústries de gran arrelament al País Valenciá, se sitúa com la que major subvenció 

de 1’IMPIVA rep per treballador entre el 1985 i el 1993, per davant fins i tot del téxtil i 

del taulell, que figuren a continuació (Salom i Albertos, 1995b: 396).
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Figura 33.22

Distribució per branques industriáis de les subvencions a 
em p reses concedides per l'IMPIVA (1985-1993) (en percentatge 

sobre el total)
Font: d a d e s  d'IMPIVA p u b lic a d e s  a  S a lo m  i A lb e r to s , 1 9 9 5 b : 3 9 5

A ltre  m ateria l d e  t ra n s p o r t  

M inería i p e d r e r e s  

S id e rú rg ia  

V e h ic le s  au to m ó b ils  

Cuir i pell 

J o g u e t

P a p e r  i a r t s  g rá f iq u e s  

C a u tx ú  i p lá s t ic s  

C o n fe c c io  i c a lc e r  

In d ú s tria  quim ica 

A lim en tac ió , b e g u d e s  i t a b a c  

M aterial e lé c tr ic  i e le c tró n ic  

F und ic ió  i m etall 

M obles i f u s t a  

Ind ús tria  téxtil 

M aqu in ária  i eq u ip  

P ro d . m in e ra ls  n o  m e ta l lies

0  2  4  6  8  1 0  1 2  1 4  16

A la figura 33.22 veiem quines han estat les branques industriáis que major 

volum de les subvencions per a projectes empresarials han rebut de l’IMPIVA des del 

1985 al 1993. A la figura següent (33.23) podem observar quines han estat les regions 

industriáis valencianes que majors ajudes de l’IMPIVA han tingut en el període 1985- 

1994. Aqüestes regions són l’Horta, caracterizada per la diversificado de la seua 

indústria, la regió industrial d’Ibi-Alcoi-Ontinyent-Xátiva, especialitzada en el téxtil i,

____
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en menor mesura, en el joguet, i, en tercer lloc, la regió taulellera de la Plana (CIT de la 

Plana). Cal destacar que la regió sabatera del Vinalopó, la segona més gran del país peí 

nombre de treballadors, presenta tanmateix un escás volum d’ajudes publiques en 

funció del volum industrial real que ocupa a escala valenciana.

Figura 33.23

Distribució espacial de les subvencions de l'IMPIVA a projectes 
empresarials (1985-1994) (en p esse tes  constants del 1994)
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Per últim, a la figura 33.24 veiem la subvenció rebuda en cada regió per cada 

treballador industrial; ací és la regió téxtil-joguetera d’Ibi-Alcoi-Ontinyent-Xátiva que 

encapóla  el llistat de subvencions per cápita, i a molt poca distáncia la CIT de la Plana i 

la petita regió del Baix Maestrat (especialitzada en la industria del moble clássic de 

fusta). A continuació figura l’Horta de Valéncia, la regió industrial de la Safor-la 

Marina, l’Alacantí (totes tres regions son ben diversificades industrialment) i en els 

últims llocs la Valí del Vinalopó, la industria sabatera de la qual se sitúa, entre les 

manufactures tradicionals valencianes, com la menys inversora per treballador (i no 

només peí que fa a les subvencions publiques, sinó també quant a les inversions 

privades, com veurem tot seguit).

Figura 33.24

Subvencions de l'IMPIVA per cada treballador industrial (1985-1994)
(en p essetes)
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A partir del 1993 s ’ha encetat dins la industria valenciana endógena una nova 

etapa d’expansió caracterizada per la notable puja de les exportacions, beneficiades per 

les successives devaluacions de la pesseta. A la figura 33.25 podem observar com a 

partir del 1993 les principáis divises foranes comenQaren a enfortir-se davant la pesseta, 

fet que condicioná una millor conjuntura per a les exportacions valencianes, que 

costaven menys diners en l’estranger. Aquesta devaluació ha aconseguit de frenar les 

fortes dinámiques regressives que mantenien alguns subsectors industriáis valencians (el 

calcer, el textil, els mobles...) des de mitjan década del 1980 i d’accelerar la d’aquelles 

branques industriáis que no havien parat de créixer durant el mateix període (la 

cerámica, la química cerámica).

Figura 33.25

Depreciado del valor de la p esseta  durant el període 
1992-1996

Font: Anuario El P a ís , A A D D  1 9 9 7 b : 3 8 6
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Grácies a la depreciació de la pesseta les exportacions valencianes, en el seu 

conjunt, han passat d’1,030 bilions de pessetes corrents el 1992 a 1,806 el 1996 (i 

s’espera que per al 1997 superen els dos bilions de pessetes), quan des del 1986 al 1992 

només s’havien incrementat de 0,718 a 1,030 bilions de pessetes corrents (en pessetes
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constants -del 1996- les exportacions a penes augmentaren enter el 1986 -1,203  

bilions- i el 1992 -1 ,2 2 3 -)  (vegeu figures 32.11 i 32.13 al punt 322.2, pp. 681 i 683). A 

la figura 33.26 podem observar el gran auge de les exportacions industriáis autóctones 

des del 1993 en£á.

Figura 33.26

Evolució de les exportacions industriáis valencianes autóctones
(1992-1996)
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Totes les principáis branques industriáis autóctones valencianes s ’han vist 

notablement beneficiades pels efectes de la devaluació de la pesseta iniciada el 1993 i, 

tanmateix, no totes han reaccionat de la mateixa forma davant d’aquesta conjuntura 

exportadora positiva. Mentre que en la cerámica i en el téxtil s’han produit - s ’han
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continuant produint- forts augments de la inversió de cara a la modemització 

tecnológica durant el període 1993-96, el calcer i el joguet han continuat estancats, amb 

un baix nivell d’inversions que a penes s’ha incrementat durant aquests quatre anys de 

bona conjuntura i de forts beneficis per Pexportació (1993-1996). La industria 

alimentária i la de fusta i mobles, per la seua banda, han conegut una trajectória 

fluctuant, amb anys de grans inversions i altres en qué aqüestes baixen rápidament. A la 

figura 33.27 veiem l’evolució del volum d’inversió industrial enregistrat dins els 

principáis subsectors industriáis valencians autóctons entre el 1989 i el 1996.

En aquesta figura (33.27) observem com el subsector del vidre i la cerámica és el 

que ha rebut una inversió de capital més forta al llarg del període 1989-1996. Cal dir 

que el percentatge d’inversió dins la industria del vidre resulta insignificant en 

comparado amb el de la cerámica, que sempre ha suposat més del 90% del total invertit 

dins el grup vidre/cerámica al llarg d’aquest període. Dins la cerámica cal remarcar, a 

més, que la major proporció d’inversions va destinada al grup del taulell, i més 

concretament a la CIT de la Plana. Aquest grup industrial (vidre/cerámica) rebé una 

gran inversió el 1989, any en qué s’efectuaren les ultimes grans injeccions de capital de 

cara a la modemització tecnológica del taulell, dins el període conegut com Segona 

Reconversió Industrial. Després, a partir del 1990, les inversions es redu'iren 

notablement, pero a partir del 1991 aqüestes no han deixat de créixer, fins a establir 

sengles récords histories els anys 1995 i 1996.

Del grup téxtil/confecció podem dir que la major part de les inversions es 

destinen a la indústria téxtil, especialment a l’afincada a la comarca de la Muntanya 

(Alcoiá-Comtat) i a la de la Valí d’Albaida; aquest grup travessá una etapa regressiva 

peí que fa a les inversions del 1989 al 1993, pero a partir del 1994, grácies a les 

successives devaluacions de la pesseta i a l’augment de les exportacions, moltes 

empreses -esperonades per la bona conjuntura- hi mamprengueren processos de 

renovació similars ais seguits peí taulell (pero a menor escala), com ho demostra 

l’increment incessant de les inversions enregistrades des del 1994 al 1996; d’aquesta 

manera podem afirmar que un percentatge cada vegada major de la indústria téxtil 

valenciana está donant el salt cap a la renovació tecnológica.
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Figura 33.27

Evolucióde la inversió industrial en les branques industriáis 
tradicionals valencianes (1989-1996)
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Peí que fa a la indústria alimentária i la de fusta i mobles de fusta, trobem una 

trajectória inversora plena d’alts i baixos, amb anys de grans inversions i altres de 

reduccions sobtades: en aqüestes branques industriáis, repartides per tot el país, pero 

especialment concentrades a l’Horta de Valéncia i ais voltants, trobem que s ’accentua la
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dualització entre aquelles empreses que es renoven i aquelles altres que continúen 

estancades a causa de la seua menor competitivitat. Finalment, el calcer i el joguet, 

concentrats respectivament a la Valí del Vinalopó i a la Foia de Castalia, tot i 

P espectacular augment de les exportacions durant el període 1993-96, a penes han 

augmentat les inversions, que es mantenen en un nivell similar al de la resta de la 

década, és a dir, molt baixes.

En resum podem afirmar que mentre que la cerámica, bona part del téxtil i una 

part de la indústria del moble i alimentária s’han modernitzant tecnológicament durant 

els darrers anys, la major part de la indústria sabatera i joguetera continua estancada i la 

clau del seu éxit exportador es troba en els baixos preus, grácies ais quals, en moments 

de debilitat de la divisa espanyola, aconsegueixen incrementar les seues vendes al 

mercat exterior.
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336.3. El dinamisme del taulell i Vauge economic de la Plana

La dualització de la indústria valenciana també es reflecteix, com hem dit 

anteriorment, a escala territorial (Pedreño i Rodenas, 1993: 348); a la figura 33.28 

observem Pevolució de les inversions industriáis valencianes per províncies, i ens 

adonem que cada volta s’incrementa més el pes de les inversions corresponents a la 

provincia de Castelló, mentre que les de la provincia d’Alacant són proporcionalment 

cada vegada menors. Tal és el pes que han adquirit les inversions industriáis a la 

provincia de Castelló que aquesta, amb només un 1 1,5% de la poblado valenciana i un 

19% de les exportacions industriáis (el 1996) suposava vora el 45% de totes les 

inversions industriáis valencianes el 1996.

Quan parlem de les inversions industriáis a la provincia de Castelló cal matisar 

que la immensa majoria d’aquestes corresponen a la CIT de la Plana; concretament 

Pany 1996 es van invertir 20.394 milions de pessetes en aquesta comarca industrial i 

20.988 en tota la provincia; només el 3% de tota la inversió industrial a escala 

provincial s’efectuá, per tant, fora de la CIT de la Plana.

Deis 20.394 milions de pessetes invertides a la CIT de la Plana el 1996, més de 

13.500 (2/3 del total) es destinaren a la indústria taulellera. En Pámbit valencia, la CIT 

de la Plana fou el 1996 Parea de major inversió industrial (un 43% del total), seguida a 

molta distáncia per PHorta (amb 5.290 milions de pessetes i un 11% del total) i per 

PAlcoiá-Comtat (amb 3.872 milions de pessetes i un 8 ,2 % del total).

Peí que fa .a la provincia de Valéncia les inversions industriáis foren 

lleugerament inferiors a les de la de Castelló durant els anys 1994, 1995 i 1996 i un poc 

superiors el 1993; abans, durant el període 1989-1993, les inversions industriáis a la 

provincia central valenciana havien estat notablement per damunt de les enregistrades a 

la provincia septentrional: aixó es devia en gran mesura a les fortes inversions 

realitzades per la Ford en la seua planta d’ Almussafes.
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Figura 33 .28

Evolucióde les inversions industriáis per províncies 
al País Valencia (1989-1996)
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Finalment, quant a la provincia meridional, les inversions es troben clarament 

estancades al voltant deis 8.000 milions entre el 1991 i el 1995 i només superen els

9.000 el 1996, grácies a l’auge del téxtil de la muntanya alcoiana, que aquell any suposá 

vora el 40% de totes les inversions provincials. Es especialment baixa la inversió al 

subsector cuiro/calcer, concentrat al Vinalopó, que al llarg d’aquest període (1989-96) 

no supera en cap cas els 2.000 milions de pessetes anuals d ’inversió, i que només fou 

capa? de superar els 1.500 milions el 1996. La recuperació de l’exportació sabatera 

durant el 1993-1996 no ha servit per a augmentar les inversions industriáis, almenys en 

les fábriques del Vinalopó, ja que fora d’aquesta comarca, en aquells paisos en qué

828



molts empresaris del calcer han instal-lat les seues empreses productives per tal de 

benefíciar-se’n de la má d’obra més barata (dins el procés de descentralització i 

relocalització de la producció citat per Salom, 1997: 147), sí que s’ha produ'it aquest 

increment de les inversions, que han permés de modemitzar una part d’aquesta 

indústria, precisament la que s’ubica fora del territori valenciá.

Un reflex del gran auge que han pres les inversions industriáis i, dones, la 

indústria (sobretot la taulellera i auxiliar) a la CIT de la Plana el trobem en l’evolució 

recent del VAB46 a escala provincial dins el País Valenciá. Al llarg de la darrera década, 

la provincia de Castelló, a la qual pertany íntegrament la CIT de la Plana, ha passat de 

ser l’última peí seu VAB per cápita a ser la primera amb diferéncia respecte a les altres 

dues. Aixó ho veiem reflectit a la figura 33.29. Si partim d’una base 100 per a tot el País 

Valenciá, trobem que des del 1985 al 1995 la provincia de Castelló ha passat de tindre 

un 94,1 de mitjana el primer any esmentat a un 109,7 el darrer any. L’espectacular auge 

de la producció i de les vendes dins del subsector tauleller és el principal responsable 

d’aquest extraordinari augment del VAB per cápita a la provincia septentrional. 

Respecte a la provincia central, es manté lleugerament per damunt de la mitjana de tot el 

país, i és la provincia d’Alacant que experimenta una forta davallada respecte a les 

altres dues, a la qual no és aliena la dinámica regressiva experimentada pels principáis 

subsectors industriáis d’aquella área, en especial el calcer (figura 33.29).

Convé ressaltar també l’evolució del VAB de la provincia de Castelló a escala 

estatal, per tal com el 1985 aquesta ocupava el lloc 22é del ránquing provincial espanyol 

peí que fa al VAB per cápita, i el 1995 havia passat al 14é47. La provincia central,

46E1 VAB (Valor Afegit Brat) és la diferéncia entre els ingressos totals obtinguts per una empresa (o una 
branca d’activitat, o un conjunt de branques o sectors d’un territori determinat) i el cost de les primeres 
matéries i deis béns intermedis utilitzats per obtindre aquell ingrés. El VAB és el valor que el procés 
productiu de l’empresa, branca o branques d’activitats afegeix (o agrega, o addiciona) a les primeres 
matéries i/o béns intermedis utilitzats, grades a la utilització deis factors de produedó (má d’obra, 
tecnologia...). Per tant, el VAB és igual a la suma total de les rendes generades per 1’empresa (o branca), 
les quals rendes constitueixen els sous i salaris, lloguers, interessos i beneficis empresarials (AADD, 
1990f, 8: 527).
47Cal recordar que aqüestes dades referides a la provincia de Castelló són merament orientatives, ja que 
no tot aquest territori administratiu presenta una dinámica económica coincident: mentre que el quadrant 
sud-est de la provincia (aproximadament la CIT de la Plana) concentra les 3A parts de la poblado i més 
del 80% de les activitats económiques, la resta de la provincia es comporta gairebé com un desert 
demográfic i económic, si exceptuem els pobles del litoral, i sobretot els del Pía deVinarós. El fet que no 
oferim ací les dades de cada comarca respon únicament al fet que no ens és possible comptar amb 
informado desglossada per comarques o per municipis peí que fa al VAB i a la renda per cápita.
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d’altra banda, ha passat durant el mateix període del lloc 15é al 16é, mentre que la 

d’Alacant ha patit un notable descens en el ránquing: passa del lloc 19é el 1985 al 24é el 

1995 (BBV, dins AADD, 1997f: 34). A la figura 33.30 podem observar i comparar el 

VAB per cápita de les 17 comunitats autónomes espanyoles, d’Espanya i de les tres 

províncies valencianes el 1995. Ens hi adonem com la provincia de Castelló ocupa 

posicions mitjanes-altes, per davant d’Aragó i per darrere del País Base, la de Valéncia 

se sitúa un poc per damunt de la mitjana estatal i per darrere d’Aragó, mentre que la 

d’Alacant es troba en llocs mitjans-baixos, entre Cantábria i Astúries. La mitjana del 

País Valenciá en conjunt és gairebé idéntica a l’espanyola i a la de Canáries.

Com a conseqüéncia de l’increment del VAB a la provincia de Castelló, s’hi ha 

produit un considerable augment de la renda interior bruta48: segons les dades del BBV 

(AADD, 1997f) el 1985 aquesta provincia se situava en el lloc 22é del ránquing 

provincial espanyol peí que fa a la renda interior bruta per cápita; deu anys després 

ocupava el lloc 13é de 50 (figura 33.31). La renda interior bruta per cápita de la 

provincia de Castelló només era superada el 1995 per la de Madrid, les liles Balears, les 

quatre províncies catalanes, Álaba, Biscaia, Navarra, Saragossa, la Rioja i Burgos 

(províncies situades totes en el quadrant nordoriental de la Península, llevat de Madrid). 

No cal dir que a escala valenciana la provincia del nord també ha millorat 

ostensiblement la seua renda bruta: el 1985 era la provincia valenciana amb menor 

renda bruta i en l’actualitat és la que més en té, com podem apreciar també a la figura 

33.31.

48La renda interior (o regional) bruta és un indicador directament relacionat amb el VAB, pero no 
exactament igual: el diferent comportament deis preus implícits en el Valor Afegit Brut generat pels 
sectors productius (agricultura i pesca, indústria, construcció i servicis), les diferents taxes d’amortització 
que resulten de les distintes estructures productves regionals i l’evolució de les rendes imputades a factors 
no residents, promouen una alterado quant a l’evolució de la renda real (de la renda interior bruta) de 
cada provincia respecte a la que es dedueix del Valor Afegit Brut.
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Figura 33.29

E volució d e l  V a lo r A feg it B rut p e r  c a p ita  
al Pa ís V a len c iá  p e r  p ro v ín c ie s  (1985-1995) 

(m itjan a  País V a le n c iá  = 100)
(Font: B a b o ra c ió  p ro p ia  a  p artir d e  BBV, 1997: 3 1 -3 3 )
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Figura 33.30
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Figura 33.31
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Un altre indicador de la bona marxa de l’economia de la CIT de la Plana el 

tenim en la taxa d’atur, una de les més baixes de tot l’Estat espanyol, grácies en bona 

mesura a la creació d’ocupació que ha propiciat l’auge de la indústria taulellera 

(ocupació que no es limita al sector secundari, sinó que també afecta el sector servicis). 

A la figura 33.32 comparem la taxa d’atur de la provincia de Castelló amb la de les 

altres dues províncies valencianes i amb la de tot el país al llarg del període 1985-1997 

(segons les dades de YEnquesta de Poblado Activa -E P A -, elaborada per l'Institut 

Nacional d'Estadística). Veem com la taxa de desocupació de la provincia del nord 

sempre s’ha mantingut clarament per sota de les taxes de les provincials central i 

meridional i de la mitjana valenciana.

Figura 33.32
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A la figura 33.32 podem veure un descens generalitzat de Patur arreu del país 

des del 1985 al 1989, període que es correspon amb un moment d’expansió económica 

espanyola i internacional; Pany 1989 la taxa d’atur a la provincia de Castelló depassava 

lleugerament el 8% de la població activa, la de Valéncia superava per poc el 13% i la 

d’Alacant el 17%. Tanmateix, a partir del 1990 la taxa d’atur es dispara i s’assoliren els 

máxims següents: el 1993 arribá a depassar el 17% a la provincia de Castelló; el mateix 

any superá el 25% a la de Valéncia; i el 1994 va depassar el 26% a la d’Alacant. Durant 

els darrers tres anys s’ha experimentat una nova davallada en la taxa d’atur valenciana, 

de manera que el 1997 se situava en un 9,01% a la provincia de Castelló, en un 19,07% 

a la de Valéncia i en un 20,17% a la d’Alacant; a escala global, l’atur valenciá se xifrava 

el 1997 en un 18,29%, dos punts per sota de Pespanyol (20,32%).

A la figura 33.33 podem comparar la taxa d’atur enregistrada durant el mes de 

desembre del 1997 a la provincia de Castelló (segons PEPA) amb la de les altres 

províncies valencianes, amb la del conjunt de Valéncia, la de la resta de comunitats 

autónomes i amb Espanya. Veem com la taxa de desempleament de la provincia de 

Castelló se situava a final del 1997 per sota de la de qualsevol comunitat autónoma. Peí 

que fa a províncies, podem assenyalar que a final del 1997 només una presentava una 

taxa d’atur inferior a la de Castelló: la de Lleida, amb el 7,77% (recordem que la de 

Castelló era deí 9,01%).

Finalment, i peí que fa a Patur enregistrat a les oficines de l’INEM, la taxa del 

mes de desembre del 1997 fou del 12,46% per a tot Valéncia, lleugerament inferior a la 

mitjana espanyola (12,82%). Per províncies, la de Castelló tenia un 8 ,6 % d’aturats a les 

oficines de l’INEM, la de Valéncia un 12,92% i la d’Alacant un 13,18% (percentatges 

aquests dos darrers notablement inferiors ais de l’enquesta de PEPA del mateix mes de 

desembre, que registrava -recordem-ho- un 19,07% d’aturats a la provincia central i un 

20,17% a la meridional). Durant aquest mes de desembre la taxa d’atur de la provincia 

septentrional valenciana fou més baixa que la de qualsevol comunitat autónoma 

espanyola, com podem apreciar a la figura 33.34.
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Figura 33.33
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3 . 4 .  I n d u s t r i e s  i  s e r v é i s  a u x i l i a r s

En el subpunt 335.4 ens hem referit a les economies externes o extemalitats 

locáis com un factor que alimenta i reforja una concentració industrial qualsevol. Hi 

destacava tres principáis extemalitats que afavorien Paglomeració industrial en una 

regió industrial: un mercat ampli de treballadors especialitzats, la informado que circula 

entre empreses veines i l ’existéncia d’una série d’indústries i servéis auxiliars que 

possibiliten el proveiment, en major varietat i a menor cost, de factors intermedis -que 

no són objecte de comer? (Paul Krugman, 1992: 42-44).

En el punt que acabem d’encetar anem a referir-nos precisament a les industries 

i servéis auxiliars del taulell de la Plana. La concentració inicial taulellera planenca va 

sorgir com a conseqüéncia d’una serie de factors locáis, específicament propis de la 

Plana: els uns de tipus físic (primeres matéries, orografía, cursos d’aigua) i els altres de 

potencial humá (tradició artesanal cerámica, esperit emprenedor, capacitat d’innovació, 

mercat de treballadors especialitzat, má d’obra abundant). Aquesta concentració 

industrial va condicionar la instal-lació d’una série d’empreses auxiliars del taulell, que 

es dedicaven tant al subministrament d’inputs -d e  productes necessaris per a la 

fabricació del producte-, com d’outputs -béns o servéis que s’incorporen al producte 

una volta fabricat i que són indispensables per a la seua distribució i comercialització. 

Les industries i servéis auxiliars que proliferen al voltant d’un nucli industrial 

concentrat fan més eficient la indústria a la qual proveeixen i al seu tom contribueixen a 

refor?ar la concentració, perqué noves empreses productores es veuen atretes per 

aqüestes empreses subsidiáries (Krugman, 1992: 56).

En el cas de la CIT de la Plana, aquest procés acumulatiu ha comportat la 

creació d’una gran concentració industrial cerámica que aplega cap ais 24.400 

treballadors en mig centenar d’empreses. Aproximadament uns 16.800 treballadors 

s’ocupen en 178 empreses de fabricació de paviments i revestiments cerámics, i cap ais 

7.600 en empreses industriáis subministradores (no incloem, dones, els servéis). A les 

figures 33.15 i 33.16 (pp. 757 i 758) podem veure la distribució per municipis tant deis 

treballadors cerámics directes (ocupats en la fabricació de paviments i revestiments 

cerámics) com deis auxiliars.
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A la figura 34.1 podem veure la distribució deis treballadors auxiliars de la CIT 

de la Plana a escala municipal per tipus d’activitat, que hem dividit en huit grups: 

extracció i atomització d’argiles (1), tall de taulells (2), fabricació d’envasos (3), de 

frites, esmalts i additius químics (4), de maquinária cerámica (5), d ’expositors de fusta 

(6), laboratoris de decoració al tercer foc (7) i producció d’altres activitats no auxiliars 

al taulell pero sí complementáries, com ara la fabricació de porcellana sanitária i de 

mosaic de vidre (8).

Figura 34.1

DISTRIBUCIÓ D’ACTIVITATS AUXILIARS DEL TAULE 
MUNICIPIS A LA CIT DE LA PLANJ

;ll seg

V (1996
iONS EMPLEAIS 1

Poble/activitat 1 2 3 4 5 6 7 8 total

Vila-real 75 - 15 487 719 322 563 188 2369

Almassora - 5 - 612 271 100 161 120 1.269

Onda 188 30 - 292 176 4 145 30 865

Castelló 10 5 17 227 478 20 46 - 803

L’Alcora 169 - 5 380 162 - 60 - 776

Sant Joan de Moró 36 - - 63 51 - 351 - 501

Nules 24 37 - 161 - - - - 222

Vilafamés - - - 200 - - - - 200

Borriana - - - 30 34 105 30 - 199

Betxí - - 150 - 43 - - - 193

Ribesalbes - - - 99 5 - - - 104

La Pobla Tornesa - - - 64 - - - - 64

La Valí d ’Uixó - - - - 34 - - - 34

Moncofa - - 27 - - - - - 27

Les Alqueries - - - - - - 5 - 5
CIT de la Plana 502 77 214 2.615 1.973 551 1.361 338 7.631

1. Extracció i atomització d’argiles 2. Tall de taulells 3.Envasos de cartó 4. Frites, esmalts i additius químics 5 . Maquinária cerámica 

6. Expositors de fusta 7. Laboratoris de decoració al tercer foc 8. Activitats similars no auxiliars (porcellana sanitária, mosaic de vidre)

Font: Andar per Ceramiche (AADD, 1997a) Aqüestes quantita ts les hem estimades a partir de les dades d Andar per Ceramiche (AADD, 

1997a, apartat WorldDirectory of Sup/iers in the CeramicIndusti)). Elaborado própia

Per municipis Vila-real replega el 31% deis auxiliars cerámics, Almassora el 

17%, mentre que Onda, Castelló i l’Alcora suposen cadascú entre el 10 i 1*11% deis 

ocupats en industries auxiliars i complementáries del taulell. Menys important és la
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indústria auxiliar a Sant Joan de Moró, que aplega el 6,5% deis treballadors auxiliars 

taulellers, i ais municipis de Nules, Vilafamés, Borriana i Betxí, amb aproximadament 

el 2,5% cadascun. Al mapa de la figura 34.2 veiem la distribució per municipis deis 

treballadors auxiliars a la CIT de la Plana.

Figura 34.2

DISTRIBUCIÓ D’ACTIVITATS AUXILIARS DEL TAULELL SEGONS 

EMPLEATS I MUNICIPIS A LA CIT DE LA PLANA (1996)



És difícil fer un cálcul exhaustiu del nombre de treballadors empleats en les 

industries i servéis auxiliars de la cerámica, ja que un bon grapat d’empreses no tenen 

una dedicació exclusiva al subsector tauleller1. Segons les xifres que hem elaborat a 

partir de les dades ü  Andar per Ceramiche (AADD, 1997a) referides a l’any 1996, a la 

CIT de la Plana hi havia 332 empreses industriáis dedicades a les activitats industriáis 

auxiliars del taulell, que donaven faena a vora 7.650 empleats (vegeu figura 34.1), que 

units ais 16.778 ocupats en empreses de fabricació de taulells (paviments i revestiments 

cerámics) xifrava en poc més de 24.400 els treballadors en empreses taulellers i 

auxiliars de la comarca (en aquest recompte no figuren les empreses de servéis: 

transports, energia, distribució, col-locació...) (vegeu figura 33.16, p. 758).

En les próximes págines estudiarem la trajectória i la conjuntura actual de les 

principáis activitats auxiliars al taulell, tant d’aquelles que hi proporcionen inputs (les 

empreses d’extracció d’argiles, d’atomització, de fabricació de maquinária, de frites, 

esmalts i colors cerámics), com aquelles que hi subministren outputs (d’envasos de 

cartó, de decoració al tercer foc, d’expositors de fusta, de col-locació de taulells). A  

banda de totes aqüestes activitats, cal destacar-ne d’altres, especialment en el sector 

servéis, que també están molt relaciones amb la indústria cerámica -almenys dins la 

CIT de la Plana-, com ara les de subministrament d’energia, les de transport o les de 

distribució de materials de construcció. Entre les activitats auxiliars cerámiques cal 

destacar a més els servéis d’investigació, que possibiliten la formació deis técnics 

especialitzats, que són la garantia del futur desenvolupament del subsector tauleller i 

constitueixen per tant un deis principáis factors de localització en la indústria moderna.

*En aquests casos en qué les empreses no treballen exclusivament al servei del taulell resulta gairebé 
impossible determinar quin percentatge de la facturació de 1’empresa es dedica a la cerámica i quin a 
d’altres tipus d’ industries.



3.4.1. Empreses subministradores de la industria taulellera

341.1. Argiles i caolins

En l’actualitat, només una tercera part de les primeres matéries argiloses 

utilitzades per a la fabricació del suport deis taulells procedeix de la Plana o de 

municipis próxims. Gairebé la meitat de totes les primeres matéries s’extrauen en un 

radi de 150 km a Pentom de la Plana (sobretot a la comarca deis Serrans) i entre un 10 i 

un 20% prové d’una distáncia superior ais 150 km (algunes d’aquestes argiles són 

importades) (Dalmau i de Miguel, 1991: 25). A  la figura 34.3 podem observar la 

localització de les principáis explotacions d’argiles i caolins del País Valenciá. Vora el 

90% de les argiles emprades a les empreses cerámiques de la Plana són roges -també 

anomenades bruñes- i s’extrauen majoritáriament de les pedreres indicades a la figura 

34.3 o bé d’altres jaciments próxims ubicats també al Sistema Ibéric (més en concret, a 

la zona sud-oriental d’Aragó).

Dins de les argiles valencianes trobem, d’una banda, aquelles que posseeixen les 

característiques adequades per a la fabricació de productes cerámics poc porosos 

(paviments), el tret més destacat deis quals és l’alta resistencia mecánica, la qual 

condiciona la seua idoneitat per a pavimentar els sois; de l’altra, hi ha un tipus d’argiles 

apropiades per a la fabricació de taulells porosos (revestiments), peces que compten 

amb una major qualitat estética que els paviments (Beltrán, 1988: 31). Les primeres, 

que s’utilitzen en els processos de monococció de gres, provenen sobretot de la zona de 

Villar-Higueruelas, de Galve (Aragó) i de Sant Joan de Moró, on les argiles són poc 

carbonatades (posseeixen un contingut de carbonats inferior al 2%) (Bagán, 1988: 111). 

En la composició del eos deis paviments és fonamental que les argiles continguen una 

baixa proporció de carbonats per tal com aquests es descomponen i alliberen CO2 durant 

la cocció del suport argilós (a una temperatura entre 800 i 950° C), fet que origina una 

porositat oberta en tot el eos del taulell; en la fabricació de paviments el que cal és tot el 

contrari, és a dir, el tancament de la major part deis porus per tal de crear una porositat 

ben tancada que proporcione major duresa i resistencia a les peces.
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Peí que fa a les argiles que es fan servir en la fabricació de revestiments (tant en 

bicocció com en monococció porosa), segons Bagán (1988: 11) les de Bugarra i les de 

la zona de Mas Vell-Sitjar-Araia són, peí seu alt contingut en carbonats, les argiles base 

preferibles. Tant les argiles del Sitjar (Onda) com les d’Araia (l’Alcora) presenten un 

contingut en carbonats superior al 20%, mentre que les del Mas Vell (Onda) i Bugarra 

se sitúen entre 10 i 20% de carbonats. Aqüestes són les argiles base per a la fabricació 

de productes amb porositat oberta (revestiments). L’obertura deis porus del taulell es 

produeix a una temperatura entre 800 i 900°C com a conseqüéncia de la desgasificació 

deis carbonats (préviament els porus s’havien tancat -a  una t° entre 450 i 650°C- a 

causa de F eliminado total de Faigua continguda en l’argila) i possibilita una lluentor 

deis esmalts inigualable en productes de porositat tancada (paviments) (TFA, X: 5).

Al costat de les argiles base utilitzades en la producció de revestiments es fan 

servir també terres deis jaciments de Chulilla, les Useres i Mora de Rubielos-Olba, que 

posseeixen un contingut variable de carbonats, entre el 3 i el 10%, i que milloren les 

caracterísiques de la pasta (Bagán, 1988: 11).

Fins a Finid de la Primera Reconversió Industrial, el gruix de la producció 

taulellera de la Plana eren els revestiments, les primeres matéries deis quals s’obtenien a 

les pedreres ubicades a la zona del Mas Vell-Sitjar-Araia. Amb aquesta reconversió, 

pero sobretot amb la posterior (la Segona Reconversió Industrial), es produí un fort 

avang en la producció de paviments i així s’hagueren d’explotar d’altres jaciments amb 

argiles menys carbonatades. Des d’aleshores la zona deis Serrans (Chulilla-Higueruelas) 

esdevingué la principal subministradora de matéries primeres per a la indústria cerámica 

de la Plana. En el fiitur, les abundants reserves de primeres matéries de la Serrania del 

Túria seguirán garantint l’aprovisionament de les industries taulelleres (Asunción, 1988: 

59-61). No obstant aixó, l’actual explotació d’aquesta zona presenta dos greus 

inconvenients: l’extracció indiscriminada de qué són objecte les argiles i caolins (a 

causa deis seus baixos preus en origen), amb un fortíssim impacte paisatgístic, i el 

transport, ja que, com apreciem a la figura 34.3, la ruta més curta entre els Serrans i la 

Plana és la que transcorre per Casinos i Sogorb, pero les males condicions en qué es 

troba aquesta carretera obliguen els camions a fer el trajéete a través de la C-234 

(Valéncia-Además), primer, i de FA-7 o la N-340, després.
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Figura 34.3
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També arran de la Segona Reconversió Industrial es va introduir el procés 

d’atomització de les argiles dins de la fase de mólta per via húmida d’aqüestes. A causa 

de les redui'des dimensions de la majoria de les empreses cerámiques de la Plana a 

moltes no els resultava rendible la instal-lació d’un atomitzador dins de les seues 

instal-lacions fabrils. Així, nasqueren a la comarca (sobretot a l’Alcora i a Onda, on les 

dimensions de les empreses són inferiors a la mitjana comarcal) un grapat d’empreses 

especialitzades únicament en l’atomització d’argiles, que junt amb les grans fabriques 

cerámiques, són les úniques que produeixen hui dia argila atomitzada, la qual 

subministren a les fabriques que no posseeixen atomitzador.
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341.2. Frites, esmalts i colors cerámics

Aquest branca industrial, almenys peí que fa a la Plana, treballa amb dedicació 

exclusiva per al subsector de paviments i revestiments cerámics. La producció de frites, 

esmalts i colors cerámics és una part essencial del procés de fabricació del taulell, ja que 

aquests elements són imprescindibles per a 1’elaborado deis taulells i suposen a més un 

deis costs proporcionalment més elevats de tot el procés de fabricació.

Durant la segona década del 1960 es va iniciar a la Plana la fabricació de frites, 

esmalts i colors cerámics en instal-lacions independents de les taulelleres; abans, aquests 

components químics s’havien vingut elaborant en les mateixes plantes que els taulells. 

Durant les décades del 1960 i 1970 aquest subsector s’hi va desenvolupar tímidament, 

pero des de la darreria de la década deis huitanta s’ha produit un fort increment de les 

inversions destinades a la modemització d’aquesta branca del subsector químic que 

Phan situada a Pavantguarda de la tecnologia i de la qualitat2. El nombre de treballadors 

planencs ocupats en la indústria de frites, esmalts i colors cerámics se situava el 1996 al 

voltant de 2.400, al qual calia afegir els més de 200 empleats en empreses d’additius 

químics, directament relaciones amb el subsector de frites.

L’augment de les vendes per part d’aquesta branca industrial ha estat 

espectacular durant la década del 1980 i els anys que han transcorregut de la del 1990, 

tant en el mercat estatal com en l’intemacional. A la primeria de la década del 1980, 

Espanya (que només ingressava 7.600 milions de pessetes per aquesta mena de 

producte) encara era un importador net d’esmalts, que provenien fonamentalment 

d’Itália. En l’actualitat, la facturado del 1980 s’ha multiplicat per 10,5 i ha arribat el 

1996 ais 80.000 milions de pessetes d’ingressos, un 52,5% deis quals corresponen a les 

vendes dins del mercat estatal i un 47,5% a les del mercat exterior. Peí que fa a les 

exportacions, si el 1982 aqüestes tenien un valor de poc més de 1.000 milions de 

pessetes, catorze anys després (el 1996) els ingressos per enviaments a l’exterior de 

frites i esmalts cerámics han augmentat fíns ais 38.000 milions (figura 34.4).

Més del 90% de les exportacions espanyoles de frites, esmalts i colors cerámics 

provenen de les empreses de la Plana i els principáis punts de destinado d’aquestes són, 

especialment, les árees geográfiques on també existeix una important indústria de

2En l’actualitat al gimes empreses de frites de la CIT de la Plana compten amb major nombre de personal 
técnic que no pas d’operaris no especialitzats.
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fabricado de taulells. Segons dades de l }Anuario Económico de la Cambra de Comen? 

de Castelló (AADD, 1992-1996; any 1996: 125) un 92% de les exportacions espanyoles 

de frites i esmalts eixiren de les fabriques de la CIT de la Plana el 1996; les destinacions 

preferents foren: 17% el mercat italiá, 13% l’egipci, 9,5% el brasiler, 9,4% l’indonesi i 

7,9% el portugués. La gran importado que realitza la industria taulellera italiana deis 

productes químicocerámics planencs (per valor de quasi 6.000 milions de pessetes el 

1996) posa de manifest el gran desenvolupament técnic assolit per aquesta branca 

industrial, que en l’actualitat ha superat la industria esmaltera italiana en molts aspectes, 

com ho demostra el saldo comercial, clarament favorable a la Plana, en aquesta branca 

química, si a principis de la década passada hem destacat que la industria cerámica de la 

Plana encara era importadora neta d’esmalts italians, el 1996 només en comprava per 

valor de 1.700 milions de pessetes (menys d ’un 30% del que importá Italia des de la 

Plana el mateix any). A la figura 34.4 observem l’extraordinari creixement experimentat 

per les vendes espanyoles de frites, esmalts i colors cerámics des del 1986 fins al 1996.

Figura 34.4
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341.3. Energía

La industria taulellera consumeix dos tipus d’energía: eléctrica (o mecánica) i 

térmica (o calorífica). Les empreses taulelleres i auxiliars absorbeixen aproximadament 

la tercera part de tota l ’energia eléctrica consumida per la indústria de la Plana. Peí que 

fa a l ’energia térmica -que empra com a combustible el gas natural i que s’utilitza per a 

la cocció deis productes cerámics- podem dir que la demanda del subsector tauleller 

(junt amb la de les seues empreses auxiliars) és l’origen de la gran majoria del consum 

industrial d’aquest tipus d’energía a la comarca de la Plana (gairebé el 100% si no 

comptem la refinería BP Oil i les seues instaMacions annexes del Grau de Castelló).

El gas natural necessari per a l’obtenció d’energia térmica arribá a la Plana l ’any 

1980, després de la posada en funcionament del gasoducte Tarragona-Valéncia. El 

ramal principal, a diferéncia de la resta de les principáis infrastructures (que discorren 

peí corredor litoral), travessa les comarques septentrional valencianes pels corredors 

del Maestrat (entra des de Catalunya per la Sénia i travessa, entre d’altres poblacions, 

Sant Mateu, les Coves, Cabanes i Borriol) i posteriorment, en arribar a Castelló, 

conflueix amb l’eix litoral. A la figura 34.5 es pot apreciar com les diferents branques 

que sorgeixen del ramal principal del gasoducte s’estenen en forma de tentacles buscant 

les empreses taulelleres (les úniques excepcions són el ramal que surt cap al Grau de 

Castelló per buscar-hi la refinería de petroli BP Oil del Serrallo i el que ix cap a 

Borriana, per buscar-hi les escasses indústries amb qué compta l’antiga capital de la 

Plana).

Abans de Parribada del gas natural s ’empraven diferents derivats del petroli, 

com ara el fuel-oil i el gas propá, per tal de produir l ’energia térmica que es consumía 

en la cocció deis taulells. Aqüestes fonts d’energia, pero, resultaven massa cares i 

contaminants i no s’adaptaven ais nous a v a r o s  tecnológics implantats a Italia a mitjan 

década del 1970 (ens referim ais processos de monococció de paviments en foms 

monostrats de corrons).
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Figura 34.5
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El fet que l’any 1980 es posara en fiincionament el gasoducte Tarragona- 

Valéncia va ser decisiu a l ’hora de mamprendre la Segona Reconversió Industrial, per 

tal com en aquell moment calía tindre molt en compte l’estalvi energétic, sobretot 

després que durant el final de la década del 1970 s’hagués produit un estancament de la 

producció a causa de la puja deis preus deis productes derivats del petroli. El gas natural 

posseia una série d’avantatges sobre les energies emprades anteriorment: era una 

energía neta (la seua combustió genera solament vapor d’aigua i anhídrid carbónic), 

tenia un alt poder calorífic (per la qual cosa resultava molt adequada per a les indústries 

que requereixen altes temperatures o generació de vapor en el seu procés productiu, com 

és el cas de la cerámica) i permetia de substituir els processos convencionals de bicocció 

pels innovadors de monococció, assolint al mateix temps l’estalvi energétic desitjat.

Des de l’inici de la década del 1980 la difusió del gas natural ha estat cada 

vegada major; de fet, hui dia totes les empreses fabricants de taulells (i algunes de les 

seues auxiliars) fan servir aquesta energía: així, el consum industrial global de gas 

natural a la provincia de Castelló ha passat de 1.276 milions de térmies durant l’any 

següent a la posada en funcionament del servei (el 1981) a 12.365 milions el 1996. El 

ritme d’increment del consum industrial de gas natural a la provincia de Castelló ha 

estat paral-leí al descens del consum de les energies utilitzades anteriorment en la 

industria tauleííera (gas propá i fuel-oil), mentre que el consum industrial d’energia 

eléctrica hi ha conegut també una puja ben notable.

A la figura 34.6 podem observar l’evolució en els consums industriáis de gas 

natural, gas propá, fuel-oil i energía eléctrica a la provincia de Castelló des del 1978 fíns 

al 1996 (en tots quatre tipus d’energia el consum de la CIT de la Plana supera més del 

80% del consum total provincial). A  les figures 34.7, 34.8 i 34.9 també podem advertir, 

gráficament, l’evolució del consum industrial de gas propá, fuel-oil i energía eléctrica i 

comparar-la amb la del gas natural.
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Figura 34.6

EVOLUCIO DEL CONSUM ENERGETIC INDUSTRIAL 
A LA PR0VÍNCIA DE CASTELLÓ ENTRE EL 1978 1 EL 1996

ANY GAS NATURAL 
(en milers de térmies)

BUTA-PROPA 
(en tones)

FUEL-OIL (senst la térmica) 
(unitats de venda)

ENERGIA ELECTRICA 
(milions de kw/hora)

1976 - 30.740 289.496 635
1977 - 42.614 344.065 656
1978 - 50.697 243.696 710
1979 - 54.053 235.184 726
1980 320.000 46.649 272.974 746
1981 1.276.449 12.454 230.951 817
1982 1.472.655 3.957 195.791 780
1983 1.836.156 3.602 186.153 823
1984 2.308.162 3.379 155.952 895
1985 2.499.658 3.596 118.617 1.020
1986 2.838.428 4.102 104.264 1.055
1987 3.449.756 4.555 95.574 1.091
1988 4.740.600 4.859 67.148 1.178
1989 5.515.656 8.272 48.428 1.270
1990 5.717.135 10.261 48.538 1.312
1991 5.826.004 8.802 48.809 1.273
1992 6.776.664 8.780 43.432 1.328
1993 7.679.433 11.227 62.426 1.257
1994 9.122.933 10.497 82.488 1.321
1995 11.232.067 8.897 97.977 1.417
1996 12.364.905 8.943 97.029 1.356

Fonts: p e ra l 1976-1986 Castellón en cifras (AADD, 1977-1986), per a 
1991), per al 1992-1996 Anuario económico de la Cambra c

1987-1991 La economía de Castellón (AADD, 1987- 
e Comerq de Castelló (AADD, 1992-1996).
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Figura 34.8
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El gas natural que circula a través del gasoducte Barcelona-Valéncia i que 

subministra les empreses de la Plana arriba al port de la capital catalana en vaixells 

carregats d’aquest combustible procedents d’Algéria i Libia. En el futur aquest 

gasoducte es perllongará a través de la Valí d’Albaida, la Muntanya d’Alcoi, la Foia de 

Castalia i la Valí del Vinalopó3 a Murcia i Cartagena.

Des del 1984 en?á, l’IVEN {Instituí Valencia de l ’Energia, organisme dependent 

de la Conselleria d’Indústria), primer, i l’IMPIVA, després, han participat en el 

desenvolupament de projectes d’estalvi energétic mitjangant subvencions a les empreses 

cerámiques. Les mesures d’estalvi d’energia s’han traduít en una notable reducció 

d’aquests tipus de costs en les empreses, de manera que s’ha passat d’una situació (el 

1982) en qué l’energia suposava més del 15% de tot el cost de producció, a una altra 

(l’actual) en qué aquesta proporció s’ha reduít a menys de la meitat d’aquesta proporció 

inicial (Dalmau i de Miguel, 1991: 139). Encara més: una quantitat significativa de les 

inversions realitzades durant la década del 1990 en el subsector cerámic de la Plana (al 

voltant de 14.500 milions de pessetes, Va del total de les inversions) han estat orientades 

a l’estalvi d’energia eléctrica mitjan9ant la implantació deis sistemes de cogeneració, 

que permeten la producció d’energia eléctrica a partir deis gasos de fuita de l’energia 

térmica (Guillén, 1986: 7).

Els sistemes de cogeneració energética permeten un estalvi energétic ben 

considerable i redueixen en un 50% la contaminado respecte ais sistemes convencionals 

de producció d’energia eléctrica (Sierra, 1996: 6). Els sistemes de conegeració es van 

generalitzar a escala valenciana a partir del 1989, grácies sobretot a la introducció en la 

industria taulellera de la Plana de les turbines de gas aplicades a l’assecat d’argiles per 

atomització.

A la figura 34.10 podem veure l’evolució de la poténcia instal-lada en els 

sistemes de cogeneració al País Valenciá des del 1987 fins al 1996. Cal apuntar que, del 

total de la poténcia instal-lada a escala valenciana el 1996 (329,0 megawatts), 

aproximadament la meitat era consumida peí subsector cerámic, concentrat, com ja 

sabem, majoritáriament a la Plana de Castelló.

3Regions industriáis valencianes que es veuran forga beneficiades peí subministrament d’aquesta energia.
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Figura 34.10
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341.4. Fabricado de maquinaria i altres equipaments

Dins del conjunt de la industria auxiliar cerámica una de les branques més 

importants és la que es dedica a subministrar a les empreses taulelleres maquinária i 

altres equipaments industriáis. Segons Domínguez (1983), aquest subconjunt engloba al 

seu tom quatre tipus d’empreses: el primer grup reuneix totes les empreses que 

fabriquen la maquinária exclusivament propia de la industria cerámica, és a dir, els 

forns, les premses i les máquines de control de qualitat i d’embalatge (o siga, tota la 

línia de producció del taulell des que es premsa Pargila fins que s’envasa el producte 

acabat). El segon subgrup aplega les empreses que subministren al subsector tauleller 

els components i les peces necessáries per al bon fimcionament del procés productiu i 

també d’altres tipus de maquinária amb la mateixa fmalitat; podem incloure-hi les 

empreses que es dediquen a la fabricació d’aparells de depurado de fums i de 

refrigerado, d’eixugadors, de molins, d’estructures metáMiques, d’aspiradors indus

triáis, calderes, atomitzadors, motles, dosificadors de térra, etc. En un tercer subgrup 

podem incloure els tallers que facturen a les empreses subministraments industriáis que 

no representen maquinária, components o peces específicament cerámics. El llistat 

d’aquests subministraments i accessoris és molt llarg i diversiñcat, i engloba des deis 

olis lubrificants i els productes químics per a la serigrafía fins al mobiliari d’oficina i 

arricies d’impremta i papereria. Finalment, les empreses de reparado i instal-lacions 

diverses conformen el quart i darrer subgrup de la industria de maquinária cerámica i 

altres equipaments industriáis; aqüestes empreses es dediquen a les activitats de 

reparació relacionades amb qualsevol esglaó de la cadena del subsector tauleller, i a 

realitzar les instal-lacions eléctriques, de gas, de fontanería i de depuració de residus 

tóxics en les factories taulelleres.

La majoria de les empreses espanyoles que es dediquen a la fabricació de 

maquinária cerámica o d’altres equipaments industriáis es localitzen a la Plana de 

Castelló. El seu nombre és molt alt, tot i que no és possible de determinar-lo 

exactament, ja que moltes d’aquestes empreses no treballen al 100% per a la industria 

cerámica (també poden oferir els seus servéis a d’altres tipus d’empreses). Segons el 

Cens de l’Anuari Andar per Ceramiche el nombre d’empreses de fabricació de 

maquinária a la Plana era de 174, que ocupaven vora 1.700 treballadors.
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Si fem una breu repassada a aquesta industria auxiliar cerámica a la Plana 

veurem que durant els anys cinquanta i primera meitat deis seixanta la major part de la 

maquinária taulellera, encara molt rudimentária llavors, era d’origen local o com a molt 

de la comarca veina de l’Horta (normalment de la Ciutat de Valéncia i de Manises). 

Tanmateix a partir de la segona meitat de la década del 1960 la tecnologia comen^á a 

progressar a Itália a major velocitat que no a Espanya, de manera que la regió cerámica 

de Sassuolo assolí tal grau de tecnificació que els productors valencians acabaren per 

importar bona part de la maquinária cerámica des del país transalpí, per tal de no quedar 

endarrerits en el procés de modemització tecnológica. El 1962 s’importaren les primeres 

premses de fricció automátiques des d’Itália; un parell d’anys més tard els primers forns 

tunéis per a la cocció del bescuit, i poc després per a la del fí. També durant la segona 

meitat de la década del 1960 arribaren les primeres línies esmaltadores construides amb 

disseny italiá i les primeres máquines per a serigrafiar els taulells (Gomis, 1990: 314- 

317). Romano Prodi explica en el següent parágraf el rápid procés de desenvolupament 

de la maquinária taulellera a la regió de Sassuolo, que el 1966 hi reunía més de quaranta 

empreses, cinc de les quals de dimensions considerables:

Le officine meccaniche, sorte in un primo tempo per le piú semplici riparazioni del 

macchinario, si sono poi rápidamente evolute ed ora le aziende meccaniche gravitanti 

arttomo al settore cerámico sono oltre quaranta, di cui cinque con piü di 10 addetti.

Prodi, 1966: 112-113

D ’aquesta manera, la Primera Reconversió Industrial taulellera, esdevinguda a 

la Plana entre la darreria de la década del 1960 i la primera meitat de la del 1970, s’hi 

hagué de realitzar majoritáriament a partir de la maquinária italiana. Posteriorment, 

durant la Segona Reconversió Industrial (década del 1980), les despeses per importació 

de maquinária s’encariren notablement. Les noves línies de fabricació taulellera per 

monococció (en foms monostrats de corrons) eren indivisibles, de manera que la 

modernització tecnológica no es podia fer gradualment, sinó tot d’una. L’única oferta 

existent de foms monostrats de corrons era l’italiana i el preu d’aquests i el de les 

máquines complementáries era bastant més alt que el pagat pels productors italians, no 

tan sois per les despeses de transport i aranzels (Espanya encara no havia entrat a la 

CEE), sinó també per l’escassa for^a de negociació de la indústria espanyola i per la
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minsa competencia entre els potenciáis proveidors italians de maquinária (González C., 

1992: 68). Davant d’aquesta situado els empresaris taulellers de la Plana constitui'ren 

Tecersa, una societat on els productors, amb el fman9ament d’empreses financeres 

privades i amb la col-laborado de l’IMPIVA uniren els seus esfor^os per tirar avant la 

producció a Espanya de foms monostrats de corrons. Tecersa hagué de tancar pocs anys 

més tard a causa del seu déficit i de la manca de finan9ament, després de construir set 

unitats de forns de corrons; amb tot aixó el balan9 d’aquesta societat no pot considerar

se negatiu, ja que l ’existéncia d’una competencia espanyola en el subsector de la 

maquinária aconseguí de moderar els preus de la maquinária italiana i propiciá millores 

en el camp de l’enginyeria dins la nostra industria de maquinária cerámica per tal com 

va col-laborar a adquirir un major coneixement de la tecnología requerida per a la 

monococció rápida (González Cudilleiro, 1992: 68).

En l’actualitat encara ens trobem amb una forta dependéncia tecnológica 

respecte de les empreses italianes de maquinária, entre les quals hi ha grans firmes i 

estructures comerciáis molt fortes3: les premses de majors dimensions4 i les línies 

esmaltadores i classificadores de les nostres empreses cerámiques tenen el seu origen 

majoritáriament a l’altra banda deis Alps, mentre que només les peces més elementáis 

(com ara els motles, eixugadors, etc.) es fabriquen en la seua totalitat al nostre país; peí 

que fa a elements de complexitat intermedia com ho són els atomitzadors i els foms, 

ara, comencen a produir-se a casa nostra, habitualment copiant dissenys italians. La 

falta d’un centre on puguen formar-se enginyers especialistes en la fabricació d’aquest 

tipus de maquinária constitueix a hores d’ara una greu mancaba que impedeix que el 

subsector de maquinária per a la cerámica de la Plana puga realitzar els seus propis 

dissenys.

3 Aixó, d’altra banda, no és gens estrany, ja que resulta habitual que els sectors básics de la indústria 
d’aquest país -9 0  és, els dedicats a la fabricació de béns de producció, que requereixen un máxim de 
tecnología i una alta qualiñcació deis operaris i que contenen, per tant, el máxim valor afegit- seguisquen 
depenent, en general, de la tecnología exterior. El cas del calcer és un cale del del taulell, ja que els 
empresaris sabaters del Vinalopó també importen la major part de la seua maquinaria, i principalment des 
d’Itália (Sebastiá, 1997:88).

4Direm de passada que algunes empreses de maquinaria de la Plana han provat, sense éxit, de construir 
premses grans. El que sí que s’ha aconseguit és fabricar-ne de dimensions redui'des.
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3.4.2. Empreses subministrades per la industria taulellera

342.1. Decoradors cerámics al tercer fo c

Els tractaments superfícials de decoració a má sobre el producte acabat, 

coneguts actualment en el món de la indústria taulellera com decoració cerámica al 

tercer foc  o afegida, no són un descobriment de la darrera década, pero va ser arran de 

la Segona Reconversió Industrial que es van recuperar (després que durant els anys 

quaranta i cinquanta s’abandonaren). Segons Porcar (1987: 429), al nostre país es 

coneixen aqüestes técniques des deis segles XII i XIII, en qué hi foren introduides per la 

cultura islámica. A partir d’aquest moment els tractaments decoratius manuals sobre el 

taulell foren emprats durant segles, fins que el desarollismo espanyol provocá un drástic 

empobriment del, fins llavors, ampli repertori decoratiu del nostre taulell. 

Afortunadament, la reconversió industrial deis huitanta possibilitá que una indústria, 

com la cerámica, sotmesa a unes exigéncies estétiques cada vegada majors -sobretot en 

els revestiments- assolís el grau de maduresa necessari per a la recuperado d’aquesta 

técnica, enriquida ara amb noves i ámplies possibilitats cromátiques. El renaixement de 

la decoració al tercer foc va ser seguit per una forta expansió d’aquesta técnica, que 

prompte es va implantar tant a les própies empreses productores de taulell com en tallers 

-altament especialitzats- de decoració artesana deis productes cerámics. L’auge recent 

d’aquesta indústria ha propiciat el desenvolupament d’una tecnología moderna que 

inclou des del procés d’aplicació deis vidriats i la decoració fins a la nova cocció, que es 

realitza a menor temperatura.

Actualment els dissenys que es realitzen sobre els taulells -normalment sobre els 

revestiments, ja que aquests posseeixen una major fundó decorativa- representen 

escenes els temes de les quals s’escullen segons el lloc on hagen d’anar destinades les 

peces. Així, els taulells per a les cuines presenten normalment natures mortes i els que 

es fabriquen per al revestiment deis lavabos solen portar elements de la natura viva: 

ocells, palometes, d’altres animals, flors, arbres, etc. Amb aquests tractaments 

superfícials també poden aconseguir-se textures en relleu, efectes d’incrustacions de 

pedres naturals o Ilustres de metalls preciosos.
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A banda deis laboratoris especialitzats en la decoració al tercer foc, moltes 

empreses fabricants de revestiments i paviments cerámics dediquen també una part de la 

seua producció a la decoració cerámica. El nombre d’ocupats planencs en Factualitat en 

aquesta especialitat dins de la fabricació cerámica se sitúa al voltant de 1.400, repartit en 

poc més de mig centenar d’empreses, ubicades sobretot a Vila-real, Almassora, Sant 

Joan de Moró i Onda.
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342.2. Envasos, embalatges i expositors

Dins d’aquest grup s’engloben les empreses relacionades amb la fusta, el paper i 

les matéries plástiques, algunes de les quals dediquen una alta proporció de la seua 

facturació al subsector cerámic de la Plana. Aqüestes empreses indirectament 

relacionades amb el taulell fabriquen palléis, caixes i expositors de fusta, embalatges de 

cartó, paper engomat, fundes de plástic, cintes adhesives, i tot tipus de material per a 

l’envasament deis productes cerámics. A  la Plana es dóna la circumstáncia que alguns 

antics fabricants d’envasos i embalatges per a l’exportació de la taronja han passat a 

especialitzar-se en la fabricació d’envasos per al taulell, independentment que continúen 

o no amb la seua anterior activitat.
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342.3. Mitjans de transport marítim i terrestre

El port de Valéncia és el principal punt d’eixida de l’exportació taulellera de la 

Plana. L’any 1996 van salpar d’aquest port un total de 1.919.543 tones de taulells amb 

destinacions ben diverses: 272.997 tones (el 14%) d’aquestes es dirigien a ports 

espanyols: de les Canáries (157.177 tones), de les liles Balears (157.177), d’Andalusia 

(22.475) i de Catalunya (7.887). Peí que fa a l’exportació, 1.646.546 tones de taulells de 

la Plana van eixir de Valéncia, xifra que representa el 52% de totes les exportacions 

taulelleres espanyoles i un 57% de les planenques.

L’exportació de productes cerámics per via marítima té un cost relativament 

baix, ja que amb un sol viatge es pot fer arribar a la seua destinació gran quantitat de 

taulell. Gairebé la totalitat deis taulells exportats des del port de Valéncia per vaixell 

s’emmagatzemen durant la travessia en contenidors metál-lics estandarditzats, coneguts 

popularment com containers (González i Moreno, 1992). Les companyies navilieres, a 

més, aproñten les rutes intemacionals per a dur fins a la capital valenciana les 

mercaderies própies de les árees geográfiques d’on provenen els vaixells, algunes de les 

quals són matéries primeres destinades a la indústria taulellera de la Plana (com ara el 

zirconi o els borats). Els principáis punts de destinació extraestatal del taulell eixit peí 

port de Valéncia el 1996 foren els deis Estats Units (que en reberen vora 260.000 tones), 

els d’Israel (amb més de 170.000 tones), Singapur (122.500 tones), Hong-Kong

(112.000), l’Arábia Saudita (amb vora 108.000 tones), Grecia (amb 76.000), Unió 

d’Emirats Árabs (65.000), el Canadá (gairebé 50.000), Polonia (més de 47.000), el 

Regne Unit (amb 42.000), Algéria (37.000), Taiwan (34.000), la República Sudafricana

(31.000), Ucraína (24.000) i Austrália (21.000).

Cal assenyalar la forta dependencia comercial que mantenen respecte del port de 

Valéncia moltes de les industries autóctones valencianes, i molt especialment la 

taulellera. D ’aquest port van eixir el 1996 el 14% de totes les exportacions valencianes 

de joguets (fabricats básicament a la Foia de Castalia), el 18% de les de calcer (produit 

al Vinalopó) (vegeu Segrelles i Gómez, 1997: 163), el 27% de les de textil i confecció 

(entre les quals destaquen els filats d’Alcoi, les mantés de la Valí d’Albaida i les estores 

de Crevillent), el 38% de les de mobles de fusta i aparells d’enllumenat (fabricats 

majoritáriament a l ’Horta Sud i, en menor mesura, en comarques com el Baix Maestrat
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o la Safor) i gairebé el 60% de les de taulell (producte fabricat quasi exclusivament a la 

CIT de la Plana). Pero la relació del port de Valéncia amb la indústria endógena 

valenciana va més enllá de ser el principal punt d ’eixida de les exportacions 

transoceániques de la indústria valenciana; també és la porta principal per on entren les 

importacions de primeres matéries com ara cotó, jute, fusta, zirconi, borats i altres que 

són fonamentals per a la indústria autóctona valenciana.

A la figura 34.11 veiem quina ha estat l’evolució de les exportacions taulelleres 

des del port de Valéncia des del 1990 fins hui. Trobem un espectacular increment 

d ’aquestes, fins al punt que el 1995 les exportacions taulelleres suposaven el 30% de 

totes les mercaderies containeritzades carregades des del Port del Valéncia i un 22% de 

totes les carregades i descarregades.

Figura 34.11

ivolució d e is  tau lells carregats al port de V aléncia

F o n t :  A u t o r i t a t  P o r t u á r i a  d e  V a l é n c i a

( m e m ó r ie s  d e l  1 9 8 6  a l  1 9 9 6 )

860



A les figures 34.12, 34.13, 34.14 i 34.15 veiem els principáis ports i volums de 

destinació deis taulellets que salparen des del port de Valéncia el 1996 amb destinació 

ais ports espanyols (34.12), europeus (34.13), americans (34.14) i asiátics, africans i 

d ’Oceania (34.15). Les dades han estat extretes a partir del Foreland del Port de 

Valéncia de l’any esmentat (AADD, 1997h).

Figura 34.12
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EUROPA I LA CONCA MEDITERRÁNIA:

VALENCIA CARREGAT AL PORT DE VALÉNCIA EL 1996 
Font: Autoritat Portuaria de Valéncia (1997)
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Figura 34.14
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Peí que fa a altres ports cal destacar el de Castelló, des d ’on van eixir més de 

300.000 tones de taulell el 1996, totes amb destinació extraestatal (des de Castelló isqué 

gairebé el 10% de tota l ’exportació taulellera espanyola). Les destinacions preferents de 

les més de 300.000 tones de taulell que isqueren de Castelló el 1996 van ser els ports de 

la conca mediterránia (Grécia, Egipte, Libia) i de la M ar Roja (Arábia Saudita). La raó 

per la qual des de Castelló només s’expedeixen partides de taulell amb destinacions 

relativament próximes (en comparació amb les partides que ixen de la Ciutat de 

Valéncia) no és un altra que les modestes dimensions del port de la capital de la Plana, 

que impedeixen que les grans companyies navilieres hi puguen fondejar els seus 

vaixells (vegeu Segrelles i Gómez, 1997).

Des d ’altres ports més llunyans com ara els de Barcelona o Bilbao també va 

eixir una considerable quantitat (cap a les 200.000 tones) de taulell valenciá el 1996, el 

qual arriba majoritáriament ais respectáis ports esmentats a través del ferrocarril (el 

taulell produit a la Plana es transporta des del port sec de Vila-real bé fins a la ciutat 

basca, bé fins a la catalana); les destinacions preferents del taulell des de Barcelona 

foren el sud-est asiátic i Australia, mentre que des de Bilbao s’esportava especialment 

ais ports anglesos de Liverpool, Southampton i Newport, i l’irlandés de Warrenpoint 

(gairebé 3/4 parts del taulell espanyol que arribá a Anglaterra es trasporta des de 

Bilbao).

Tot plegát hom calcula que al voltant del 70% del taulell espanyol que s’exportá 

el 1996 fou expedit ais seus punts de destinació per mitjá del transport marítim. Totes 

les exportacions del nostre taulell al continent europeu, llevat de les que tenen com a 

destinació Grécia, les liles Britániques, els paisos escandinaus i, parcialment, Polonia 

són realitzades majoritáriament per mitjá del transport terrestre, que suposa el 30% 

restant de les exportacions taulelleres; en canvi, a escala estatal el transport terrestre 

representa més del 90% del transport de taulells.

Dins del transport terrestre al continent europeu la majoria es realitza per 

carretera i una part, al voltant de 40.000 tones (28.000 des de Vila-real i 12.000 des de 

Borriana) s’exportaren per ferrocarril el 1996, amb destinacions fináis a Franca, 

Alemanya i Polonia. Per mitjá del ferrocarril s’exportaren containeritzats el 1996 un
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13% de totes les expedicions exteriors taulelleres, mentre que per carreteres ho feren al 

voltant del 17%.

Aquesta modalitat de despla9 ament deis taulells mitjan9 ant ferrocarril fou 

recuperada el mateix any 1996, després d ’uns anys en qué el transport ferroviari havia 

perdut el gran pes que tingué durant les set primeres décades Tactual segle com a mitjá 

de transport a través del qual s’exportaven els nostres productes -habitualment taronges, 

pero també d ’altres com ara els taulells (Sanchis, 188: 200). Si al 13% d ’exportacions 

per mitjá del ferrocarril sumem el 10% que aproximadament s’envia també per 

ferrocarril ais ports de Bilbao i Barcelona, tenim que en Factualitat gairebé la quarta 

part deis taulells exportats són transportats ais seus punts de destinació, totalment o 

parcialment, per aquest mitjá.

866



342.4. Servéis de Distribuciót Venda i CoNocació

Si tradicionalment la distribució i venda al públic deis productes cerámics anava 

a cárrec d ’un distribuidor (no fabricant), durant els darrers anys s’ha estés cada vegada 

més la venda directa del fabricant al consumidor. Dins del primer sistema de venda (a 

través d’un distribuidor) cal distingir-hi dues varietats: segons si la venda es fa del 

fabricant al gran o al petit distribuidor i d ’aquest al consumidor final, o bé si es fa del 

fabricant al gran distribuidor, d ’aquest al menut, i finalment, d ’aquest al consumidor (la 

diferencia que existeix entre les dues varietats está, evidentment, en l’existéncia d ’un o 

de dos intermediaris). La primera varietat és més habitual en ciutats relativament 

importants, on el consumidor pot acudir directament ais grans distribuidors; la segona és 

l’única possible en ciutats menudes on no existeixen grans distribuidors, sinó petits 

magatzems que han de subminitrar-se d ’aquells.

L ’extraordinari desenvolupament del subsector tauleller durant la darrera i la 

present década no s’ha vist acompanyat d ’un creixement similar per part de l ’entramat 

de distribució comercial d ’aquest producte, la qual cosa ha obligat ais fabricants a 

buscar formules de venda directa al consumidor. Cal destacar-ne dues: la primera 

(emprada per Porcelanosa) consisteix a posar en funcionament procediments de 

distribució que donen servei tant ais grans clients de la construcció com ais consumidors 

particulars (en aquest darrer cas, mitjangant l’obertura de botigues a les principáis 

ciutats); en la segona, el mateix fabricant assumeix la funció que anteriorment 

realitzaven els ditribuidors territorials.

D ’altra banda* i peí que fa a la coHocació, cal dir que acabat i tot, el taulell pot 

ser considerat encara com un producte només semielaborat, ja  que per al seu consum cal 

que es realitze un procés d ’instal-lació al lloc on el client vol que hi vaja destinat. Així 

dones, la qualitat deis taulells no només está lligada a les característiques técniques de 

les peces cerámiques, sinó que depén també de la qualitat i idoneitat deis productes 

utilizats per a la seua fixació, de la correcta elecció de la manera d ’operar i, també, de la 

cura en l’execució de les obres de col-locació. Els operaris encarregats d ’efectuar 

aquesta instal-lació juguen, dones, un paper molt important peí que fa a la imatge que el 

consumidor es puga fer deis productes cerámics: una col-locació defectuosa pot generar 

un descontentament en el consumidor que acaba repercutint de manera negativa en
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Fempresa fabricant. En Factualitat la tasca deis col-locadors (popularment anomenats 

xapadors) és duta a terme per professionals autónoms de la construcció, per assalariats 

d ’aquest mateix sector, i en alguns casos pels mateixos magatzems distribuidors. Fóra 

desitjable que es prenguera la iniciativa de donar a aquests operaris una formació que 

els qualifícara per a realitzar el seu treball amb un máxim d’efícácia, cosa que fins al 

moment no s’ha produit.
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342.5. Altres Servéis

Dins d ’aquest apartat final podem incloure tots aquells servéis oferits per les 

entitats financeres (bancáries i d ’assegurances) a les empreses taulelleres. Normalment 

aquests tipus de servéis solen ser portats a terme per sucursals que s’ubiquen en la 

mateixa comarca de la Plana, ja que les empreses taulelleres i auxiliars necessiten 

tindre’ls ben a prop. Durant la década del 1980, i en menor mesura durant la del 1990, el 

nombre d ’entitats bancáries i d ’assegurances ha crescut considerablement a la ciutat de 

Vila-real i a tot la Plana, com ja  hem vist en un apartat anterior. Aixó s’ha degut al gran 

auge que les indústries taulelleres han experimentat durant aquest període. Els 

empresaris cerámics empren generalment aquests servéis bé per a recorrer al préstec per 

tal de finan9 ar les possibles ampliacions i la creació de noves empreses, bé per a la 

canalització deis seues estalvis o bé per a asseguran9 a de les empreses. Altres servéis de 

menor relació amb el subsector tauleller, pero també de gran importáncia són: el de 

telecomunicacions (teléfon, correus, fax), el d’assessorament i gestió d ’empreses, els de 

neteja, els de publicitat, control de qualitat de materials, etc. Aquests servéis són 

realitzats per un gran nombre d’empreses que també s’ubiquen principalment a prop de 

les empreses taulelleres (Dominguez, 1983).
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4. CONCLUSIONS
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La CIT de la Plana: la regió valenciana amb major dinamisme económic

El marc espacial d’aquest treball és la Plana de Castelló, comarca 

d’uns 1.000 km ubicada a l’extrem nord de la Depressió Central 

Valenciana i poblada per uns 330.000 h (1996), fet que la converteix en la 

quarta més densament poblada del País Valencia (amb més de 340 h/km ). 

L’activitat productiva de la Plana se sustenta fonamentalment en dos grans 

pilars económics: d’una banda la citricultura, més important com més a 

Test i al sud, i de l’altra, la indústria cerámica, especialment concentrada a 

l’oest i al nord i amb una área d’influéncia que depassa els límits estrictes 

de la comarca, i s’escampa per les subcomarques físiográfíques veines del 

Pía de l’Arc, al nord, i del Penyagolosa, al nordoest. Durant les darreres 

décades, pero sobretot durant els últims deu anys, l’espai geográfic que 

nosaltres hem anomenat al llarg deis capítols Comarca Industrial 

Taulellera (CIT) de la Plana1 s’ha convertit en la regió valenciana amb 

major creixement económic, fet que es reflecteix estadísticament en la 

minva de la desocupació i en el fort increment del Valor Afegit Brut i de la 

renda. El responsable d’aquest apogeu económic recent de la CIT de la 

Plana no és un altre que l’extraordinari dinamisme que han mostrat les 

indústries cerámica i auxiliars.

La cerámica valenciana: sempre en primera línia dins l ’ambit peninsular i 

europeu

L’origen de la indústria cerámica planenca es remunta a la primeria 

del segle XVIII, moment de la fundado a l’Alcora de Tanomenada Real 

Fábrica, pero la producció artesanal de cerámica a la Plana i a Valencia en 

general presenta arrels prehistóriques. Des del neolític fins ais nostres dies 

són moltes les regions, les comarques i les poblacions de Valencia que han

lLa CIT de la Plana abraga la Plana fisiográfica i la resta de municipis al N i al NO d’aquesta que també 
es troben sota la influencia de la indústria taulellera planenca.
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excel-lit en diferents moments pels seus aconseguiments en el camp de la 

cerámica: així, durant el V miHenni aC va ser a les serres prebétiques (la 

Muntanya d’Alcoi, la Valí d’Albaida, la Marina) que es fabricaren els 

primers exemplars cerámics coneguts de la Península; durant P época 

ibérica la cerámica produida a les nostres terres -notablement a Elx i 

Llíria- va assolir una alta maduresa decorativa, molt superior a la de 

qualsevol altra regió hispánica; durant el Segle d’Or valenciá (XV) la 

cerámica de reflex daurat de Manises assoli un gran reconeixement 

internacional per la seua originalitat i s’exportá pertot arreu de la 

Mediterránia i del nord d’Europa; al llarg del segle XVIII les delicades 

peces de pisa i porcellana tendrá de la Real Fábrica de l’Alcora van 

adquirir gran fama entre P aristocracia espanyola; a la darreria del XIX el 

mosaic de gres produít a Y empresa Nolla de Meliana exceHia per la seua 

alta qualitat, comparable a la de les millors produccions angleses (i per tant, 

mundials); durant el primer ter? del XX la cerámica de forma de Manises 

i Onda era la més destacada dins el context espanyol i hui dia la cerámica 

artística valenciana -grácies sobretot a 1’empresa Lladró, de Tavemes 

Blanques- és líder a escala europea i mundial. Cal no oblidar tampoc que 

en l’actualitat la Comarca Industrial Taulellera (CIT) de la Plana és la 

segona regió industrial del món en aquest subsector.

La Real Fábrica de VAlcora: germen de la modemització de cerámica 

valenciana

Tal com hem avan9at més amunt és al segle XVIII que cal anar a 

cercar Porigen de Pactual concentrado taulellera de la Plana, i més en 

concret a Pany 1727, que és quan es va fundar a l’Alcora la Real Fábrica 

de Loza Fina y  Porcelana. La instal-lació de la Real Fábrica en aquesta 

localitat no va ser casual: fou la preséncia al terme municipal tant d’argiles 

abundants com d’una tradició artesanal dilatada que va motivar Yil lustrat
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Comte d ’Aranda -senyor de l’Alcalatén- a crear dins els seus dominis 

aquesta gran empresa, iniciativa que es veié a més afavorida per la política 

deis primers Borbons d’estimular les fundacions fabrils. Per allÍ9onar els 

natius en la producció de pisa calgué comptar, a més, amb l’experiéncia 

técnica d’afamats mestres terrissers estrangers -sobretot írancesos- 

contractats expressament peí Comte d’Aranda per a la seua fábrica 

alcorina. Alguns d’aquests natius que a la darreria del XVIII havien 

esdevingut oficiáis -esperonats per l’exit económic de la Real Fábrica1-  

decidiren emancipar-se’n i instal-lar-se peí seu compte, tant a l’Alcora 

com ais municipis velns d’Onda i Ribesalbes, també rics en primeres 

matéries i amb llarga tradició artesanal cerámica. Pero els oficiáis 

tránsfugues de la Real Fábrica no es limitaren a escampar-se per la Plana: 

també arribaren a Manises, ciutat amb una brilllant trajectória histórica peí 

que fa a la producció de cerámica, pero que es trobava en decadéncia des 

del segle XVI; des de Manises les innovacions cerámiques introdui'des pels 

alcorins s ’estengueren posteriorment a altres contrades del país, com ara 

Biar. Al llarg del segle XIX la Real Fábrica alcorina -que havia propiciat 

directament o indirecta la difusió de la técnica de la cerámica esmaltada per 

diverses contrades de Valéncia- entrá en una etapa de decadéncia, alhora 

que les fabriquetes que n’havien sorgit comen9aren a multiplicar-se i a 

adquirir un pes major, especialment a Onda i a Manises.

L ’especialització taulellera: augment de la demanda i primeres 

innovacions técniques

Durant la segona meitat del segle XIX algunes de les fabriquetes 

planenques sorgides a partir de la Real Fábrica acabaren per especialitzar-

2Durant la segona meitat del XVM la Real Fábrica alcorina va experimentar 1’etapa més espléndida des 
del punt de vista artístic, tant peí que fa a la fabricado de pisa, com de térra de pipa i de porcellana tendrá. 
Aquest éxit de la producció alcorina li va permetre assolir fama i prestigi molt notables entre les classes 
nobiliáries espanyoles, que adquiriren massivament les peces de producció alcorina, amb el consegüent 
benefici económic per a l ’empresa comtal.
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se en la producció de taulell, sobretot a Onda. Entre els factors que 

motivaren aquest pas de la cerámica de forma a l’arquitectónica podem 

esmentar, d’una banda, el creixement económic espanyol, que va implicar 

una forta expansió urbana, la qual, al seu tom, va suposar un estímul per 

a les indústries de materials de construcció, entre les quals la taulellera. 

D ’altra banda, els corrents higienistes sorgits durant la passada centúria 

promogueren Pús del taulell per les seues propietats profíláctiques, i no 

només en els habitatges particulars (especialment lavabos i cuines), sinó 

també en espais públics com ara mercats, hospitals, cellers, coMegis, 

estacions de ferrocarril i altres edificis. Pero el gran impuls per a la 

indústria taulellera de la Plana vingué de la má de la demanda local, 

l’augment de la qual va possibilitar la multiplicació de les empreses 

productores; a la darreria del XIX els llauradors valencians s’havien 

enriquit notablement grácies a Pauge de les exportacions agrícoles, de 

manera que amb Pexcedent aconseguit per aquests ingressos el mercat 

valenciá -que posseía un gust ancestral peí taulell i que venia produint-ne i 

fent-ne servir durant segles- esdevingué el gran impulsor de la demanda 

taulellera de la Plana; la millora de les comunicacions -lligada també a 

l’augment deí benestar de la societat valenciana- afavorí Paccessibilitat a 

la Plana i concretament a Onda, que a la darreria del XIX ja estava 

connectada a través de la Panderola (trenet de via estreta) amb el 

ferrocarril de la Compañía del Norte (de via ampia), des del qual es podia 

accedir ais mercats de la resta de la Península i del Continent. Durant la 

primeria del segle XX el taulell valenciá s’introduí en aquests mercats 

(especialment a Catalunya i, en menor mesura, a Andalusia, Fran9a, 

Alemanya, etc.) i en altres extraeuropeus, com ara Pamericá i el nordafficá, 

ais quals s’arribava per via marítima (Onda també estava connectada amb 

els Graus de Castelló, Borriana i Valencia). Pero a pesar de Pampliació de 

la demanda exterior, el pes del mercat valenciá continuá sent fonamental
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en el creixement de la indústria taulellera de la Plana - i  de Manises- al 

llarg de les primeres décades del segle actual. Durant els anys 20 i 30 

l’auge assolit peí taulell valenciá -que llavors ja concentrava més del 95% 

de tota la producció espanyola3-  propicia la modernització de les 

empreses fabricants, especialment a Onda i Manises: la principal innovació 

tecnológica va ser la deis forns de passatges, que en la cocció de l’esmalt 

reempla9aven els seculars forns árabs; tanmateix, el procés de 

modernització tecnológica es veié frenat per Tesclat de la Guerra Civil 

espanyola (1936-39), que suposá un paréntesi en la producció.

Anys 50-60: expansió geográfica i productiva del taulell

Després de la Guerra es produí la represa de Factivitat taulellera, 

que continuó el seu desenvolupament, especialment afavorit durant els anys 

50 i 60 pels plans estatals de vivenda que obligaven a utilitzar taulells a 

les parets de lavabos i cuines i que estengueren Fús d’aquest material per 

zones en qué no era tradicional. Durant aquest període, a més, es produí un 

reajustament espacial peí que fa a la fabricado del taulell valenciá: 

mentre Manises entrava en declivi, Onda i, sobretot, F Alcora, refor9aven la 

seua indústria i, per mimetisme cap a aquests dos municipis, Vila-real, 

Castelló, Almassora i altres municipis de la Plana, la majoria deis quals 

sense cap tradició industrial cerámica, tot aprofítant la bona conjuntura deis 

moment i beneficiáis per la ubicació estratégica próxima a l’eix litoral de la 

N-340, van veure aflorar ais seus térmens municipals un elevat nombre 

d’empreses taulelleres, sovint dirigides i gestionades -s i  més no, des del 

punt de vista técnic- per operaris procedents d’Onda i l’Alcora. La major 

part de les inversions en la indústria taulellera planenca es realitzaren per

3E1 1929 Onda produia més de la meitat del taulell espanyol i Manises més d’una quarta part. Castelló i 
1’Alcora, mentrestant, fabricaven cadascun vora el 10% del total estatal. No és estrany la forta 
concentrado de la producció taulellera a Valencia, tenint en compte els precedents industriáis i el gust 
secular peí taulell a les nostres terres.
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autofinan^ament, sobretot a Onda i a F Alcora, per bé que en el cas de 

Vila-real va ser especialment significativa 1’aportado de capital agrícola, 

procedent del conreu i cornea deis cítrics. Aqüestes inversions foren 

particularment elevades a partir de la primera meitat deis 60: la producció 

planenca passá de 4 a 12 milions de m entre el 1960 i el 1965; tanmateix, 

la forta competencia internacional i Fescássa modernització tecnológica 

Fabocaren a una crisi de manca de competitivitat i de superproducció, 

especialment durant el 1965-1968, en qué les importacions espanyoles de 

taulell arribaren a superar les exportacions.

Resposta a la crisi i primera reconversió integral (anys 70)

Per tal de superar la crisi de manca de competitivitat de la darreria 

deis 60, durant la década del 1970 es dugueren a terme fortes inversions 

(fou la Primera Reconversió Industrial) amb el fi de redre9ar el subsector. 

La principal innovado tecnológica introduida durant aquest període fou la 

del forn túnel per a la cocció del suport del taulell, que venia a substituir 

els tradicionals forns árabs; peí que fa a la cuita de l’esmalt, els propis forns 

túnel o també els forns de canals (altrament anomenats de plaques) es van 

incorporar en substitució deis anteriors forns de passatges. Altres 

innovacions van ser la premsa de fricció automática, els assecadors túnel, 

les instaMacions mecanitzades per a la mólta d’argila, la selecció 

automática del bescuit, les modemes línies esmaltadores o la serigrafia. Els 

fluxos d’informació entre els empresaris -majoritáriament locáis i 

coneguts entre s i-  possibilitaren la rápida expansió d’aqüestes innovacions 

pertot arreu del teixit productiu comarcal. El resultat d’aquesta Primera 

Reconversió Industrial fou un espectacular augment de la producció (deis 

12 milions de m2 l’any 1965 es passá ais vora 80 el 1977) i una nova 

expansió espacial de les empreses, que al final de la primera reconversió 

s’escampava des de Llucena i Vilafamés, al nord, fins a Nules al sud.
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La gran reconversió industrial deis anys 80

La crisi económica internacional deguda a la puja deis preus de 

Fenergia fou el principal factor que provoca una recessió productiva en la 

indústria taulellera a la darreria deis setanta (anys 1978-79). La posada en 

funcionament del gasoducte Barcelona-Valencia el 1980 resol gué 

primerencament el problema energétic, per tal com en la cocció el gas 

natural era un combustible menys contaminant i més barat que els 

anteriorment emprats (fuel-oil, propá) i s’adaptava perfectament a la més 

avanzada tecnología: la monococció en forns monostrats de rulos, que 

estava implantant-se a Itália des de mitjan década del 1970. L’arribada del 

gas natural propicia Fanomenada Segona Reconversió Industrial, que 

havia de transformar aquest subsector encara més que no ho havia fet 

Fanterior reconversió. Durant la primera meitat de la década les inversions 

es veieren frenades per la manca de recursos financers i per la crisi del 

sector de la construcció espanyol. Tanmateix, a partir del 1986 millorá 

notablement la conjuntura: d’una banda la construcció espanyola va 

experimentar una clara recuperado com a conseqüéncia de la qual 

co m erá  a augmentar la demanda de taulells i dones els ingressos per a les 

empreses; de l’altra es va consumar la incorporado d’Espanya a la CEE, 

fet que implicava. una reducció progressiva deis aranzels que benefíciava 

doblement el taulell de la Plana, ja que facilitava tant 1’exportado d’aquest 

producte cap a la CEE com la importado de maquinária cerámica des de la 

mateixa área (sobretot des d’Itália). Grácies a aquests dos factors es va 

produir un rápid increment de les inversions, especialment durant el 1987- 

894. En conjunt, durant la segona reconversió l’increment de la producció 

taulellera planenca, va ser excepcional: de poc més de 90 milions de m el 

1980 a vora 200 el 1989. Durant el mateix període les exportacions

4 El 1988 es va batre un récord d’inversions en la indústria taulellera planenca que encara no ha pogut ser 
superat en pessetes constants.
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passaren d’uns 30 milions de m2 a 72 el 1989. En aquesta darrera data el 

pes de la indústria taulellera planenca ascendía ja al 85% de la producció i 

al 90% de 1’exportado espanyoles.

El procés de modernització i difusió tecnológica i l'augment de la 

productivitat

El 1989 gairebé totes les empreses de la Plana havien modemitzat les 

instal-lacions per tal d’adaptar-les al procés de monococció amb fom  

monostrat de rulos o, en el seu defecte, a la bicocció rápida (procés efectuat 

també -almenys la segona cocció- amb forns de rulos). La monococdó va 

suposar una auténtica revolució tecnológica per a aquesta indústria; com a 

principáis innovacions podem esmentar la mólta, que passá a realitzar-se 

per via húmida i per atomització; la formado de la pe<?a, que comen^á a 

fer-se en potents i rápides premses hidráuliques; la cocció, que -com  ja 

hem dit- es realitzava en forns monostrats; o la selecció i l’envasat, que 

van experimentar un procés d’automatització. La rápida difusió de les 

innovacions tecnológiques -en  només tres anys (1987-89) la majoria de les 

empreses planenques es va adaptar al nous processos- es va veure 

afavorida per la concentrado a la CIT de la Plana d’un alt nombre 

d’empreses dedicades a la fabricació d’una mateixa branca d’activitat 

(taulell, en aquest cas), cosa que facilitava la transmissió deis coneixements 

técnics - i  de tot tipus d’informació. Cal ressaltar que l’aplicació deis nous 

processos de monococció i de bicocció rápida va possibilitar que es 

produíra un considerable augment de la productivitat: durant la segona 

reconversió, mentre la producció es duplicava (passava d’uns 95 a uns 190 

milions de m ), el nombre d’operaris es mantenía estable (al voltant d’uns 

13.000); en conseqüéncia la productivitat d’aquests també es va duplicar: 

passá d’uns 7.500 m2 per any i treballador el 1980 a 15.000 el 1989.
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Década del 1990: crisi del mercat intem, auge exportador i maduresa del 

subsector

L’ expansió productiva de la indústria taulellera es veié frenada 

durant el període 1989-91 per una brusca caiguda de la demanda espanyola, 

condicionada per una nova crisi del sector de la construcció. Els 

empresaris, tanmateix, van reaccionar positivament i per tal de compensar 

el descens de la demanda interior van mirar d’augmentar les exportacions. 

Els resultáis d’aquesta política de penetrado en el mercat exterior no han 

pogut ser més reeixits, ja que si per una cosa s’ha caracteritzat la década del 

1990 ha estat per l’extraordinari impuls de les exportacions: la CIT de la 

Plana ha passat d’exportar 80 milions de m2 el 1989 a 240 el 1997. 

L’exportado ha estat, sens dubte, el gran artífex de l’elevat creixement 

productiu que s’ha enregistrat durant la década present, molt superior fíns i 

tot al de la década del 1980: entre el 1990 i el 1996 la producció de la CIT 

de la Plana prácticament s’ha tomat a duplicar: ha passat de 190 milions de 

m el 1990 a vora 360 el 1996. Pero aquests darrers anys, a banda de ser un 

període d’extraordinari creixement productiu, han signifícat també un 

increment de la competitivitat, grácies a l’especial atenció que hom ha 

prestat a la qualitat i el disseny; al perfeccionament deis processos 

productius -en  .especial la monococció porosa-; a la introducció de 

mesures d’estalvi energétic (per mitjá de la cogeneració eléctrica) i de 

protecció mediambiental (a través de plantes de reciclatge de residus); i a 

la millora de la comercialització del producte (del márqueting i de la 

professionalitat). Per totes aqüestes raons exposades podem dir que durant 

la década present el subsector tauleller está assolint altes quotes de 

maduresa.
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El mercat exterior més ampli dins la indústria valenciana: el paper del 

port de Valencia

La maduresa tecnológica a la qual ens acabem de referir ha perinés, 

sobretot després de F enorme liberalització del comer9 mundial produida a 

partir del 19935, de guanyar i consolidar quotes de mercat notables entre 

consumidors d’alt poder adquisitiu (notablement la Unió Europea i els 

Estats Units), que paguen el taulell a preus elevats i que exigeixen a canvi 

una alta qualitat Amb tot i aixó, la forta competencia italiana, sobretot 

dins el mercat de la UE, ha motivat que els empresaris exportadors hagen 

hagut de buscar mercats ben llunyans, fins al punt que hui dia el taulell de 

la Plana posseeix el mercat internacional més vast i diversificat entre 

totes les industries valencianes. El 1996 s’exportá per més de 180 estats del 

món i els principáis continents de destinació foren Europa, que suposá el 

56,3% deis ingressos, percentatge notablement inferior al 75,1 % del 

conjunt de les exportacions valencianes, i Ásia amb el 21,8%, molt superior 

en canvi al 9% de la suma de tota Pexportació valenciana. Aquesta gran 

dispersió de la producció arreu del món es canalitza en un 60% peí Port de 

Valencia, que grácies precisament al taulell (30% de les seues mercaderies 

exportades en containers) ha conegut un extraordinari avan£ fins al punt 

d’igualar i, fins i tot, superar el 1995 el volum d’exportació/importació de 

mercaderies containeritzades de Faltre gran port de la Mediterránia 

peninsular, el de Barcelona.

El paper de les exportacions en el futur

A pesar de Felevat consum espanyol, el més alt d’Europa per 

habitant, aquest no és suficient ni de lluny per absorbir Felevada producció, 

i és per aixó que el futur del taulell valenciá passa per augmentar la seua

5E1 1993 es va crear YOrganització Mundial del Comerg, que suposava una liberalització sense 
precedents del comerg internacional.
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presencia en els mercats exteriors. Pero per tal d’assolir aquest objectiu 

haurá d’enfrontar-se amb dos grans competidors: les altres regions 

fabricants (notablement 1’ Emilia italiana, máxima productora mundial) i els 

materials altematius (parquet, fusta, suro, moqueta, paper, pintura, marbre, 

etc). Per augmentar la competitivitat enfront deis seus rivals més directes 

la indústria planenca haurá de continuar insistint, d’una banda, en 

l’increment de la qualitat técnica i estética (disseny), per tal de penetrar en 

els mercats lucratius, on els aspectes qualitatius són especialment 

consideráis; de l’altra, haurá d’assolir una major diversificado de la 

producció, per poder adaptar-se ais gusts i a la demanda de cada mercat. 

Per últim, tambe caldrá posar l’accent en la promoció del taulell6 i en la 

millora de la professionalitat i del servei al client. Si la indústria cerámica 

valenciana aconsegueix aquests objectius no hi ha dubte que tindrá ben 

assegurat el seu futur en el mercat internacional.

La industrialització espontánia i la formado del districte industrial de la 

Plana

La indústria taulellera s’ha desenvolupat com a conseqüéncia de les 

iniciatives locáis en una área d’antic predomini agrícola, com era la Plana 

fins al 1970, pero .que comptava amb una llarga tradició ceramista, sobretot 

ais pobles més a ponent de la comarca, els més rics en recursos d’argila. 

Aquest tipus d’industrialització espontánia no és un fenomen exclusiu de 

la Plana, sinó que és habitual en moltes altres comarques valencianes: la 

regió sabatera del Vinalopó, la textil d’Alcoi-Ontinyent, el moble de 

l’Horta Sud, el joguet de la Foia de Castalia, etc. Per tal de competir amb la 

máxima eficiencia possible amb altres regions productores, especialment 

amb el Comprensorio emiliá, la indústria taulellera planenca, sorgida

6En la promoció del taulell juga un paper primordial el certamen de la cerámica i el vidre (CEVISAMA) 
que se celebra anualment a la Fira de Mostres de Valéncia, i que és el segon més important del món en la 
seua especialitat.
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espontániament, ha hagut d’adoptar una forma d’organització que es 

correspon a grans trets amb el districte industrial de Marshall, en qué la 

proximitat espacial de les empreses no només facilita la difusió de les 

innovacions, sinó que possibilita la creació d’una densa xárcia de 

relacions interempresarials de distints tipus: de les empreses taulelleres 

amb les auxiliars (de frites i esmalts, de maquinaria, de decoració al tercer 

foc, etc.), de les taulelleres entre si, de les de cada branca d’activitat 

auxiliar entre si, o també de les taulelleres i auxiliars amb les empreses de 

servéis (transport, energia, distribució, promoció, etc.). Alhora que es dóna 

aquesta cooperació entre les empreses del districte industrial de la Plana es 

produeix també una competencia entre les fábriques taulelleres, entre les 

de frites i esmalts, les de maquinária, etc, fet que hi possibilita l’increment 

de l’efíciéncia general. Dins el context valenciá trobem uns altres exemples 

de districte industrial, com ara el del calcer esportiu a la Valí del Vinalopó, 

el del téxtil per a la llar i les mantés a la regió Alcoi-Ontinyent o el de les 

nines a la Foia de Castalia, pero en cap d’aquests el model de districte 

industrial ha adquirit les dimensions i la projecció internacional de la 

Plana, que hui dia és la segona regió taulellera més competitiva del 

món. Només una altra área, el Comprensorio italiá7, on la producció també 

s’organitza com. un districte industrial, la supera en efíciéncia i 

competitivitat; aixó es deu al fet que, mentre que en aquesta regió italiana 

la maquinária cerámica está for9a implantada, a la CIT de la Plana no s’ha 

desenvolupat una indústria auxiliar autóctona d’aquesta mena, fet que 

obliga ais empresaris a importar la major part de la maquinária precisament 

des de la regió del Comprensorio. Aquest punt feble del districte industrial 

de la Plana - l ’escassa implantació d’una indústria local de maquinária- 

repercuteix negativament en la capacitat d’innovado de processos

7Que com ja hem dit al llarg d’aquest treball es troba a cavall entre les províncies italianes de Reggio de 
l ’Emília i Módena.
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productius i, dones, en el llan9ament de nous productes per al mercat. Així 

dones, si bé és cert que el taulell valenciá ha assolit elevades quotes de 

competitivitat peí que fa a la fabricació de paviments i revestiments 

cerámics i també en algunes indústries auxiliars, notablement la de frites i 

esmalts cerámics (en qué se sitúa com a líder escala mundial), la producció 

de maquinária continua sent-hi l’assignatura pendent, i a curt i mitjá 

termini no sembla previsible que es puga resoldre.

El taulell: la branca més dinámica dins l ’actual context industrial valenciá 

La bona marxa del subsector tauleller, reflectida tant en 

l ’espectacular augment de la producció (duplicada durant la darrera década) 

i de Fexportado (quintuplicada en el mateix període de temps), s’ha traduít 

també en una forta concentrado de les inversions industriáis a la Plana, 

en absorbir el 1996 ni més ni menys que el 43% del total valenciá (només 

el taulell planenc suposá el 29% del total autonómic, i bona part del 14% 

restant es destiná a la química cerámica i a altres subsectors auxiliars del 

taulell). No hi ha dubte que ens trobem davant la branca d’activitat més 

dinámica del panorama valenciá, fet que está repercutint en dos aspectes 

fonamentals de la indústria autóctona, com ara l’estructura empresarial i 

la localitzadó geográfica.

El paper del taulell en l 'actual dualisme empresarial valenciá

La industria endógena valenciana, grácies a les dimensions petites 

i mitjanes de les seues empreses i, dones, a Fámplia flexibilitat de qué 

disposa, ha pogut superar la crisi internacional iniciada durant els anys 

setanta, encara que amb diferents respostes segons les comarques i les 

branques d’activitat. D ’una banda trobem alguns subsectors (el calcer, el 

joguet, part del téxtil, deis mobles, de 1’alimentado...) on la modernització 

tecnológica i productiva ha tingut un abast molt limitat, s’hi enregistra una
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¡nversió escassa i se’n constata la dependencia respecte de la má d’obra 

intensiva8; a l’extrem oposat hi ha empreses, entre les quals destaquen les 

taulelleres, que han apostat per la modernització tecnológica i per la 

diversificado productiva, de manera que s’hi ha produít un forta 

capitalització per tal de reestructurar aquests subsectors i fer-los més 

competitius. Paradoxalment aqüestes indústries intensives en capital són 

les que presenten majors nombre d’ocupats: el taulell de la la Plana 

compta amb una mitjana de vora 90 treballadors per planta i reuneix mig 

centenar d’empreses de més de cent empleats, cas insólit en qualsevol altra 

branca industrial valenciana; mentrestant les empreses intensives en má 

d’obra destaquen per Pescas nombre d’empleats; on més abunden les 

petites empreses és en el calcer i el téxtil, que presenten una mitjana de 7 

empleats per planta i que a penes compten amb empreses de més de 100 

treballadors, i rarament de més de 50. D ’aquesta manera ens trobem davant 

d’un procés de dualització de la indústria valenciana, en qué alguns 

subsectors continúen amb un predomini d’empreses petites i d’altres ha 

evolucionat cap a unes de dimensions mitjanes-grans. El paper més 

destacat en la transformació de l’estructura empresarial autóctona 

correspon sens dubte al taulell, que en Pactualitat és la indústria amb 

major dimensions mitjanes de totes les valencianes.

El paper del taulell en el desplagament de pes industrial del sud al nord del 

Xúquer

La dualització de P economía valenciana també es reflecteix 

espacialment, per tal com el pes industrial de Valencia s’ha anat 

despla9ant cap al nord del Xúquer (notablement a l’Área Metropolitana de 

Valencia i a la Plana), en detriment de les comarques situades al sud

8Per tal d’afrontar la crisi industrial deis anys setanta, aqüestes indústries han adoptat polítiques 
regressives, com ara la immersió de les activitats productives o la relocalització en paisos en vies de 
desenvolupament per aprofitar els avantatges localcionals, notablement els costs inferiors de la má d’obra.



s’aquest riu, que havien estat anteriorment les més dinámiques peí que fa a 

la indústria (l’Alcoiá, el Vinalopó, la Valí d’Albaida, la Foia de Castalia). 

D ’aquesta manera al nord d’aquest riu ens trobem amb les empreses 

autóctones més capitalitzades i de majors dimensions, grácies al pes del 

taulell de la Plana, i al sud d’aquest riu es mantenen les petites i mitjanes 

empreses característiques de la indústria endógena valenciana, intensives 

en má d’obra (bona part de la qual submergida). Un reflex d’aquest 

despla9ament del pes industrial cap al nord del Xúquer el tenim en 

l’evolució recent del VAB de les tres províncies valencianes, com veurem 

en el següent parágraf.

El paper de la indústria cerámica en la recent prosperitat económica de la 

Plana

Com ja avan?ávem al principi d’aqüestes conclusions, la Plana és la 

comarca que durant els darrers anys ha assolit una major prosperitat 

económica a escala valenciana, almenys en relació al nombre d’habitants. 

Aixó ho podem constatar a partir de les dades d’evolució recent del Valor 

Afegit Brut a escala provincial: el 1995 la provincia de Castelló (3/4 parts 

de la població i de l’activitat económica de la qual es troben concentrades a 

la CIT de la Plana) superava el VAB per cápita de les altres dues 

províncies valencianes, quan deu anys arrere posseía el VAB per habitant 

més baix de les tres. Aquest augment del VAB, explicable només peí gran 

dinamisme que hi ha pres la indústria taulellera, ha possibilitat que hui 

dia la provincia de Castelló se situé peí que que fa a la renda interior bruta 

per habitant en el lloc 13é de 50 províncies espanyoles, per davant de la de 

Valéncia (lloc 16é) i la d’Alacant (lloc 26é). Una altra mostra d’aquesta 

prosperitat és la baixa taxa d’atur a la provincia de Castelló que, segons 

l’EPA, és del 9% (desembre del 1997), quan a la de Valéncia és del 19%, a 

la d’Alacant del 20% i la mitjana espanyola també supera el 20%.
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En l’actualitat tot la Plana, que fins ais 1970 presentava una 

economía básicament agrícola, es veu afectada i implicada en l’intens 

procés d’auge industrial del taulell, grácies al qual és reconeguda hui 

com un destacat centre industrial avantguardista dins el marc valenciá. 

Sembla evident que el futur industrial i económic de la Plana passa 

fonamentalment peí desenvolupament de la indústria taulellera i de les 

seues auxiliars.

Al llarg de les págines d’aquest treball hem intentat fer una aportado 

exhaustiva i documentada, des del camp de la Geografía, a l’estudi d’un 

deis fenómens económics més interessants de la historia contemporánia del 

País Valenciá, com és la indústria taulellera de la Plana de Castelló. Si, per 

mitjá d’estudis com aquest, els geógrafs i els altres investigadors de la 

realitat social del nostre país aconseguim que la societat valenciana 

adquirisca un major coneixement de si mateixa i estiga, en conseqüéncia, 

en millors condicions per a afrontar els reptes que li presentará el futur, 

podrem considerar que hem acomplit la fundó que aquesta mateixa societat 

ens assigna.
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5.1. GLOSSARI DE TÉRMENS CERAMICS

Absorció d’aigua. En una taulell es refereix a la quantitat d’aigua que aquest pot absorbir. Com que 

tal absorció es produeix a través deis porus del taulell que són en comunicado amb la 

superficie extema, l’absorbiment d’aigua constitueix una mesura de la quantitat d’aquests 

porus (porositat*). Un elevat absorbiment d’aigua es correspon a un taulell poros 

(normalment els revestiments*) i un baix absorbiment d’aigua a un producte cerámic 

compacte i gresificat (els paviments*) (Palmonari i Timellini, 1990: 67). Vegeu porositat.

Acantellar. CoMocar els taulells de cantell, és a dir, drets, verticalment. Aquesta operado es 

realitzava especialment durant el procés d’assecat*: acantellats i recolzats els uns sobre els 

altres en cambres cobertes (pero en contacte amb l’aire lliure), els taulells premsats es 

deixaven assecar per tal que perderen la humitat que contenien abans de passar a rebre la 

primera cocció (Gomis, 1990: 249). Fins a la década del 1960 en la majoria de les fabriques 

taulelleres l’assecat encara continuava realitzant-se a partir de l’acantellat de les peces en 

naus ben ventilades: la benignitat del clima litoral valenciá permetia que durant la major part 

de l’any les peces acantellades es pogueren eixugar sense gaire dificultat. Castellá acantillar.

Acercó. Vegeu atzercó.

Aerógraf. En una esmaltadora* és un nebulitzador que funciona amb aire comprimit i que está 

específícament indicat per a petites aplicacions d’esmalt o més freqüentment colors, finament 

polvoritzats i distribu'its de manera poc homogénia sobre la pega (TFA, XI: 44). L’aerógraf 

es pot regular segons diverses inclinacions de manera que el dolí atomitzat s’escampa sobre 

el suport des d’angles diferents i s’obtenen així efectes difuminats particularment apreciats. 

De vegades és dotat també d’un petit moviment que permet enriquir ulteriorment les gammes 

cromátiques obtingudes. Dins d’una línia d’esmaltatge, abans de les pantalles serigráfiques* 

normalment s’ubica un aerógraf que distribueix un líquid fixador sobre el suport, el qual 

líquid té com a fundó la de formar sobre l’esmalt una lleugera capa protectora que impedisca 

que la pols de l’esmalt puga adherir-se a la pantalla serigráfica (Venturi, 1992: 200).

Alambrilla. Castellanisme. Taulell petit i quadrat que es col-locava en falsa regla en combinado amb 

altres taulells esmaltats (o només bescuitats) rectangulars de major grandária per a formar 

paviments i evitar la monotonia que caracteritzaria necessáriament un sol pavimentat de 

manera enterament regular (HCVt 2: 253). Aquesta pega també rep el nom de taco. Castellá 

Alambrilla, Olambrilla.
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Alcafoll. Vegeu alcofoll.

Alcaida. Mot que, segons el DEE (1: 372) deriva de l’árab al-qá'id, “el que condueix”, “el que 
dirigeix”, perqué les alcaides distribueixen les flames procedents de la llar cap a la camisa. 

Tros de bescuit* tallat en forma trapezoidal que es feia servir en els antics sistemes 

d’enfomament de la cambra de cocció d’un fom árab*. Aquest enfomament s’iniciava en 
distribuir sobre el garbell* uns característics suports formats, cadascun, per tres trossos de 

bescuit (habitualment hom aprofitava bescuits que després de la primera cuita havien resultat 

defectuosos -fullats*-, per una deficient eliminació de Taire durant el premsatge, i que per 
tant eren inservibles per a ser esmaltats) disposats Tun damunt Taltre de menor a major, de 
manera que si el primer bescuit feia fins a deu centímetres d’ample, el segon de deu a quinze 

i el tercer de quinze a vint, era el primer i més menut que feia de base i el més gran que es 

disposava a la part de dalt. Aquests característics suports se situaven a cinc centímetres de la 
camisa* i entre cadascun d’ells hom deixava una separació d’uns deu centímetres, procurant 
de no obstruir cap forat del garbell, fins que els suports arribaven a formar una 
circumferéncia o rodada* completa tot al voltant de la cambra de cocció, també circular. 
Entre cadascun d’aquests suports i el següent de la mateixa rodada es col locava un tros de 

bescuit, també defectuós, de forma trapezoidal, amb el costat més llarg més prop de la 
camisa i el més curt més allunyat; aquest tros de bescuit era Talcaida, la qual obstruía 
l’ascensió directa de les ñames que passaven pels tirs del garbells i les desviava cap la 
camisa, per on circulava el foc durant tot el procés de cocció. Tot el replanell format peí 

conjunt de suports i alcaides rebia el nom d’emplanillada*. Les alcaides també acomplien la 
funció de fer de suport per ais carrells* de peces (esmaltades o no), damunt els quals hom 
coMocava, al seu tom, els morrells*; després, sobre aquests darrers, hom disposava encara 
noves alcaides, nous carrells i nous morrells, i així successivament fins a carregar el fom del 

tot (CLE, 1: 28-29).

Álcali. Carbonats solubles obtinguts de les cendres deis vegetáis. Des de l’Antiguitat els álcalis han 
estat emprats com a fimdents* de la sílice* en els anomenats vidriáis alcalins* o silico- 
alcalins\ de fet, els primers objectes cerámics esmaltats coneguts en la historia són els 
elaborats a partir de la faianga egipcia*, material compost d’una pasta molt silícia i un 
vidriat alcalí (Cooper, 1983: 23). Els principáis alcalins que actúen com a fimdents en 

cerámica són l’óxid de sodi (Na20), el de potassi (K20 ) i el de liti (Li20) (vegeu TFA, XI: 

11); durant les últimes décades aquests minerals alcalins, junt amb Tanhídrid bóric (B20 3 ), 
han tendit a susbtituir l’óxid de plom* (PbO) com a ftmdent en la composició deis esmalts 
cerámics, a causa de Taita toxicitat d’aquest óxid, que históricament ha estat el fimdent més 

emprat dins el nostre país (Enrique et al., 1995: 125).
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Alcofoll. Mot que deriva de l’árab al-kuH, “el col-liri”. Vidriat transparent obtingut a partir d’un 

óxid de plom obtingut de la galena (sulfiir de plom). També era conegut com alcohol de 

terrisser (Ferrís i Catalá, 1987: 22). En fundó de les impureses de ferro que continguera la 

galena, aquest vemís podia resultar completament incolor (si no presentava impureses), 

melat (si en contenia de ferro) o verdós (si eren de coure) (HCV, 2: 55). Les peces 

envemissades amb un alcofoll (normalment plats, llibrells, setrills o cresols) són considerades 

part del repertori de l’obra aspra*, a pesar de presentar un vidriat. Castellá vedrío.

Alcolla. Segons Joan Coromines (1980-91, 1: 164) aquest mot deriva de l’árab quila, de significat 

paregut. La denominació alcolla s’emprava durant el segle XIV -segons la documentado 

medieval- per a referir-se a una gerra* de dimensions no massa grans, normalment destinada 

a emmagatzemar, conservar i transportar vi (Coll et a l ,  1988:43). Castellá tinaja, alcolla.

Alcova. Paraula derivada de l’árab al-kobba, “la cúpula”, “la volta”. L’alcova, com indica 

l’etimologia del mot, no és sinó la volta que remata la part superior de la cambra de cocció o 

laboratori* del fom árab*, la qual es troba foradada per uns fumerals distribuits 

concéntricament, el més gran i central deis quals és l’alule* (Alcover i Molí, 1988: 449). 

Castellá cúpula, bóveda.

Alfabeguer. Consisteix en un gran test a 1’interior del qual habitualment hom col-loca un testet amb 

una mata d’alfábega (CLE, 1: 236), pero que també pot fer-se servir per a contindre d’altres 

plantes o ñors. Posseeix una tapadora que es fa servir quan les alfabegues són seques, a 

l’hivem, moment en qué els alfabeguers perfumen l’ambient grácies a la flaire que deixen 

anar les fulles mortes d’aquesta planta aromática (Ferrís i Catalá, 1987: 22). L’ús deis 

alfabeguers ja era corrent al segle XV, pero dins la historia de la cerámica valenciana 

esdevingué particularment freqüent a partir del XVIII (HCV, 2: 21). Catalá central 

alfabreguer. Castellá albahaquero, maceta. Anglés basil-pot,flower-pot,

Alfabia. Mot derivat de l’árab hábiya, de significat similar, segons Coromines (1980-91, 1: 174). 

Aquesta denominació era emprada fins a la primeria del segle XIV per a designar una gerra* 

de dimensions més grans que l’alcolla*, destinada a emmagatzemar, conservar i transportar 

qualsevol tipus de líquids i també d’árids (López E., 1984: 50). En l’actualitat la paraula 

alfabia és viva a les liles Balears, amb el mateix significat que en época medieval. Castellá 
tinaja.
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Alfardó. Segons el DEE (1: 444) aquest mot deriva de l’árab al-fara, que significa “Fimpareir, “el 

señar”. Un alfardó és un taulell hexagonal irregular, que presenta dos costats més llaigs 

(paral-lels entre si) i quatre de més curts. A l’Edat Mitjana era habitual que quatre alferdons es 

combinaren amb una lloseta quadrada central, els costats de la qual tenien la mateixa mida que els 

dos costats llargs deis alfardons; aquesta combinado es repetía fins que es completava el paviment 

d’una estanca (HCV, 2: 195, 234, 251). En el seu origen el mot alfardó feia referencia 

precisament a la lloseta quadrada central a l’entom de la qual se situaven els quatre taulells 

hexagonals; és per aixó que aquest taulell central pot rebre també el nom $  alfardó (Osma, 1923: 

52). Castellá alfardón.

Alicatat. Segons el DEE (1: 482) aquest mot deriva de l’árab al-qatá’a, que significa “la pega”, “la 

talladura”. L’alicatat és una versió autóctona hispano-musulmana de les decoracions muráis 

confeccionades amb mosaics cerámics que eren própies deis musulmans orientáis. Es feren servir 

a la Península sobretot entre els segles XIV i XV, i perduraren a Andalusia fins al XVI (Gomis, 

1990: 56-57). La paraula “alicatat” fe referencia própiament a un animador* formal a partir de la 

combinado de peces monocromes anomenades alitzars* (CLE, 2: 114). El procés d’elaboració 

d’un alicatat consistía a conformar i coure uns suports de formal quadrat o rectangular, esmaltar

los de distínls colors (verd, blanc, negre, blau, melat o turquesa), pero amb una sola tonalitat per 

cada pe?a bescuitada, i fínalment tomar a coure’ls per obtindre una série de taulellets monocroms 

de diversos colors (HCV, 2: 190-192). Tot seguit, damunt de cada rajoleta es dibuixava la silueta 

deis alitzars que havien de compondré l’alicatat; llavors l’alitzar es retalla va tot colpejant la 

rajoleta amb punxó i martell. El següent pas era col-locar els alitzars, amb la part esmaltada cara 

avall, damunt una post on s’havia tragat préviament el disseny couplet de i’arrimador, tot seguint 

aquest disseny, una volta compost tot 1’arrimador, sobre el revers d’aquest s’abocava una capa bé 

de morter (si l’aücatat havia de cobrir el térra), bé d’algeps (si havia de fixar-se a la paret). A 

aquests materials hom adhería unes canyes a i forma de creu o d’aspa que posteriorment havien de 

facilitar el transport de l’alicatat. Finalment, quan s’eixugava el material de construcció, el fris 

d’alitzars es traslladava i es fixava (també amb cal? o guix, respectivament) sobre la paret o el 

térra a qué anava destinat (Gomis, 1990:59). Castellá alicatado.

Alitzar. Segons el DEE (1: 491), mot derivat de l ’árab al-’izar, que significa “el vel” o “el lleng”, go és, el 

fris o rarrimador*. La forma “alitzar”, adaptada al valenciá per Gomis (1990: 57)1 en la seua

1 Aquest autor (Josep María Gomis), amb molt bon criteri, adapta el mot árab a l-’izar al valenciá, sense 
interferéncies del castellá “alicer”. La forma normal d’al-'izáren catalá general és “alitzar”, ja que la “z” 
intervocálica de l ’árab sol donar “tz” en catalá general com ara en “algutzir”, derivat de l ’arab al-wazir, “el 
visir”, “el ministre” (vegeu el Diccionari Barcanova de la Llengua, en AADD, 1985c: 35). Tamnateix, en la 
varietat valenciana (no apitxada), la “z” intervocálica árab normalment dóna “s” sonora, com en “alguasil”,
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publicado Evolució Histórica del Taulellet, la judiquem preferible a “alicer”, que sembla 

manllevada del castellá, tot i que, segons Ferrís i Catalá (1987: 23), és la forma própia del 

llenguatge cerámic de Manises. Els alitzars són unes peces vidriades que hom extrau mitjanqant la 

fragmcntació, a colp de martell i cisell, d’unes rajoletes monocromes quadrades o rectangulars; tenen 

forma de polígons reguláis o irregulars, d’estreles, cieus, llamos, etc. Una volta retallados i polides, es 

col-loquen sobre una post amb un disseny predeterminat (normalment hom fa servir alitzars de colors 

distints) per conformar un alicatat {CLE, 2:114). Castellá alizar, alicer.

Alule. Mot que deriva de l ’árab a?-zulla, que vol dir “la xemeneia”, “el fumeral”. L’alule, o fumeral 

d’enmig, és el forat central i de majors dimensions de l ’alcova* d’un fom árab*, peí qual hom trau 

les peces per comprovar-ne l ’estat de cocció i esbrinar si cal seguir alimentant la caldera* o bé es 

pot donar per acabada la cuita (Alcover i Molí, 1988, 1: 563). Segons els pobles i els autors podem 

trobar diferents versions del mot alule, com ara “allule” (vegeu CLE, 1: 19) i “allula” (vegeu 

Rosselló, 1961: 166); probablement, l ’expressió la lluna o l ’alluna, usada a Onda amb aquest 

mateix sentit, es relacione amb aquesta darrera forma, transformada per mitjá d’una combinació de 

dissimilació i de falsa etimología.

Alúmina. Oxid d’alumini (A120 3) que es troba en la natura formant els feldspats i les argiles (i 

caolins) en combinació amb la sílice (SÍO2) i altres cossos. Vegeu argila, caolí i feldspat. En 

la composició deis vidriats cerámics 1’alúmina és un element estabilitzant que, introduit en la 

correcta proporció (4-8%), els confereix major viscositat, resisténcia mecánica i resistencia 

ais ácids, millora l’opacitat i disminueix el coefícient de dilatació i la tendencia a desvitrificar 

{TFA, XI: 11). Castellá alúmina. Italia allumina. Anglés alumina.

Amaduradora. En els processos antics de preparació de 1’argila hom feia servir una pala de fusta de 

mánec curt, anomenada amaduradora, amb la qual els estampadors* colpejaven amb for$a 

el fang tallat a trossos i coMocat sobre una taula (morber*) amb el fi d’augmentar-ne la 

plasticitat. Aquesta pala de fusta també s’emprava per a pressionar sobre el taulellet i 

eliminar-ne tot Taire que duia comprimit després d’haver adquirit la seua característica 

forma quadrada dins del motle o graella* {CLE, 1: 21-22).

sinónim d’“algutzir” i derivat també d'al-wazir (Sanchis Guamer, 1992: 86). Amb tot i aixó, preferim 
utilitzar la grafía “tz” i no “s” (“alitzar” en comptes d’“alisar”) tot seguint les normes ortográfiques generáis 
de l ’idioma i l ’encertada adaptació de Gomis en la seua Evolució Histórica del Taulellet.
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Arbre. En un tom de temsser, pe^a de fusta que forma l’eix vertical que connecta la falda* 

(plataforma circular que el terrisser fa rodar amb el peu dret) amb el planellet* (plat on es 

tomeja l’objecte) (CLE, 1: 20). Castellá árbol.

Arena (catalá central sorra). Material menut (Constituit per partícules de 0,064 a 2 mm)2, 

disgregades de les roques, sobretot les silícies (arena silícia), i produit per l’erosió sobre 

aqüestes del vent o de l’aigua. Les arenes silícies, degudament processades, són molt 

utilitzades com a element conformador deis vidriáis cerámics (Vegeu sílice). Castellá arena. 

Francés sable. Italiá sabbia. Anglés sand. Alemany Sand.

Aresta. Técnica de decorado cerámica, també anomenada conca*, que consisteix en Tus d’unes 

estampes o segells, on hi ha gravades en contrarelleu les línies d’un disseny ornamental, de manera 

que, en fer pressió amb aquests sobre el suport del taulell encara cru, s’hi reprodueix -ara en 

relleu, naturalment- el motiu en qüestió; les línies del dibuix serveixen, a més, per a separar les 

diferents zones que hom pretén esmaltar amb colors diversos. El taulell en relleu es cou per 

primera vegada, per a procedir tot seguit a reomplir amb esmalts acolorits cadascuna de les 

distintes zones del bescuit*, que es cou per segona vegada sense possibilitat que els esmalts arriben 

a barrejar-se entre si (Gomiz, 1990: 99). Els taulellets decoráis amb aquesta técnica fen un efecte 

similar ais que ho han estat mitjangant la de l’entubat*; tanmateix, el procediment emprat en 

l’entubat es ben diferent al que es fa servir en l’aresta i, d’altra banda, el context en qué hom va 

utilitzar una i altra técnica és igualment allunyat: mentre que l’aresta fou propia del Renaixement i 

es va desenvolupar sobretot a Toledo i a Sevilla, l’entubat és característic deis centres taulellers 

valencians del primer ter? del segle XX. Castellá (técnica de) arista.

Argila. En mineralogía és el nom que s’aplica, en general, ais materials d’un calibre fí (menor de 0,004 

mm)3. Les argües es caracteritzen, a més, per ser roques terrosses criptocristal-lines formades 

básicament per silicats d’alumini hidratats que tenen la propietat d’esdevindre plástiques quan 

s’embeuen d’aigua (DV, p. 148); ara bé, perden la seua plasticitat peí calor, i en aixó es basa l’art 

de la cerámica*, mot que prové del grec KepapiKÓs  (keramikós), que precisament significa 

“d’argila, de fang” i que, al seu tom, deriva del substantiu k é p a p o s  (kéramos), que vol dir 

“argila”. D’acord amb la seua composició mineralógica les argües poden ser formades per 

un únic mineral argilós (els més habituáis són la caolinita, la iMita i la montmorillonita) o per

2Segons la classificació internacional de Wentworth (Rosselló, Panareda i Pérez C., 1994: 262).

3 Segons la classificació internacional de Wentworth els minerals es divideixen, segons el seu calibre, en
blocs (que fan més de 256 mm), códols (entre 256 i 64 mm), grava (de 64 a 2 mm), arena (de 2 a 0,064
mm), llint (de 0,0064 a 0,004) i argila (menys de 0,004 mm) (Rosselló, Panareda i Pérez C., 1994: 262)
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una combinació d’aquests. Hi ha tres grups principáis d’argiles en fiinció del mineral argilós 

que predomine en la composició d’aqüestes: caolinita (llavors s’anomenen argiles 

caolinítiques, vegeu caolí*), iMita (argiles illítiques) o montmorillonita (argiles 

montmorillonítiques) (Rosselló et al., 1994: 260). Mentre que l’ús de les argiles 

caolinítiques i il-litiques és molt habitual en la composició de les pastes cerámiques, les 

argiles exclusivament montmorillonítiques a penes es fan servir (TFA, II: 41) ja que s’unflen 

en absorbir aigua i es clevillen després en dessecar-se (Rosselló et al., 1994: 260). Les 

argiles utilitzades en la indústria taulellera espanyola i italiana presenten habitualment una 

composició química on la sílice (Si02) entra en un percentatge variable que va del 30 al 70% 

i 1’alúmina (Al2 0 3) del 10 al 30%; junt amb aquests dos elements básics en la composició 

química de les argiles també solen entrar en proporcions variables l’óxid de calci (CaO), 

l’óxid férric (Fe20 3), el de magnesi (MgO), el de sodi (Na20), el de potassi (K20), etc. En 

fundó de la composició química es poden distingir quatre tipus d’argiles: les que presenten 

un alt contingut en A120 3 i són quasi exemptes de ferro, les quals són especialment utilitzades 

en la fabricado de cerámica fina (porcellana sanitaria o doméstica); les que sumen un alt 

contingut d’alúmina (>20%) i un baix percentatge de Fe20 3 (normalment entre el 0,5 i el 

2%), usades en la fabricado de paviments i revestiments de pasta blanca i gres porcellánic; 

les que tenen un baix contingut en A120 3 (<20%) i una alta proporció de composts de ferro 

(entre 3,5 i 9%), que es fan servir sobretot per a la fabricado de paviments i revestiments de 

pasta roja; i finalment, les argiles amb baix contingut en alúmina i alta proporció de 

composts de ferro i de carbonats, emprades en la fabricado de materials de construcció no 

esmaltats, com ara les rajóles. Les argiles situades en un radi d’uns 150 km al vohant de la 

Plana, que són les més utilitzades hui dia en la fabricado de taulells a la comarca (Dalmau i 

de Miguel, 1991: 25), presenten les característiques própies del tercer grup, i per tant són 

idónies per a la producció de paviments i revestiments de pasta roja. Des del punt de vista 

cerámic, tanmateix, aqüestes argiles próximes a la Plana es comporten d’una manera ben 

distinta segons la major o menor de preséncia de carbonats: aquelles que són riques en 

carbonats, després de cuites, confereixen una alta porositat a les peces, aconsellable per ais 

revestiments; l’abséncia de carbonats, en canvi, assegura una porositat tancada, idónia per 

ais paviments (Bagán, 1988: 111) (vegeu porositat). Castellá arcilla. Francés argile. Italia 

argilla. Anglés Clay. Alemany Tonerde.

Argila blanca. Vegeu pasta blanca. Castellá arcilla blanca. Francés argile blanche. Italia argilla bianca. 

Anglés white clay. Alemany weiB Tonerde.
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Argila roja. Vegeupasta roja. Castellá arcilla roja. Francés argile rouge. Italia argilla rossa. Anglés red 
ckty. Alemany rot Tonerde.

Armele. Mot que, segons F. Almela (1933: 374) i J. Coromines (1977: 141), deriva de l’árab mélla, 
que és el buit que hom fa dins les cendres caldes per coure-hi qualsevol cosa; en la pronuncia 
valenciana l’arabisme mélla, precedit de l’article al, esdevé “amel-le”, que passa a “ármele” 
per una dissimilació normal (aquest fenomen també es produeix en la paraula d’origen llatí 
ametla, derivada á'amygdala (del grec amygdalé, mat. sign.), que en algunes comarques 
valencianes ha esdevingut “armela”). Fom de reverber en qué es produída la completa 
calcinado i oxidado del plom*. L’óxid resultant d’aquesta calcinació s’anomena calcina* i 
en la parla local de Manises acercó* (iCLE, 1: 25). Per tal d’aconseguir la total disgregació 
del plom, mentre es produia la seua calcinació en Farmele s’havia de menejar continuament 
mitjan$ant un pal de ferro anomenat dragó, de gairebe tres metres de llargária i de dos 
centímetres de diámetre, amb un extrem en forma de rasclet per a remenar el plom i l’altra 
punta rematada per un manee de fusta perqué l’operari el poguera manipular (Ferrís i Catalá, 
1987: 21,45); aquest treball era especialment incomode per les condicions de temperatura en 
qué es realitzava i per Falta toxicitat del plom, que resultava molt perillosa per a la persona 
encarregada de la calcinació d’aquest metall (Gomis, 1990: 212). Segons el temps de 
calcinació i oxidado del plom s’obtenía litargiri (PbO), que era un óxid de plom de color 
groe rogenc, o mi ni, de color roig i amb menys contingut de plom ai haver estat més calcinat 
(CLE, 1: 25). L’oxidació del plom solia efectuar-se junt amb la de l’element opacificant del 
vidriat, l’estany* (tots dos metalls eren fonamentals a Valencia en la composició deis 
vemissos cerámics almenys fíns al primer terg del segle XX), en una proporció que, segons 
Valls (1894b: 142-143), era d’unes 32 lliures del primer metall i de 3 a 4 del segon quan 
s’havia d’usar per a esmaltar obra* (cerámica de forma), i d’unes 32 lliures de plom i de 6 a 
9 d’estany quan anava destinat a l’esmaltatge deis taulells (cerámica plana) (Ferrís i Catalá, 
1987: 21).

Airimador. En cerámica, revestiment de taulellets que hom posa a la part baixa d’algunes parets 
(aproximadament ocupen mitja paret) per a protegir-les del fregament deis mobles o d’altres 
objectes i que, alhora, les decora i embelleix. Aquesta utilització deis taulellets, a més, pretén 
d’aprofitar-ne les característiques higiéniques i climatitzadores d’aquest producte.

A nenie. També anomenat anhídrid arseniós (AS2O3). Producte blanc, format per vidres petits, poc 
soluble en aigua i extremadament verinós (Badenes, 1965: 187). Durant les décades centráis 
del segle era utilitzat com a opacificant* dins la industria taulellera valenciana (Ferrís i
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Catalá, 1987: 25), sovint en substitució de l’óxid d’estany*, a causa de l’elevat preu d’aquest 
darrer (Gomis, 1990: 298). La manipulado de l’arsénic resultava extremadament pelillosa, i 
més tenint en compte que s’havia d’utilitzar i barrajar juntament amb el plom*, també molt 
tóxic; de fet, segons Carmen Badenes (1965: 187), el 1965 Espanya era l’únic país que 
permetia l’ús de l’arsénic per a l’elaboració d’esmalts cerámics.

Assecador. En Tactual industria cerámica un assecador o eixugador és una instal lació on s’efectua 
Tassecat* artificial deis taulells premsats per tal d’eliminar-ne Taigua necessária (entre el 4 i 
el 8%) per al premsat, que és la fase immediatament anterior, i així dur a termé la cocció en 
un tennis industrialment acceptable (Femiani, 1992: 16). Els assecadors artificiáis es van 
generalitzar en la industria cerámica de la Plana a partir deis anys seixanta i setanta del 
nostre segle, quan s’hi va produir un rápid increment de la producció taulellera i fou 
necessari accelerar artificialment el procés d’assecat, que fíns llavors s’havia vingut 
realitzant de manera natural. Primerament s’hi van introduir els assecadors dits de cambres* t 
posteriorment els túnel*, i des de la década del 1980 els anomenats assecadors rápids*y que 
en Tactualitat són presents a la immensa majoria de les factories de la comarca. Castellá 
secadero. Italiá essicatoio. Anglés dryer.

Assecador de cambres. Instal lació de carácter intermitent (no pas continua com els assecadors túnel 
o els rápids) en qué Taire calent, procedent de les calories perdudes peí fbm de cocció 
contigu, mogut per un ventilador és condult a les cambres d’assecat a través d’uns canals 
d’alimentació. Les cambres d’assecat, rectangulars i allargades (de mida variable4), es 
construien a base de parets llises amb unes arestes situades a una altura convenient que 
havien de subjectar uns Uistons ampies i resistents, capa$os de suportar el pes deis carrells de 
taulells; al subsól d’aquestes cambres hi havia un canal d’alimentació des d’on, a través 
d’unes ranuras, s’introduia Taire calent (procedent, com hem dit, de la calor perduda peí 
refredament del fom), que s’encarregava d’eixugar convenientment els taulellets (Gomis, 
1990: 359-360). Aquesta mena d’assecadors, que es feren servir dins la industria taulellera 
planenca sobretot a partir del 1960, ni de bon tros arribaren a generalitzar-s’hi, ja que durant 
la mateixa década del 1960 s’implantaren a la comarca els primers assecadors continus, 
anomenats túnel que permetien una major rapidesa d’eixugat amb un estalvi de má d’obra. 
Castellá: secadero de cámaras. Italiá essicatoio a camera.

4Segois un projecte efectuat l’any 1965 peí técnic cerámic Femando Schleich per a construir un grup de 
cambes d’assecat, cadascuna d’aquestes feia 8 metres de llarg, un metre d’ampie i 1,80 metres d’algária; la 
seua apacitat era de 30.000 taulellets de 15 x 15 i el cicle complet d’assecat durava aproximadament sis 
dies (Gomis, 1990: 357).
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Assecador rápid. En els actuals processos d’assecat dins la indústría taulellera valenciana els 
assecadors rápids són les instal lacions d’eixugat més difoses arreu de les empreses 
productores; la generalització d’aquests aparells és coincident amb la deis processos de 
monococció rápida, desenvolupats tot al llarg de la Segona Reconversió Industrial. Si el cicle 
d’assecat amb els eixugadors de cambres durava alguns dies i amb els assecadors túnel 
osciMava entre 30 i 40 hores, amb els assecadors rápids aquest procés es redueix a un 
interval entre 30 i 70 minuts, en funció del tipus de producte i del format (Palmonari i 
Timellini, 1990: 29)5. La reducció del temps d’assecat en els eixugadors rápids es deu 
principalment a la disposició deis taulells en un únic estrat, normalment muntats sobre una 
línia de rublos, fet que suposa un notable augment de la superficie del taulell exposada a 
l’assecat respecte a la disposició en piles sobre vagonetes en els assecadors túnel. D’altra 
banda, els assecadors rápids posseeixen un generador autónom de calor que permet variar les 
condicions térmiques i higrométriques de l’aire d’assecat, mentre que els eixugadors túnel 
aprofitaven la calor recuperada de Taire de refredament deis foms túnel continus, amb 
temperatures relativament baixes (Femiani, 1992: 16). Els eixugadors rápids poden ser de 
desenvolupament horitzontal o, sobretot, vertical; el mecanisme d’aquests darrers consisteix 
essencialment en una torre vertical per Tinterior del qual circula aire calent obtingut a partir 
d’un cremador autónom alimentat amb gas natural, la intensitat del qual es pot regular en 
funció de la temperatura d’assecat requerida dins Taparell (TFA, IX: 20-21). Castellá 
secadero rápido. Italiá essicatoio rápido.

Assecador túnel. Primer assecador continu deis que s’han utilitzat en la indústria taulellera de la 
Plana, la introducció del qual és immediatament posterior a la importació deis primers foms 
túnel, a mitjan década del 1960. En aquest tipus d’assecador el material va coMocat en piles 
de 90-100 cm sobre unes vagonetes que circulen sobre dos rails al llarg d’un túnel de 60 a 
100 m de longitud, i s’eixuga a mesura que hi avanza en rebre un corrent d’aire calent de 
cara (a contracorrent), que normalment procedeix de les calories perdudes peí fom túnel 
instal-lat paral-lelament a l’eixugador. Aquests eixugadors túnel han estat majoritáriament 
substiturts durant la década del 1980 pels assecadors rápids*, no només per la considerable 
reducció del temps d’assecat que s’obté amb aquests darrers (menys d’una hora, enfront de 
les 30-40 de Teixugador túnel), sinó també perqué els eixugadors rápids, on les peces 
s’assequen individualment, eliminen les desuniformitats que es produien en els taulells 
assecats en foms túnel, on Tapilament d’aquests impedeix un eixugat complet i uniforme 
(Porcar, 1987: 429). Castellá secadero túnel. Italiá essicatoio a tunnel.

5A pesar de Tenorme reducció del temps d’assecat obtinguda amb els eixugadors rápids les noves 
tecnologies basades en l’assecat mitjangant raigs infraroigs permetrien temps d’assecat inferiors a 10 minuts.
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Assecat. En el procés de fabricació deis paviments i revestiments cerámics l’assecat o eixugat és la 
fase en qué s’elimina la major part de la humitat que contenen les peces premsades amb el fi 
de realitzar la cocció en un temps industrialment acceptable. Les condicions d’eliminado 
d’aquesta aigua són relativament difícils, ja que poden afectar la integritat del producte; és 
per aixó que el procés d’assecat s’ha de controlar rigorosament per previndre distorsions, 
fissures o altres fenónems danyosos per a les peces (Palmonari i Timellini, 1990: 28). Fins 
ais anys seixanta i peí que fa al nostre país el procés d’eixugat es realitzava de manera 
natural, en cambres ben ventilades on els taulells s’acantellaven (vegeu acantellar) i 
s’assecaven sense difícultat durant la major part de l’any (recordem que a la zona de la Plana 
i de l’Horta a penes hi ha un parell de mesos freds i/o humits a l’any). Aquest procés 
comengá a mecanitzar-se poc abans del 1960: els primers assecadors artificiáis que es van 
instal-lar a les fabriques de la Plana van ser els anomenats de cambres, que aprofítaven la 
calor residual perduda pels foms de cambres*. Posteriorment es van introduir els assecadors 
continus tipus túnel, en qué els taulells premsats i apilats en vagonetes recomen un túnel i a 
mesura que hi avangaven rebien un corrent d’aire calent de cara, procedent de les calones 
perdudes peí fom túnel immediat. En l’actualitat (1997) per a l’assecat de les peces 
premsades se solen utilitzar els assecadors anomenats rápids, almenys en aquelles empreses 
que disposen de foms monostrats de corrons (que són la majoria); el nom d’aquests modems 
assecadors {rápids) fa referencia a la rapidesa d’eixugat, normalment amb un cicle inferior a 
una hora. Castellá secado. Italiá essicamento. Anglés drying.

Assecat per polvorització. Vegeu atomització.

Ataifor. Segons el DEE (2: 315), mot que deriva de l’árab at-taifur, amb idéntic significat6. Els 
atatifors són plates per a ús individual o comunitari amb forma més o menys redona i cóncava i 
habitualment de grans dimensions (més de 20  cm de diámetre); els musulmans medievals, que no 
coneixien els plats plans, les feien servir per a menjar-hi els aliments sólids (HCV, 2: 40-44). 
Nosaltres hem adaptat el mot ataifor al valenciá, ja que la defínició més aproximada a 
aquesta paraula que apareix ais diccionaris és “plata” o “plátera”, que ens sembla massa 
general per a designar aquesta mena de plats grans que feien servir els musulmans per a 
menjar, característics i diferents deis tábacs* medievals cristians i de les actuals “plates” o 
fonts1. Castellá ataifor.

6Hem adaptat “ataifor” al valenciá, ja que la defínició més aproximada a aquesta paraula que apareix ais 
diccionaris és “plata” o “plátera”, que ens sembla massa general per referir-se a aquesta mena de plats grans 
que feien servir els musulmans per a menjar al valenciá, característics i diferents deis “tábacs” medievals 
cristians i de les plates actuals.
1Font és el mot que s’empra col-loquialment en valenciá i en tortosí per a designar un plat gran de forma 
ovalada o “plata”, que és la forma normativa.
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Ática. Cerámica propia de la regió d’Atenes que va destacar, especialment durant els segles VI i V 
aC, per la seua qualitat i originalitat. Es caracteritzava per l’ús de vidriáis negres i per les 
figures que es representaven a la superficie deis vasos (durant el segle sisé figures negres, i 
roges durant el cinqué) (Klein, 1979, 15). En la cerámica de figures negres aqüestes es 
dibuixaven sobre el fons de color taronja rogenc -el color de Fargila- amb un vidriat (que 
alguns autors prefereixen anomenar engalba*) fabricat dissolent en aigua una argila 
fíníssima que contenia óxid de ferro; en coure’s, aquest vidriat (o engalba) esdevenia negre. 
Les figures roges s’obtenien pintant amb el mateix vidriat negre tota la superficie del vas, 
llevat deT interior de les figures, qué en conseqüéncia restaven del color de Fargila.

Atmosfera oxidant. Durant la cocció en un fom de cerámica Fatmosfera oxidant és aquella a qué 
dóna lloc Fentrada abundant d’oxigen (HCV, 2: 251).

Atmosfera reductora. Cocció que es realitza amb manca d’oxigen i amb abundáncia de fum, i que 
s’aconsegueix en tancar el tir o els tirs de la xemeneia {HCV, 2: 251).

Atomització. En Factual industria taulellera, procés que forma part de Fanomenada molía (de les 
argiles) per via húmida*. Les argiles, amb una consisténcia molt fluida (barbotina d’argila*) 
són introduides en els atomitzadors, dins deis quals són polvoritzades per mitjá de discs o 
broquetes instal lats a Finterior d’aquest aparell, on la barbotina arriba a pressió. Després de 
l’atomització própiament dita, es passa a una etapa de contacte entre l’aire calent i la 
barbotina polvoritzada, moment en qué es produeix una brusca evaporado de l’aigua 
continguda en la barbotina, de manera que Fargila o pols atomitzada resta a punt per a ser 
premsada (Porcar, 1987: 428). Castellá atomización. Italiá essicamento a spruzzo. Anglés 
spray drying.

Atomitzador. Aparell a Finterior del qual es produeix Fatomització* de les argiles. El primer 
atomitzador que es va instaMar a la Plana data del 1971 i des de llavors el nombre d’aquests 
aparells s’hi ha incrementat de manera notable. Hui día gairebé totes les empreses porten a 
terme el procés de mólta per via húmida a través d’un atomitzador, encara que no totes les

8Els autors que critiquen l’ús de l’expressió vidriat per a referir-se al recobriment negre de la cerámica ática 
es basen en el fet que un vidriat sempre és producte d’una fusió deis metalls, mentre que en la cerámica 
grega les temperatures no eren suficientment altes perqué els elements metal-lies arribaren a fondre’s, de 
manera que es quedaven en l’estat intermedi que coneixem com sinterització\ és per aquest motiu que els 
detractors de la paraula vidriat per a referir-se a la cerámica ática consideren preferible Fexpressió engalba o 
engalba sinteriizada (Noble, 1988: 84).
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que fan servir aquest procés disposen d’aquests aparells. Només unes poques factories, les de 
majors dimensions, disposen d’atomitzadors dins les instal lacions fabríls, els quals són 
utilitzats bé per al consum propi de l’empresa o bé per a vendre una part de Fargila 
atomitzada a d’altres fabricants (Dalmau i de Miguel, 1991: 22). Castellá atomizador. Italiá 
essicatoio a spruzzo. Anglés spray dryer.

Atzercó. Mot d’origen árab9. Sinónim de mini* (DCVB, 2: 137, veu “atzarcó”). Óxid de plom (PbO) 
obtingut per calcinació i oxidació d’aquest metall (Ferrís i Catalá, 1987: 2 1 , veu “acercó”). 
Vegeu calcina.

Bací. Segons el DV (p. 198), receptacle de forma cilindrica amb una esmotxadura a la vora 
(semblant a la del barret de copa o kalathos ibéric) que s’utilitza per a orinar o fer altres 
deposicions corporals. Castellá: orinal. Anglés: chamberpot.

Barbotina. Dispersió aquosa de composts argilosos o de vidriats que, barrejada o no amb certs 
additius, es prepara com a pas previ ais següents processos : atomització (vegeu barbotina 
d ’argilá), aplicado sobre un taulell (vegeu barbotina d ’esmalt) o conformado d’un objecte 
cerámic a partir d’un motle (vegeu buidat per barbotina). Castellá barbotina. Francés 
barbotine. Italiá barbottina.

Barbotina d’argila. Dins Factual industria taulellera, en els processos de mólta per via húmida* les 
argiles s’introdueixen en molins rotatoris (vegeu molí Alsing) i es mesclen amb una série 
d’additius ámb aigua (Porcar, 1987: 427). El resultat d’aquesta barreja és una pasta d’argila 
molt fluida o barbotina d’argila, que tot seguit passa a ser atomitzada (vegeu atomització*).

Barbotina d’esmalt. Dins Factual indústria taulellera, la barbotina d’esmalt fa referencia a la pasta 
fluida que s’obté del refmament de la frita* de l’esmalt amb aigua en un molí de boles*. 
Després del refmament es comprova la consistencia de la barbotina d’esmalt, i si es massa 
densa per a ser aplicada sobre el taulell s’hi afíg més aigua, i si és massa líquida se n’hi

9E1 mot atzercó, d’origen árab, és éscrit “acercó” per Manuel González i Martí (CLE, 1: 25) i per V. Ferrís i 
J. M. Catalá (1987: 21) i “asercó” per Rafael Valls (1892b: 142). Tanmateix, Eiximenis (1499: 11), al segle 
XIV, es refereix a l’“adcerquo”, i altres documents del segle XV, tant a Valencia com a Catalunya, es 
refereixen a l’“adzercho” (vegeu mot atzarcó al DCVB, 2: 137). Les grafies medievals “adcerquo” i 
“adzercho” poden transcriure’s modemament com “atzercó”, que a Manises, que prácticament és l’únic lloc 
del país on es conserva aquest mot, es pronuncia “assercó” (peí fet de trobar-se en zona de parla apitxada; en 
valenciá general probablement es pronunciaría “asercó”, amb “s” sonora). El DCVB transcriu les grafies 
medievals “adcerquo” i “adzercho” per “atzarcó”, sense que sapiem el motiu exacte del canvi de la “e” per la 
“a”, com no siga per tal d’acostar-se més a Fetimologia árab de la paraula (az-zarqün).
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lleva. Quan antigament l’esmalt encara es fonia en el dau* deis foms árabs i la frita* 
resultant s’esmicolava en un molí de pedres mogut per tracció animal, la barbotina es 
formava a partir d’aquesta frita mólta, barrejada amb aigua i tamisada per destriar-ne les 
impureses i els residus. Després la barbotina s’aboca va en uns grans cossis, dins els quals es 
deixava en repós per tal que la part de baix restara més espessa i la de dalt més fluida, i així 
es poguera decantar periódicament fins a obtindre una densitat apta per a Fesmaltatge. 
Finalment, després d’haver remenat bé la barbotina amb una pala per tal d’assolir-ne una 
millor homogeneització, ja podia dur-se a terme l’esmaltació del taulell.

Barrella. Planta herbácia de la familia de les quenopodiácies que en cremar dóna la cendra del 
mateix nom o sosa*. És particularment famosa la barrella d’Alacant, que históricament ha 
estat un ingredient fonamental (almenys fins al segle passat) en la composició deis vidriáis en 
la cerámica valenciana. Segons Valls (1894b: 143) la composició d’aquests esmalts havia 
d’estar formada per 36 lliures de calcina*, de 45 a 54 d’arena*, de 3 a 4 de sal comuna i 3 de 
barrella. Castellá barrilla, sosa. Francés soude. Italiá i anglés soda. Alemany Natrón, 
Aschenkraut.

Bescuit. Mot que deriva del llatí bis coctus, que significa “cuit dues vegades” (Coromines, 1986: 
97). Es tracta d’una pe$a de cerámica que ha estat cuita per primera vegada, perqué adquirirá 
una major consistencia, i que després hom sol esmaltar i coure per segona vegada (d’ací, dones, el 
nom de bescuit) (HCVy 2: 251). Castellá bizcocho. Francés biscuit. Italiá supporto, biscotto. 
Anglés biscuit ware. Alemany Scherbe.

Bescuitar. En un fom de cerámica, coure per primera vegada les peces de cerámica per donar-hi 
major consisténcia. Castellá bizcochar. Anglés to get biscuit.

Bicocció. Procés de fabricado de revestiments, paviments o qualsevol altre objecte cerámic en qué 
s’efectua una primera cuita (la del era*) durant la qual es cou el bescuit*, de manera que 
l’argila perd tota l’aigua i la seua plasticitat; posteriorment, després de realitzar una o més 
aplicacions de vidriáis i/o de decoracions, aquests es couen i vitrifiquen en una segona i 
darrera cuita, la del fí*. La bicocció és el sistema tradicional de fabricado de peces vidriades 
en la historia de la cerámica valenciana almenys fins a la década del 1980, en qué es van 
comentar a imposar els modems sistemes de monococció*. En Factualitat (1997), i peí que 
fa a la indústria taulellera de la Plana, únicament es produeix per bicocció el 30% deis 
revestiments (ja no s’hi fabriquen paviments mitjangant aquests sistema), quan el 1980
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gairebé la totalitat de la producció (tant de paviments com de revestiments) encara era feta 
per bicocció. Castellá bicocción. Francés bicuisson. Italiá bicottura. Anglés double firing. 
Alemany Zweimalbrand.

Bicocció rápida. Procés de fabricado de revestiments mitjansant bicocció, en qué les dues coccions 
es porten a terme en un fom monostrat de corrons (Dalmau i de Miguel, 1991: 28). Aquest 
sistema, també conegut com b i rápida, presenta clars avantatges respecte a la monoporosa, ja 
que durant la primera cocció es produeix Falliberament del C02 del bescuit, i durant la 
segona la fusió del vidriat está exempta del greu inconvement que suposa la desgasificado 
(vegeu monococció porosa). Castellá bicocción rápida. Italiá bicottura rapida. Anglés Fast 
double firing.

Bicocció tradicional. Terme que expressa el modem sistema de fabricado de paviments i 
revestiments cerámics que es va introduir a la Plana a partir de la segona meitat de la década 
del 1960. Aquest sistema consisteix a grans trets en la moka de les argiles per via seca, la 
formado de la pe$a en premses de fricció automátiques, l’assecat en eixugadors túnel, la 
primera cocció en foms túnel, l’esmaltatge posterior i la darrera cocció en foms túnel o en 
foms de canals. En l’actualitat aquest sistema ha quedat absolutament obsolet i minoritari, 
prácticament cap empresa ja no el fa servir, ja que el procés de fabricado del taulell, des del 
premsat fins a la segona cocció, requereix almenys una quinzena de dies, enfront de la 
monococció que en menys de tres hores pot realitzar el mateix procés (Dalmau i de Miguel, 
1991: 31). Aquest sistema prácticament está extingit, pero dins el complex tauleller de la 
Plana continua un procés de fabricado de revestiments mitjan$ant un sistema mixt, en qué la 
primera cocció té lloc en un fom túnel, a la manera tradicional, i la segona en un fom 
monostrat de corrons rápid. Actualment (1997) aquest sistema mixt és el que hom anomena 
bicocció tradicional. La raó per la qual algunes empreses continúen treballant i ínvertint en 
els processos de bicocció tradicional i no en bicocció rápida o monococció porosa*, no és un 
altra que la qualitat que ofereixen els taulells fabricats mitjan̂ ant aquest procés. És veritat 
que per mitjá deis modems sistemes de bicocció rápida i de monococció porosa* un 
revestiment es pot fabricar en a penes unes hores, pero la qualitat deis esmalts obtinguts no 
és comparable a la que s’obté en bicocció tradicional: d’un costat per la major porositat de la 
pasta d’aquesta, que facilita l’obtenció d’uns vidnats d’una finor, brillantor superficial i 
cromatisme que no es poden obtindre amb porosa, i d’un altre peí temps de cocció, molt més 
prolongat en la bicocció tradicional que en monoporosa, fet que permet una millor 
desgasificado del bescuit que elimina els possibles defectes de la superficie del taulell. A 
pesar deis seus avantatges qualitatius, a llarg termini el futur de la bicocció tradicional
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(primera cuita en túnel, segona en monostrat) no está gens ciar, ja que la durada del procés 
de fabricado és molt més llarga (de fins a sis dies) i la má d’obra requerida també és molt 
alta, de manera que la productivitat resulta més baixa. A més a més, els defectes que 
sorgeixen durant la cocció de la monoporosa van superant-se a poc a poc (vegeu monococció 
porosa), de manera que en un futur fóra possible obtindre-hi revestiments amb una qualitat 
capa$ de competir amb la deis revestiments obtinguts per bicocció tradicional, fet que 
implicada una reducció encara més gran en la utilització d’aquest darrer sistema (Palmonad 
i Timellini, 1990: 37).

Blanc de zirconi. Nom amb qué hom designa les frites bdllants, opacificades i vi seos es; aquest tipus 
de frita* presenta una composició similar a la de les frites cnstaMines transparents (vegeu 
cristal lina), pero amb l’addició un percentatge variable de zirconi (entre el 8 i 14%) que hi 
proporciona l’opacifícació (Enrique et a l , 1995: 129). Els blancs de zirconi s’utilitzen en la 
preparació d’esmalts blancs i brillants cuits a qualsevol temperatura, per bé que com major 
siga la temperatura de cocció menor será el percentatge de material fritat, i major el de 
matéries primeres (TFA, XI: 22).

Boca. En un fom árab, obertura semicircular per la qual hom podia accedir a la caldera* i al sagén*, i a 
través de la qual hom llangava els garbons de llenya (caldes*) durant la cocció.

Bombo. Vegeu molíAlsing.

Bor. En els vidriáis cerámics el bor és un fundent* actiu a qualsevol temperatura. S’introdueix en els 
vidriáis cerámics en forma d’ácid bóric (BO3H3), de bórax sódic (B40 7Na2), etc. i sol emprar-se en 
forma de frita* peí fet que és molt soluble (Hamilton, 1985a: 130). Després de la sílice (SÍO2) el 
bor és l’element més important per la seua capacitat de vitrificar, pero no pot emprar-se sense 
aquesta, perqué a soles formaria uns vidriáis molt solubles. El bor, dones, s’utilitza com a fundent 
de la sílice i presenta les característiques que dissol molt óxids colorants, dóna brill, disminueix la 
viscositat i rebaixa el coeficient de dilatado en els vidriáis (TFA, XI: 10). L’ús del bor, 
imprescindible en vidriáis sense plom i de baix punt de fusió, s’ha vist beneficiat durant les 
darreres décades per la reducció de la utilització del plom* ai els vidriats cerámics (Enrique et al., 
1995:125). Castellá i italiá boro. Francés bore. Anglés boron. Alemany Bor.

Bórax. Vegeu bor.
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Bronze valenciá. Període de la prehistoria que a les actuals terres valencianes ocupá tot el II 
miMenni aC i bona part del primer, del qual daten unes peces cerámiques caracteritzades per 
les seues formes grolleres a causa de la deñcient barreja de l’argila, el modelatge poc depurat 
de la pega i l’escás domini de les técniques de cocció; els vasos propis del bronze valenciá 
normalment no porten decorado i quan n’apareix es redueix a cordons de fang adomats amb 
digitacions (Tarradell, 1962-63: 145). El bronze valenciá és el període immediatament 
anterior a 1’iberisme, moment en qué la cerámica esdevé molt més refinada (vegeu cerámica 
ibérica*).

Buidat per barbotina. Procés de conformado d’objectes cerámics en qué s’empra una pasta argilosa 
en estat líquid, la barbotina*, que s’aboca dins d’un motle buit. Aquest procediment també 
rep els noms de colada* (o colada per papilla10) i, popularment a Manises, de fer a caldo* 
(Ferrís i Catalá, 1987: 52)11. El buidat per barbotina s’empra en el modelatge d’objectes 
cerámics de formes tancades (pitxers, tasses, gerros...) i consisteix a introduir dins uns 
motles d’escaiola aquesta barbotina o argila líquida, la qual, després d’un temps de repós, es 
decanta, de manera que sobre les parets del motle resta una fina capa d’argila, l’aigua restant 
de la qual és absorbida peí motle d’algeps i resta així completament endurída, de manera que 
conforma les parets de l’objecte (Rosselló, 1961:165)12. Castellá vaciado por barbotina.

Caduf. Vegeu “catúfol”.

Caixa. 1 . Receptacle de forma rectangular fet de fáng cuit que servia per a tancar-hi les peces esmaltades 
en cru (fí*) durant la seua cuita en un fom árab i així protegir-les del contacte directe amb el foc 
(Ferrís i Catalá, 1987: 33). Dins el laboratori* s’apilaven les unes damunt les altres, enganxades 
mitjancant colomins* i fbrmant rodades*, de major grandária com més allunyats del centre. El 
rotgle exterior i més gran del fom árab es reserva va per a apilar el cru*, que no requería estar 
protegit amb caixes. Castellá cobija. Anglés saggar. 2. A la Plana la caixa és el plat o motle o 
matriu fíxa de la premsa* en la qual es comprimeix l’argila per a donar forma al taulell. Castellá 
matriz.

10Que rep aquest nom per la consistencia gairebé líquida de l ’argila, que recorda a la d’una papilla 
(Rosselló, 1962, p. 165).

u En aquesta localitat de l’Horta a la barbotina li diuen “caldo” (1987: 30, 35).

12Per a traure l’objecte endurit del motle només cal obrir-lo (ja que está partit en dues meitats idéntiques) i 
la peca se’n desprén per si sola
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Campaniforme. Cerámica que es va fabricar a les actuals terres valencianes (i a d’altres regions de 
la Península i d’Europa) durant l’eneolític (cap al 2200-2100 aC), i que rep aquest nom per 
la forma acampanada deis vasos. La cerámica campaniforme sol presentar decoracions amb 
impressions de cordes, que s’apliquen sobre la superficie deis vasos quan l’argila encara és 
tendrá. Durant el període final de l’eneolític (cap al 1900-1800 aC), dins la cerámica 
campaniforme valenciana predomina l’estil anomenat i neis, que es caracteritza per les 
representacions geométriques practicades sobre la superficie deis vasos no amb cordes, sinó 
amb puntes (HCV, 1: 48-49).

Canter. Segons el DV (p. 332), recipient portátil per a beure a galet, més ampie a la part de dalt que 
no al peu, amb una ansa a la part superior central i dos brocs, un per a omplir de líquid el 
recipient (tót) i l’altre, més menut (galet), per a beure. Els cánters van ser introduits a 
Valencia al comen$ament del període foral cristiá, ja que abans s’hi feia servir la 
cantimplora* com a atuell portátil per beure aigua (HCV, 2: 42). Catalá central can ti r. 
Castellá: botijo.

Cantera. Segons el DV (p. 332), atuell més gran que el cánter, amb coll i dues anses ais costats, 
sense brocs i amb una boca ampia a la part de dalt per a omplir-lo d’aigua. Es fa servir per a 
transportar i emmagatzemar aquest líquid i, a diferencia del cánter, ja era conegut a Valencia 
en época musulmana (Coll et al., 1988: 33). Castellá: cántaro.

Canterella. Cántera de dimensions reduides, que també serveix per a emmagatzemar i conservar 
1’aigua (Cóll et al., 1988: 44). En l’actualitat ha perdut aquest sentit i a Valéncia s’utilitza 
com a sinónim de cánter* (vegeu DV, p. 332). Castellá: Alcarraza, Cantarilla.

Cantinplora. Segons Coromines (1986: 127) aquest mot en catalá antic presenta va la forma 
cantiplora, paraula composta de “canta i plora”, peí soroll -el cant- que fa la cantimplora 
quan goteja -quan plora. La cantimplora és un atuell portátil de forma aixafada i coll estret 
que serveix per a contindre i transportar aigua, que hom pot beure també directament de 
1’atuell en qüestió. Segons Aranegui (HCV, 1: 132-134) es fabricava a les nostres terres ja en 
época ibérica, i també durant el període islámic, quan encara no s’hi havien introduit els 
cánters; amb la conquesta cristiana de Valéncia hom deixá aparentment de fabricar 
cantimplores de terrissa (si més no, no n’hi ha restes arqueológiques posteriors a l’época 
islámica) i comengá a fer servir els cánters per a la mateixa fínalitat (Coll et al., 1988: 35). 
Castellá: cantimplora. Francés: chantepleure.
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Caolí. Mot que prové del francés kaolín, que al seu tom deriva de Kao Ling, nom propi del lloc, 
ubicat a la regió nord de la Xina, d’on extraure per primera vegada aquest material 
(Coromines, 1980-91, 2 : 501). Junt amb el petuntse*, el caolí constitueix el principal 
component de la vera porcellana xinesa (vegeu porcellana). El caolí no és més que un 
mineral argilós de color blanc, especialment lliure d’impureses (sobretot de les de ferro) que 
en estat natural és molt dur i que tractat artifícialment amb aigua esdevé plástic; el principal 
constituent del caolí és la caolinita, un silicat aluminio de color blanc que procedeix de la 
descomposició de les roques feldspátiques13. El caolí purifícat (llavat amb aigua) és 
especialment conegut en la industria cerámica perqué és el principal component de la pasta 
de la porcellana, pero també es fa servir en la composició deis taulells d’argila blanca 
obtinguts per monoccoció, en la del gres porcellánic, en la deis productes sanitaris i en la de 
les vaixelles domestiques. La composició química deis caolins utilitzables en la fabricació de 
cerámica consta d’aproximadament un 50% de sílice (SÍO2), un 37% d’alúmina (A120 3) i la 
resta d’altres elements, entre els quals la presencia del óxid ferric (Fe2 03) és sempre inferior 
al 0,7% {TFA, IV: 7, 35). Només una petita part del caolí purifícat s’empra en la indústria 
cerámica, ja que gairebé el 90% es fa servir en la indústria paperera; a banda, aquest 
producte també s'utilitza en la indústria del cautxú, la cosmética, la farmacéutica, etc. Cal 
no confondre el caolí amb l'argila caolmítica, ja que el primer generalment és un element 
d’origen primari lligat a la roca mare (no ha patit cap transport) que es caracteritza per ser 
molt dur, raó per la qual s’ha de tractar amb aigua per adquirir plasticitat i poder ser aplicat 
en la indústria cerámica, paperera, etc.; mentrestant, l’argila caolinítica (ball-clay, en anglés) 
és d’origen secundari, ha estat allunyada de la roca mare i transportada a ambients aquosos 
on s’ha barrejat amb elements d’origen orgánic vegetal que li han conferit gran plasticitat, fet 
que permet que es puga utilitzar industrialment sense ser préviament processada. L’argila 
caolinítica, com el caolí, també troba aplicado en una gran gamma de productes cerámics, 
com ara els sanitaris, la vaixella, el gres porcellánic i els paviments i revestiments de pasta 
blanca en monococció. A banda de la propia regió de Kao ling, al nord de la Xina, els 
principáis jaciments de caolí i d’argila caolinítica es concentren a Anglaterra (a Deven i a 
Comualla), Alemanya (a Baviera i a Westerwald, entre Renánia i Hessen), Franga (a 
Bretanya), Txéquia (a Karlovy Vary, Bohémia) i els Estats Units (ais estats de Georgia i de 
Carolina del Sud) {TFA, IV: 22-28). Castellá caolín. Francés i anglés kaolín. Italiá caolino. 
Alemany Kaolín.

13Vegeu "kaolín”, en AADD, 1993-95.
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Carbonat. Els minerals carbonats són aquells que es caracteritzen perqué en la seua composició 
entra Fanió carbonat C03. Comprén minerals tan importants com la calcita, la dolomita i 
Faragonita, que consisteixen en carbonat cálcic (CaC03), amb alguna proporció de magnesi 
en la dolomita (Rosselló et al, 1994: 259)14. La presencia de carbonats en les argiles 
utilizables per a la fabricado de taulells condiciona la porositat* d’aquests: durant la cocció 
del suport d’un taulell, si aquest és compost d’una argila rica en carbonats, allibera anhídrid 
carbónic (C02), fet que comporta im augment de la porositat i també una expansió 
dimensional; en canvi, una argila lliure de carbonats procura un taulell amb gairebé tots els 
porus tancats, és a dir, amb una porositat molt baixa (TFA, II: 83). Vegeu porositat. Castellá 
i italiá: carbonato. Francés i anglés carbonate. Alemany Karbonat.

Carrell. Pila de peces coHocades les unes damunt les altres. Cada carrell estava constituit per un 
nombre determinat de peces, en funció de les dimensions d’aquestes. En época medieval la 
cárrega del taulell fi* i de l’obra fina* dins un fom árab s’efectuava a partir de carrells de 
peces separats entre si per ferrets* (CLE, 1: 29). Castellá carrillo.

Carxata. Paret de més d’un metre de gruix que protegeix de la intempérie el laboratori* o cambra de 
cocció d’un fom árab.

Cassola (de fang). Recipient redó fet de fang cuit (terrisa*) més ampie que alt, que serveix 
principalment per a cuinar. Castellá cazuela (de barro). Francés casserole (en terre). Italiá 
tegame (di terracotta). Anglés (earthen) pan. Alemany (irdenJTiegel.

Catúfol. Mot que deriva de l’árab qadús, que vol dir “poal” i també “catúfol” o “caduf ’ (sinónim de 
catúfol); al seu tom, l’árab prengué aquesta paraula del llatí cadus, que significa “gerro” o 
“barril” (Coromines, 1980-91, 2: 393, veu “caduf’). Strictu sensu, un catúfol és un com un 
poal cilíndric fet normalment de cerámica que, lligat amb una corda sobre una roda de sénia, 
serveix per a traure aigua deis pous en omplir-se d’aquest líquid en la part més baixa del 
recorregut de la sénia i buidar-se’n a una altura determinada per mitjá d’un dispositiu dissenyat 
per a aquesta fmalitat (Alcover i Molí, 1988, 2: 813). En la indústria taulellera valenciana del 
segle XX, hom va mecanitzar diverses operacions a partir de la utilització de catúfols. Per 
exemple, aquests poals de sénia comentaren a fer-se servir durant els anys trenta en el procés 
mecánic d’esmaltadura deis taulells: la barbotina d’esmalt* s’abocava dins d’uns catúfols 
que s’elevaven sobre unes cintes fins a un depósit vertical o tremuja, on queia el vidriat

14Les formules d’aquests minerals són per a la calcita i Faragonita CaC03, i per a la dolomita CaMg(C03)2.
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líquid; posteriorment, a través d’un dispositiu situat a la part inferior de la tremuja, la 
barbotina s’escampava, en la mesura adequada, per damunt de cadascun deis taulells 
col locats sobre una línia transportadora que circulava per sota del depósit. També a partir 
de mitjan segle els catúfols es van fer servir per a mecanitzar el transport les argiles des de la 
sitja, lloc on s’emmagatzemaven, fins a la trituradora, on aqüestes havien de ser reduides a 
pols. Castellá cangilón. Anglés waterwheel bucket.

Celado. Mot que deriva del francés Céladon, heroi i protagonista de la novela pastoril L ’Astrée 
(d’Honoré d’Urfé, autor márséllés del segle XVI), el qual s’adomava amb unes cintes verdes 
(DEE, 12: 523, veu “verdeceladón”). El celado és un esmalt de color verd que a la Xina 
s’utilitza almenys des de l’era Han Oriental (25-220 dC) per a revestir peces de gres*. 
Durant l’Edat Mitjana el celado esdevingué, junt amb la porcellana, una de les cerámiques 
més afamades i preades de tot l’Extrem Orient (Valenstein, 1989: 42). En elaborar els 
celadons, els terrissers orientáis pretenien d’imitar el color verdós del jade, pedra que 
posseeix en aquelles contrades un valor estétic i una signifícació religiosa especiáis. Com que 
al món occidental el color verd no posseeix aquest valor ni aquesta signifícació, i el blanc, en 
canvi, s'hi associa amb la puresa i dones amb la perfecció, sempre s’hi ha apreciat molt més 
la porcellana que no el celado (Hamilton, 1985b: 9). Castellá celadón, celedón. Francés 
céladon. Anglés celadon.

Cendrer. Vegeu Caldera.

Cerámica. Mot qué deriva de l’adjectiu grec k e  papiKÓs (keramikós), que significa “d’argila, de 
fang” i que, al seu tom, deriva del substantiu K é p a p o s  (kéramos), que vol dir “argila”. 1. 
Fabricado artesanal o industrial d’objectes (normalment recipients o matenals de 
construcció) a partir del modelatge i la posterior cocció de la térra argilosa o argila*, 
material que es caracteritza per la seua plasticitat i peí fet que s’endureix en contacte amb el 
foc. Castellá cerámica. Francés céramique. Italiá cerámica. Anglés cerámics. Alemany 
Tópferkunst, Tópferarbeit, Keramik. 2. Conjunt d’objectes fabricats mitjan?ant aquesta 
técnica. Entre els distints tipus de cerámica podem distingir principalment la que no porta 
esmalt, o terrissa* de la que sí que en porta; aquesta darrera la podem dividir, al seu tom, en 
pisa*, gres* i porcellana* segons la temperatura a qué ha estat cuita, i que incideix en el grau 
de porositat de les peces cerámiques. En Tactual indústria cerámica de la Plana trobem que 
els taulells de paret (revestiments) són cuits a una temperatura propia de la pisa, mentre que 
els taulells per al térra (paviments) es couen a temperaturas característiques del gres; hi ha, 
a més, el gres porcellánic*, que presenta unes característiques de cocció especiáis, similars a
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les de la porcellana com indica el seu nom. També trobem producció no esmaltada, 
equiparable amb la terrissa. Castellá cerámica. Francés céramique, poterie. Italiá cerámica, 

terracotta. Anglés pottery. Alemany Tópferware.

Chamotte. Paraula francesa que deriva de Falemany Schamotte, “argila cuita” (DEE, 4: 700, veu 
“chamota”). Com indica l’etimologia del mot, es tracta d’una argila cuita, que normalment 
procedeix de peces trencades i inservibles que es redueixen a pols i s’afígen a la composició 
de la pasta com a desengreixant. Castellá Chamota.

Classificació. Els taulells es presenten dins d’una ámplia gamma de tipologies en relació amb els 
materials utilitzats, a la tecnologia productiva i a la destinado d’ús. Existeixen dues 
classifícacions principáis ámpliament utilitzades i reconegudes: la primera, que és la 
tradicional, engloba les denominacions tipológiques d’ús comercial, i la segona, més 
científica i determinada per les normes EN (European Normes), es basa en dos parámetres 
técnics: técnica de formado -premsat (B)/extrusió (A)- i absorció d’aigua -porositat <3% 
(I)/entre 3 i 6% (IIa)/entre 6 i 10% (IIb)/> 10% (III). Aquest darrer parámetre, la porositat*, 
posseeix clares implicacions, ja que representa el grau de gresifícació, és a dir, la compacitat 
del producte, que al seu tom és l’índex de la seua resistencia a l’impacte i a l’abrasió 
(Femiani, 1992: 7). A la figura 51.1 resumim les dues classifícacions, en qué esmentem la 
denominado tradicional del producte (seguint básicament la terminología italiana) i la 
denominado oficial segons les Nomes Europees (EN), expressada en sigles, i a més hi 
reflectim diferents parámetres que caracteritzen els productes.

Figura 51.1

CU1SSIFICACIÓ DELS PAVIMENTS 1 REVESTIMENTS CERÁMICS
Denominado
tradicional

Denominació
oficial

Prod.
esmalt.

Absorció
(%)

Métode
form ado

Pes
(kg/m2)

Gruix
(mm)

C de
cocció

Color
pasta

Ús
Preferent

Majólica 8111 SI 15-25 premsat 10-12 5-7 bi Roig rev. int.
Cottoforte Bllb.BIII Sí 7-15 premsat 14-16 9-11 bi Roig pav. int.
Terraglia Bill SI 10-20 premsat 10-12 5-7 bi Blanc rev. in t.

Gres Bl, Blla SI 1-6 premsat 16-23 8-10 mono Roig pav. int.
Gres Bl, Blla Sí 1-5 premsat 18-20 8-10 mono Blanc pav. int.

Porosa Bill Sí 14-18 premsat 16-23 8-10 mono Roig rev. int.
Porosa Bill SI 12-20 premsat 18-20 8-10 mono Blanc rev. int.
Klinker Al, Alia SI 0-6 extrusió 20-25 20-30 mono Roig pav. int/ext
Klinker Al, Alia NO 0-6 extrusió 20-25 25-30 mono Roig pav. ext/int

Gres Porcellánic Bl NO 0-0,5 premsat 18-22 8-10 mono Blanc pav. int/ext
Cotto Alia, Allb,Alie NO 3-15 extrusió 20-25 25-30 mono Roig pav. ext/int

Gres Roig Bl, Blla NO 0-4 premsat 18-20 8-10 mono Roig pav. ext/int
Aquesta taula  l'hem elaborada a  partir de dades de Palmonari i Timellini, 1990:46-60, fem iani, 1992:8-9 i TFA, V: tau la  1.
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Coberta. Vidriat transparent i incx)lor que s’utilitza per revestir la cerámica amb un capa que 
permeta veure la pasta, decorada o no, del bescuit (Ferrís i Catalá, 1987: 42). Durant les 
décades centráis del segle, abans de Faparició de la serigrafia, per a la decorado deis taulells 
llisos en una sola tinta es barrejava i homogeneitzava una part de color (blau, verd, groe, 
etc.) amb una de coberta, sempre amb una proporció major d’aquest darrer material que no 
del primer: a tall d’exemple podem esmentar que durant els anys cinquanta es mesclava, per 
a obtindre el blau fort, una tassa de blau de cobalt amb cinc tasses de coberta, mentre que 
per al marró s’utilitzaven vint tasses de coberta per una de marró, per al negre désset de 
coberta per una de negre, per al groe canari fórt quinze de coberta per una de groe, etc. Les 
cobertes ordináries solien ser compostes, durant aquesta época, de dues terceres parts 
d’arena*, d’una quarta part de mini* (óxid de plom) i d’altres components en reduídes 
proporcions (Gomis, 1990: 386, 396). Una volta homogenertzada la barreja, aquesta 
s’abocava ais depósits verticals de la línia esmaltadora, i d’ací s’aplica va directament sobre 
el taulell, normalment per caiguda suau (amb llengua valenciana*).

Cocció. Sotmetiment deis materials cerámics a l’acció del foc per tal que adquirisquen determinades 
propietats mecániques adequades per a les diferents utilitzacions especifiques de cada 
material. L’aconseguiment d’aquestes característiques és el resultat d’una reacció química i 
d’una transformado física que es produeixen al suport, en productes no esmaltats, i al suport 
i, sobretot, a l’esmalt, en productes esmaltats. Les transformacions que tenen lloc en el 
decurs del procés de cocció es poden resumir succintament així: fins ais 200° C es produeix 
l’eliminació de l’aigua higroscópica (humitat) i de l’aigua zeolítica, les molécules de la qual 
están lligades per absorció a l’estructura cistaMina; entre 350 i 650° C té lloc la combustió 
de les substáncies organiques que en diversa quantitat pot contindre Fargila, i la dissociació 
de sulfats i sulfurs amb alliberament d’anhídrids sulfurosos (S02); entre 600 i 800° C hi ha 
l’eliminació de l’aigua de constitució i la consegüent destrucció del reticle cristal-lí; entre 800 
i 950° C es descomponen els carbonats, que desprenen anhídrid carbónic (C02); entre 900 i 
1.000° C es produeix una reacció de la sílice i de l’alúmina amb altres elements i es formen 
silicats aluminios complexos que imparteixen al eos cerámic les seues propietats físico- 
químiques característiques: duresa i compacitat (Femiani, 1992: 19-20); per a alguns 
materials la cocció es considera finida en aquest punt, quan el material és dur i compacte, 
pero encara poros a causa deis buits deixats en l’eliminació de l’aigua, de la combustió de les 
susbtáncies orgániques i de la descomposició deis carbonats: és el cas deis revestiments 
(majólica, terraglia i monoporosa). Per a altres materials la cuita continua: a temperatures 
superiors ais 1.000° C, diverses segons la composició del eos cerámic, els silicats alumínics 
comencen a reblanir-se i a fondre’s i d’aquesta manera donen origen a una fase vítria, la
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porositat desapareix a causa d’una contraccio més o menys rellevant, i el eos cerámic 
adquireix un aspecte vitri i una particular duresa, resistencia i impermeabilitat; són els 
materials gresiñeats (normalment paviments) que no conclouen la cocció fins la completa 
fusió del material que permeta una fase vitria que hi conferisca unes particulars condicions 
de duresa i resistencia i un eos poc poros i altament impermeable {TFA, X: 7). En resum, les 
primeres matéries que formen el taulell portades a una determinada temperatura de cocció 
formen una fase de fusió (menys abundant en els productes porosos i més en els gresifícats) 
que engloba i sóida tenagment entre si totes les partícules, i porta a la creació, després del 
refredament, d’una estructura mecánica resistent. Aquesta transformado estructural 
s’acompanya també d’una reorganizado de les partícules, amb un retir dimensional 
(contraccio*) en general tant més sensible com més baixa és la porositat* (Busani et al., 

1995: 39). En taulells esmaltats la cocció es pot produir per bicocció, que comporta dos 
processos térmics diferents, o per monococció, amb un única cocció. Després que la pega ha 
estat cuita i vidriada (bé per monococció, bé per bicocció) s’hi poden afegir noves 
decoracions que es couen a menor temperatura que l’anterior o anteriors; aquesta mena de 
decorado afegida s’anomena decorad ó al tercer foc*. Respecte al tipus de foms utilitzats en 
la cocció cerámica cal apuntar que durant la década del 1970 encara eren majoritáriament 
tipus túnel (vegeu fom  túnel), que realitzaven la cocció en un cicle compres entre 12 i 24 
hores; durant la década posterior, la del 1980, es va generalitzar la tecnología de cocció 
rápida en foms monostrat de ruMos (vegeu fom s monostrat de corrons), mitjangant la qual 
el procés térmic es reduia espectacularment a un interval de temps entre 40 i 70 minuts, 
segons el tipus de producte. Pero els foms monostrats no aconseguiren tan sois acuitar el 
temps de cocció en relació amb els foms túnel, sinó que a més aportaren avantatges de tipus 
económic (estalvi energétic), técnic (uniformitat de cocció), de gestió (major flexibilitat, 
possibilitat d’automatització) i mediambientals (reducció de les emissions de gas i altres 
productes contaminants) (Palmonari i Timellini, 1990: 31). És per tot agó que podem afirmar 
que la cocció és la fase dins el procés productiu del taulell que ha travessat l’evolució més 
important al llarg de les darreres décades. Castellá cocción, cochura. Francés cuisson. Italiá 
cottura. Anglés firing. Alemany Brand.

Coedor. Persona que s’encarregava d’alimentar el fom árab durant la cuita; marcava el ritme i la 
quantitat de caldes* que calia ficar a la llar, i per tant, d’ell depenia l’éxit de la fomada*. 
Castellá cocedor.

Colada. Procés de formado d’un objecte cerámic en el qual l’argila, en estat de pasta fluida o 
barbotina*, s’aboca dins d’un motle buit d’algeps que absorbeix una bona part de l’aigua i
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que provoca 1’enduriment de la pasta en contacte amb el guix (Porcar, 1987: 372). Aquest 
procés també s’anomena buidat per barbotina* o colada per papilla* (per la consisténcia de 
Fargila, que recorda la d’una papilla). Castellá colado.

Colada per papilla. Vegeu colada.

Colomí. Tireta o xurro de fang que es feia servir per a evitar el contacte entre els diferents taulells 
disposats verticalment dins la caixa* i evitar així que durant el reblaniment del vidriat que es 
produeix en la cuita del fí* les peces s’enganxaren. També s’aplicava a les juntes de la caixa 
per a tancar-la en recolzar-hi la següent, que hi feia de tap. Castellá colombín.

Colors (cerámics). Pigments calcinats i óxids naturals que poden entrar en una proporció variable, 
encara que sempre baixa, en la composició deis esmalts cerámics i que formen part, junt amb 
el vehicle serigráfíc, de la pasta serigráfíca amb qué se solen aplicar decoracions ais taulells 
(vegeu serigrafiá). Cal dir que el color deis óxids abans de la cocció té poc o gens a veure 
amb el color que resulta del vidriat després de la cocció. Entre els distints óxids que 
s’utilitzen en estat natural hui dia cal destacar el de ferro (Fe203), que dóna distintes 
coloracions segons el fundent utilitzat en la composició de l’esmalt: bruna-rogenca en 
vidriats de plom, verdosenca en vidres alcalins (formats per sodi, potassi i sílice) sense plom, 
i blava en vidriats rics en bor; el de coure (CuO), que confereix un color verd ais esmalts 
plumbosos, turquesa ais alcalins (Na-K-Si), verd-turquesa ais alcalino-bórics i rogenc si es 
cou en condicions d’atmosfera reductora; el de cobalt (CoO), que sempre desenvolupa el 
color blau; l’óxid (MnO) o el bióxid (Mn02) de manganés, que produeix una coloració marró 
en esmalts plúmbics i violeta en vidriats alcalins sense plom; el de crom (Cr20 3), que dóna 
verd en esmalts plumbífers, verd-groc en alcalins sense plom i bru en vidriats rics en zinc; el 
de níquel (NiO), que desenvolupa un color bru-verdós en esmalts de plom i entre blau i 
violeta en vidriats alcalins sense plom. Per efecte de Falta temperatura de cocció alguns 
óxids colorants en estat natural tendeixen a descompondré’s i a desprendre gas, amb tots els 
problemes superficials que aixó comporta; per solucionar aquest inconvenient cal calcinar els 
óxids préviament per tal que volatilitzen els constituents deis colorants i s’evite que puguen 
tomar a descompondre’s durant la cocció de l’esmalt. Després de la calcinació els pigments 
poden encara contindre una certa quantitat de sais subjectes a volatilització, per a 
Feliminació de les quals cal efectuar un rentat amb aigua i amb eventuals additius. La 
utilització i combinado de pigments calcinats permet incrementar notablement la gamma 
cromática respecte a la que ofereixen els óxids en estat natural. Les principáis combinacions 
de pigments colorants calcinats utilitzades en Factualitat són per al groe la del plom (Pb) i
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l’antimoni (Sb), la del zirconi (Zr) i el vanadi (V), la del Zr, la sílice (Si) i el praseodimi (Pr) 
i la del Zr-Si-cadmi (Cd); per al taronja destaca la combinado de Pb-Sb-ferro (Fe), titani 
(Ti)-Sb-crom (Cr) i Zr-Si-Cd/seleni (Se); per al blau la de Si i cobalt (Co), la d’alumini (Al) 
i Co, la d’Al-Co-zinc (Zn) i la de Zr-Si-V; els principáis pigments verds es formen a partir 
del Cr, del Cr-Calci (Ca) i del Cr-Co; per al gris destaquen els pigments formats pe Sb- 
estany (Sn) i per Sn-Sb-V; quant ais pigments marrons es combinen Fe-Cr-Zn-Al, Fe-Cr-Zn- 
manganés (Mn), i Fe-Cr-Zn; els pigments rosa es formen a partir de Cr-Al, Mn-Al, Cr-Sn, 
Zr-Si-Fe; els rojos amb Zr-Si-Se; els pigments negres, fmalment, s’obtenen de la combinado 
de Cr-Fe, Cr-Fe-Co, Fe-Co, Cr-Fe-Co-Mn i Cr-Fe-Co-níquel (Ni) {TFA, XI: 55-56, 67-68). 
Castellá colores (cerámicos). Francés couleurs (céramiques). Italiá colorí (ceramichi). 
Anglés {cerámic) colo(u)rs. Alemany (Keramik)farben, Emailfarben.

Colorant (cerámic). Vegeu color (cerámic).

Colorifici. De Fitaliá coloríflcio. Empresa auxiliar de la indústria taulellera dedicada exclusivament 
a la producció de frites, esmalts i colors cerámics.

Conca. Vegeu Aresta.

Contracció. En un taulell la contracció és un fenomen que es produeix durant la cocció, sobretot a 
una temperatura próxima ais 100 i ais 200° C i entre 450 i 650° C, en qué les peces 
redueixen les dimensions a causa de Feliminació d’aigua higroscópica (humitat), aigua 
zeolítica i áigua de constitució, respectivament {TFA, X: 5). En aquells taulells que contenen 
matéries primeres riques en carbonats, a una temperatura entre 800 i 950° C es produeix una 
descomposició i alliberament de C02 (desgasificado o descarbonatació) que crea una 
porositat* oberta en tot el eos del taulell i que, alhora, produeix un augment de la pega 
anteriorment contreta per la pérdua d’aigua, fins que s’obté novament la mida original. És 
per aixó que en aquesta mena de taulells amb argiles carbonatades (normalment tots els 
revestiments i el cottoforte) la contracció durant la cocció és mínima, sempre inferior a 1*1%. 
En la composició del eos deis paviments, en can vi, normalment manquen els carbonats, fet 
que impedeix una expansió de la pega similar a la que s’esdevé ais revestiments i que alhora, 
propicia el tancament de la major part deis porus i crea, dones, una porositat ben tan cada; en 
els paviments la reducció del eos de la pega pot anar des d’un máxim del 6  al 9%, en gres 
porcellánic, a un mínim del 4 al 8% en paviments gresifícats en pasta blanca i en klinker, 
passant per una contracció del 5 al 8% en paviments de pasta roja i en gres roig {TFA, V: 
taula 1).

913



Corda Seca. Aquesta técnica de decorado cerámica, propia del Renaixement, fou emprada ais 
centres terrissers de Toledo i Sevilla durant la darreria del segle XV i bona part del següent. 
Consisteix a trabar el disseny desitjat damunt del taulell bescuitat a partir d’unes línies 
formades per óxid de manganés barrejat amb un greix (normalment oli de llinosa) que el fa 
fluid. Així, aqüestes línies -o cordes- delimiten i separen unes zones que després s’han de 
farcir amb els colors prevists per a cadascuna; els distints esmalts no es barregen grácies a 
aqüestes línies que hi fluí de separació. En efectuar-se la segona cocció, el greix es volatilitza 
i entre les distintes zones de color resten un soles negrenes (o del color del bescuit, si el greix 
no s’havia mesclat amb manganés) de manera que els esmalts presenten un lleuger relleu per 
damunt del bescuit -i fan, per tant, l’efecte contrari al produit per la técnica d’aresta o conca, 
que a partir del segle XVI substituí progressivament la de la corda seca (Gomis, 1990: 98- 
99). Durant el segle XIX tant la técnica de la corda seca com l’aresta van ser recuperades i 
adaptades ais nous mitjans mecánics per la sevillana fabrica de Pickman, i durant el primer 
ter? del segle actual algunes empreses valencianes també les van revitalitzar i les van 
combinar amb decorado cerámica plana realitzada normalment mitjan$ant la técnica de 
trepa*. Castellá cuerda seca.

Cossi. Vas gran, fet normalment de cerámica, de forma troncocónica invertida, emprat per a rentar la 
roba, que presenta un forat a la base perqué s’hi escole l’aigua de la bugada; s’assembla al 
llibrell* pero té unes parets més altes i menys exvasades, 90 és, més verticals (Alcover i 
Molí, 1988, 3: 637). En la indústria cerámica valenciana tradicional eren uns recipients de 
cerámica envemissats només per dins i caracteritzats per tindre quatre anses coMocades 
equidistantment al voltant de la vora; aquests cossis s’usaven per a contindre la barbotina 
d’esmalt* o vidriat diluit. Alguns d’aquests recipients de grans dimensions s’encasta ven a 
una obra feta adossada a la paret i servien com a depósit flx de la barbotina (Ferrís i Catalá, 
1987: 40). Castellá barreño. Anglés washing-up bowl.

Coito. Taulell no esmaltat que, tal com ix de la primera i única cocció, es destina a revestir 
paviments exteriors, com ara terrasses, balcons o jardins, molt exposats a l’abrasió (per aixó 
no s’esmahen). S’utilitza majoritáriament per a usos rústics exteriors, com hem dit, pero 
durant la darrera década ha proliferat l’ús del cotto per a paviments interiors, ja que 
proporciona una sensació d’antiguitat (sovint hom l’envelleix expressament) i alhora de 
calidesa. Les característiques técniques del cotto, segons la classifícació técnico-comercial 
utilitzada pels productors taulellers italians, són: superficie no esmaltada, grau d’absorció de 
l’aigua entre el 3 i el 15%, formació per extrusió, suport de color roig, formats normalment 
de grandária mitjana-gran i quadrats (25 x 25 cm, 30 x 30 cm) i gruix molt ampie (entre 25 i
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30 mm), ús prevalent com a paviment exterior i també interior, i cuit a una temperatura entre 
950-1.050° C (Palmonari i Timellini, 1990: 56). La producció de cotto és relativament 
escassa si la comparem amb la de paviments i revestiments esmaltats: només un 3% deis 
taulells italians i deis espanyols són cotti. Castellá Azulejo no esmaltado, baldosa sin 

esmaltar. Francés Carreau non émaillé. Italia cotto. Anglés unglazed floor tile. Alemany 
unglasiertes Bodenfliese.

Cottoforte. Segons Factual denominado técnico-comercial utilitzada pels productors taulellers 
italians i basada en les diferents característiques técniques del producte, el cottoforte és un 
material de superficie esmaltada, amb un grau d’absorció d’aigua entre el 7 i el 15%, format 
per premsatge i molt per via seca, amb el suport de color rosa o roig, amb formats 
normalment de grandária mitjana i quadrats ( 20 x 20 cm) o rectangulars (15 x 20 cm) i 
gruix entre 9 i 11 mm, per a ús sobretot com a paviment interior, i cuit per bicocció a una 
temperatura entre 950-1.020° C per a Fescaldat i entre 900 i 950° C per al vidriat (Palmonari 
i Timellini, 1990: 46). El cottoforte podría identificar-se amb el paviment per a interior 
obtingut per bicocció tradicional, caracteritzat per una resistencia mecánica sufícient i per 
uns esmalts i una decorado de fácil aplicado. El fet que el cottoforte es produi’sca en 
bicocció, amb les majors despeses energétiques connexes amb aquesta tecnología, ha 
provocat que haja estat substituit per la monococció en pasta roja, amb la qual s’obtenen 
paviments amb similars efectes estétics i amb unes propietats técniques (resisténcia i duresa) 
notablement superiors (Tenaglia et al., 1995: 5). En l’acualitat la producció de cottoforte ha 
desaparegut de l’Estat Espanyol i és residual a Italia.

Creamware. Vegeu “Gres blanc”.

Cresol. Segons el DV  (p. 518), llum d’oli consistent en un recipient d’argila (també pot ser de metall) 
dins el qual hom posa l’oli i un o més blens (metxes). Catalá central gresol. Castellá candil. 

Francés lampe á huile. Italiá lume a olio, lucerna. Anglés (small) oil lamp.

CristaMina. Vidriat transparent i incolor. Específicament hom anomena cristal lina a un tipus de 
frita*, de baixa fusibilitat, composta per un alt percentatge (50-60%) de sílice, una baixa 
proporció de fimdents (20-25% de plom, sodi, potassi i bor), i la resta de la composició a 
partir d’elements estabilitzants (alúmina, zinc, calci, barí, magnesi, etc.) (TFA, XI: 21). 
Aqüestes frites cristallines es col-loquen directament sobre pastes molt blanques 
(porcellana, terraglia, sanitaris, etc.) o indirectament si el color del eos cerámic presenta una 
component cromática no desitjada; en el segon cas entre la cristal-lina i el eos cerámic
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s’aplica un estrat intermedi: bé una engalba*, bé un esmalt blanc {blanc de zirconi) o bé tots 
dos (Tozzi, 1992: 311). La cristal-lina, que actúa com una lleugera pel-lícula transparent i 
lluenta, s’empra generalment per donar una major brillantor ais revestiments, els quals es 
distingeixen per les seues característiques estétiques, enfront del paviments que solen 
destacar en canvi per les seues propietats físiques (resisténcia i duresa) (Venturi, 1992: 189). 
Castellá cristalina. Italiá vetrina, cristallina, vernice. Anglés crystalline.

Cru. Taulell premsat que encara no ha rebut la primera cocció o cuita del cru. Després de cuit passa 
a designar-se amb el nom de bescuit* i quan rep la segona cocció o cuita del fi* esdevé un 
taulell própiament dft.

Cuita. En el llenguatge cerámic de la Plana, cocció*.

Dau. Bassa d’uns 20 cm de fondária i d’un diámetre variable que s’habilitava sobre el sagén* d’un 
fom árab perqué tinguera lloc a Finterior la fusió del vidriat (composta principalment de la 
mésela* de la calcina* i la sílice*, normalment en forma d’arena*). En fondre’s i vitrificar
se, la mésela prenia la forma d’una gran pedra vítrica (frita*) que arribava en algún punt fins 
ais 30 cm de gruix i que havia de ser trossejada perqué hom la pogués extraure del dau 
(Ferrís i Catalá, 1987: 45). El nom dau respon segurament al fet que la bassa del sagén* 
presentava una forma cúbica -com la d’un dau, dones. El dau era, en conclusió, el lloc on es 
coi'en els vidriats ; per extensió, a la Plana aquest mot també feia referencia a tota la llar* o 
cambra inferior del fom árab, composta de la caldera (cendrer*), el sagén (rastell*) i el propi 
dau.

Delf(t)ware. Terme de la llengua anglesa emprat per a designar la pisa* o cerámica esmaltada. El 
nom deriva de la ciutat holandesa de Delft, propera a Rotterdam, des de la qual s’exportá 
pisa a Anglaterra sobretot durant el segle XVII.

Desvitrificant. Element que, introduirt en excés expressament en la composició d’un esmalt, propicia 
la desvitrifícació d’aquest i, en conseqüéncia, hi confereix un eos mat. Alguns elements 
desvitrificants són el calci, el barí i zinc i el titani {TFA, I: 23). Vegeu vitrificant.

Disc rotatiu. En una esmaltadora* els dises rotatius possibiliten l’obtenció d’un esmalt amb petites 
gotes la dimensió de les quals és inversament proporcional a la velocitat de rotació d’aquests. 
Un dolí d’esmalt és dirigit contra un grup de dises en rotació (respecte a un eix horitzontal) 
que el llancen en tot al seu voltant; la preséncia d’una cabina protectora i de recollida de
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material permet que les petites gotes només s'escapen cap a la part inferior, travessada peí 
taulell (el material projectat cap ais altres costats és replegat per tal d’impedir que gotege 
sobre els taulells que avancen per la línia) (Venturi, 1992: 200). L’esguitador de dises 
rotatius se sol fer servir per a l’obtenció de superficies lleugerament granuloses {TFA, III: 
13).

Eixugador. Vegeu assecador.

Eixugat. Vegeu assecat.

Embalatge. Vegeu selecció.

Emplanillada. Cadascun deis replanells supeiposats que feien de suport i alhora separaven els 
distints pisos de carrells* de peces (esmahades o crues) durant l’enfomament de la cambra de 
cocció d’un fom árab*. L'original distribució de les emplanillades o replanells, composts de 
morrells* i alcaides*, evitava que el pes de les piles o carrells superiors recaiguera sobre els 
inferiors {HCV, 2: 251); al mateix temps, aquest complex sistema d’enfomament, grácies a 
la disposició sobre el garbell* d’uns característics suports formats per tres rajóles sobre els 
quals es disposaven alcaides*, possibilitava que les fiames provinents de la cambra de 
combustió circularen a través de la camisa*, per la qual ascendien fins a eixir per l’alcova* o 
cúpula del fom {CLE, 1: 29). Aquest sistema d’enfomament basat en la successió 
d’emplanillades i carrells, emprat a Valéncia des d’época baixmedieval, deixá de fer-s’hi 
servir primérencament per a la cuita de taulells, ja que a partir del segle XVII els taulells ja 
no es disposaven horitzontalment en carrells sinó verticalment i separats per colomins* 
(Ferrís i Catalá, 1987: 48); per a l’enfomament de peces d’obra*, en canvi, l’ús de les 
emplanillades formades per morrells i alcaides no era insólit a Manises encara pels volts del 
1960 (Rosselló, 1961: 167).

Enfornador. Oficial dedicat a la introducció del material cerámic en el fom ; en els foms intermitents 
la faena de l’enfomador era especialment onerosa, i adquiría per tant un major relleu.

Enfornament. Procés d’enfomar o introduir el material cerámic dins un fom de cerámica.

Enfornar. En l’activitat cerámica, carregar o introduir materials cerámics en un fom per tal de 
coure’ls. En el cas deis foms árabs intermitents aquesta tasca era especialment laboriosa i
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complicada, especialment quan calia carregar-hi el fi, operació durant la qual Tenfomador* 
havia de distribuir adequadament les caixes* o les emplanillades*, segons els casos. Castellá 
ahornar, enhornar.

Engalba. Aquest mot és compost peí prefíx “en” i per “galba”, que deriva probablement del llatí 
galbus, -a, -um, que vol dir ‘de color verd esgrogue'it’ (d’aquesta paraula deriven directament
0 indirecta giallo, jaune, gelb i yellow  - ‘groe’ en italiá, francés, alemany i anglés, 
respectivament-). Els francesos empren la paraula engobe (que prové d'engaube, derivada al 
seu tom d’una antiga forma engalba), la qual fou adaptada després per l’anglés, l’alemany i 
el castellá; respecte a aquest darrer idioma, algún académic de la llengua espanyola ha 
proposat l’acceptació de la forma catalana engalba, més acostada a 1‘etimológica, enfront 
del gaMicisme engobe (Coromines 1980-91, 3: 345-346). L’engalba és una argila liquida de 
color natural o acolorida amb óxids metáHics que s’aplica sobre la superficie d’una pega 
crua per evitar-ne les imperfeccions i restar-hi porositat (HCV, 2: 252) o bé per donar una 
colorado distinta de l’original a la pasta de l’objecte (Ferrís i Catalá, 1987: 48). En Tactual 
indústria taulellera, concretament dins el procés d’esmaltatge, l’engalba es fe servir per a 
amagar el color del suport cerámic amb el fí d’obtindre posteriorment una superficie 
esmaltada sense defectes causats peí contacte directe entre el eos cerámic i amb un efecte 
estétic de major profunditat (Tozzi, 1992: 304). En la composició de les engalbes entren 
argiles de distints tipus, que poden tindre o no additius vitrificants i colorants15, les quals 
ajuden a aconseguir un producte de característiques intermédies entre la pasta i Tesmalt, 
grácies al qual s‘eliminen possibles problemes d’adaptació de la coberta vítria al bescuit 
durant la cocció. A més de revestir el taulell, Pengalba n’elimina les possibles imperfeccions
1 proporciona ais esmalts transparents un fons de la tonalitat apropiada (Dalmau i de Miguel, 
1991: 27). Castellá i francés engobe. Italiá ingobbio. Anglés slip.

Engobe. GaMicisme. Vegeu engalba.

Entubat. Técnica de decoració cerámica molt emprada a Manises durant el primer terg del segle 
actual que donava uns resultats molt semblants ais de la técnica d’aresta*, tot i que els 
procediments emprats en Tuna i en l’altra eren ben distints. L’entubat consistía a aplicar 
sobre el bescuit un relleu de pasta en forma de tub que discorreguera al llarg de tot el dibuix 
de la decoració; després, igual que es feia amb els taulellets d’aresta, es farden els buits 
obtinguts amb mitjangant esmalts acolorits (Gomis, 1990: 243). Castellá entubado. Anglés 
tube-line.

15E1 contingut de frites, generalment blanques per afavorir Topacificació, pot variar des del 0% a més del
50% (Tozzi, 1992: 305).
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Envernissar Aplicar una coberta transparent, o vemís*, sobre la superficie d’un objecte cerámic per 
tal d’endurir-lo, protegir-lo i donar-hi bríllantor. Castellá barnizar. Francés vernir. Italiá 
invetriare. Anglés glaze. Alemany glasieren.

Era. En l’activitat cerámica, terreny pía a l’aire lliure, situat al costat de les naus industriáis 
cerámiques, on s’escampen els distints tipus d’argila i on té lloc la dosificació, barreja i 
homogeneització d’aquestes; posteriorment, també sobre l’era, les argiles reben un primer 
procés de triturado, que antigament es duia a terme per mitjá d’una pesant pedra de molí de 
forma cónica arrossegada per una cavalleria, a la qual en seguia una altra amb un rastell que 
raspallava la térra; a partir de mitjan segle aquest procediment basat en la forga animal fou 
substituit per un altre de mecánic, consistent en la utilització de tractors que s’encarregaven 
d’esmicolar les argiles escampades sobre l’era. Una voha la térra era triturada paria un 
procés de meteorització natural abans de ser replegada i emmagatzemada a les sitges o 
graners16. En l’actualitat aquest procés previ de preparado de les argiles només el duen a 
terme algunes fabriques, aquelles que en el seu procés de fabricado segueixen fent servir 
l’anomenada mólta per via seca*; tanmateix, la majoria no utilitzen actualment aquest 
sistema, sinó el conegut com mólta per via húmida*, dins el qual no cal aquesta operado 
previa.

Escaldar. Mot propi de la Plana. Coure per primera vegada les peces de cerámica per conferir-hi una 
major consistencia. Es sinónim de bescuitar* i de socarrar*.

Escaldat. Taulell que només ha estat sotmés a la primera cocció. Sinómin de bescuit* (CLE, 1; 18).

Escocia. Pega complementária, en forma de motlura semicircular (o de mitja canya) i cóncava (go 
és, esmaltada a la cara més estreta) que, unida a d’altres de la mateixa forma i color, es 
disposa al llarg deis angles cóncaus que es formen a la intersecció de dues superficies planes 
per tal de conferir un millor acabat al revestiment (Porcar, 1987: 372). Castellá escocia. 
Anglés cove. Alemany Rinnleiste.

Escudella. Segons el DV (p. 788), vas petit en forma de casquet esféric emprat per a servir caldos i 
sucs. Castellá escudilla.

l6Normalment, quan ho permetia la pendent, les eres estaven situades en una zona elevada dins els terrenys 
de l’empresa, amb una cert desnivell respecte al graner en el qual s’havien d’abocar les argiles, de manera 
que una volta tractades, les primeres matéries eren fácilment escombrades i depositades a les sitges, situades 
en un plánol inferior.
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Esmalt. Mésela de diferents materíals (frita*, caolí*, sílice*, colorants*) que s’aplica sobre la 
superficie del taulell (vegeu esmalíatge) i que posteriorment fon en un fom de cocció. Durant 
el refredament l’esmalt fos solidifica i forma un vidre que confereix a la superficie del taulell 
unes especiáis característiques estétiques (color, lluentor, decoració, etc.) i técniques (duresa, 
impermeabilitat, pulibilitat, etc.). La preparado deis esmalts consisteix a dosificar les 
primeres matéries diverses i moldre-les per via húmida amb aigua dins d’un molí Alsing*, 
amb el fí d’obtindre una barbotina d’esmalt* amb una consisténcia (40-50% d’aigua) que 
permeta la correcta aplicado de la suspensió sobre el taulell. Aquesta aplicado es pot 
efectuar sobre un suport cuit (en la tecnología de bicocció*) o sobre un suport cru i eixut (en 
monococció) (Palmonari i Timellini, 1990: 29). Si la capa vítria o vidriat* que s’aplica sobre 
el taulell no és pas opaca sinó transparent aquesta no sol denominar-se esmalt, sinó vernís, 
cristal-lina o coberta (Porcar, 1987: 375). En la composició deis esmalts entra sempre 
l’element formador del vidriat, que és la sílice* en estat pur (quars) o amorf (arena), un 
fundent* (el més habitual históricament a Valéncia ha estat el plom*) que rebaixa el punt de 
fusió d’aquesta, i un opacificant que emblanqueix la coberta vítria, sobre la qual es poden 
plasmar posteriorment decoracions policromes a través de serigrafia* o altres mitjans. 
Castellá esmalte. Francés émail. Italia smalto. Anglés glaze, enamel Alemany Emaille.

Esmalt estannífer. Esmalt de color blanc obtingut a partir de tres ingredients básics: la sílice* (Si02) 
com a vitrificant, l’óxid de plom (PbO) com a fundent, i l’óxid de estany (Sn02) com a 
opacificant. Els esmalts estannífers van ser decoberts i utilitzats per primera vegada pels 
terrissers árabs de la cort califal de Bagdad cap al segle IX quan, en intentar emular la 
porcellana.xinesa (molt admirada entre els govemants islámics per la seua blancor i 
transluciditat), van afegir óxid d’estany ais components básics deis vidriáis plumbífers* 
(Si02 i PbO) i van aconseguir un esmalt opac de tonalitat blanca lletosa: un esmalt 
estannífer (Caiger-Smith, 1985: 28). El descobriment d’aquesta mena d’esmalts tingué gran 
transcendencia peí fet que proporcionaven una superficie blanca i opaca d’elevada resistencia 
i lluentor, que constituía un suport idoni on experimentar decoracions policromes (Gomis, 
1990: 54)17; aquesta cerámica amb fons blanc estannífer i decoració policroma a sobre rep 
normalment el nom de pisa*. Els terrissers árabs van escampar la técnica de fabricació de 
l’esmalt estannífer arreu de l’imperi musulmá, incloent-hi Sicilia i al-Andalus, pai'sos on

17E1s óxids colorants amb els quals s’efectuen normalment decoracions policromes sobre els esmalts 
estannífers són: el cobalt, que proporciona una tonalitat blau; el coure, que en atmosfera oxidant dóna una 
tonalitat bé verda, bé blava o bé a mitjan camí entre aquests dos colors (turquesa), i roja si está cuit en 
atmosfera reductora; el ferro, que pot acolorir un esmalt de tons ben varis que van des del groe palla al 
marró fose; el manganés, amb el qual s’obté un color fose que pot ser marró o violat, o fins i tot negre si es 
combina amb el ferro; i l’antimoni, amb el qual el color adquireix una tonalitat groguenca.
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arribá durant el segle XI i des d’on es difongué cap a la resta de la Mediterránia Occidental a 
partir del segles XIII i XIV. El Regne de Valencia destaca per la fabricació de pisa 
estannífera durant els segles XIII, XIV i XV. La fabricació d’esmalts estannífers ha 
continuat ininterrompudament al nostre país al llarg de la historia almenys fíns al primer terg 
del segle actual, moment a partir del qual, a causa del seu elevat cost, l’estany ha estat 
massivament substituit per aítres opacificants, com ara l’arsénic (durant les décades del 1940 
i 1950) o el zirconi (del 1960 en$á) (vegeu Gomis, 1990: 298 i Badenes, 1965: 187). Castellá 
esmalte estannífero. Francés émail stannifere. Italia smalto di stagno, stannifero. Anglés 
tin (enamel) glaze. Alemany Zinnemaille.

Esmaltadora. Máquina provista deis aparells necessaris per a aplicar una o més capes d’esmalt 
cerámic sobre un taulell. L’operació d’esmaltatge s’efectuava manualment fíns a mitjan 
segle, pero a partir del 1960, almenys peí que fa a la indústria taulellera de la Plana, van 
comentar a generalitzar-s’hi les máquines o línies esmaltadores. L’esmaltadora consta d’una 
línia transportadora de peces que comenta amb un grup d’alimentació del suport (cuit o no) i 
acaba amb un grup de recollida d’aquest: sobre aquesta línia es disposen els aparells 
necessaris per a l’esmaltadura del taulell. Dins d’una línia esmaltadora en primer lloc 
s’efectúa el desbarbat, raspallat i mullat del suport del taulell, i a continuado, mitjan̂ ant una 
llengua de campana* o una llengua de filera*, s’aplica una o més capes d’esmalt opac per tal 
de cobrir el color original del suport. La quantitat d’esmalt que s’hi pretén col-locar es regula 
bé en aportar una major o menor alimentado de barbotina a la campana o a la ñlera, o bé en 
reduir o augmentar la velocitat d’avan$ del suport. En el cas que es requerisca gran quantitat 
d’esmalt pot ser necessari empla9ar successivament dues máquines. Per evitar defectes 
d’esmaltadura és indispensable que el vel líquid (barbotina) que cau des de la campana o des 
de la ñlera siga absolutament continu, ja que una discontinuitat en la caiguda podría 
provocaría l’abséncia d’esmalt en algunes parts del suport. Les llengües de campana i de 
ñlera també s’utilitzen per a aplicar els vidriats transparents o cristal-lines, bé directament 
sobre la pasta blanca, o bé sobre un anterior esmalt opac. Després de l’aplicació de l’esmalt i 
sense cap intervenció ulterior els taulells corren alguns metres, durant els quals se’n produeix 
l’eixugament natural; ñnalment els taulells tomen a ser desbarbats abans de passar al fom. 
Per aconseguir efectes especiáis (difiiminats, gotejats, relleus, etc.) i alhora limitar al máxim 
la quantitat d’esmalt es fan servir particulars métodes d’esmaltatge com ara l’aerógraf o 
pistola, el disc rotatiu i el gotejador de tassa. Amb l’aerógraf* s’assoleixen efectes 
diñuninats, amb el disc rotatiu* s’obté una cobertura amb petites gotes, i el gotejador de 
tassa*, amb qué s’obtenen gotes molt grans, s’empra per obtindre efectes rústics (própies del 
cotto*): superficies ai relleu, desuniformes i només parcialment recobertes. Per a la 
decoració deis taulells es recorre a les pantalles serigráfiques*, els dissenys de les quals
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s’imprimeixen normalment sobre esmalts opacs préviament obtinguts amb campana o filera; 
aquests dissenys sobre esmalt opac poden ser posteriorment recoberts amb una cristal-lina*, 
col-locada també per campana o filera, per donar-hi una major lluentor (Venturi, 1992: 195- 
200). Dins l’esmaltadora, les pantalles serigráfiques solen inserir-se després d’una cabina 
que, per mitjá d’un aerógraf, distribueix un líquid fíxador, el qual té com a objectiu la 
formació sobre 1’esmalt d’una lleugera capa protectora que impedeix que la pols de l’esmalt 
puga adherir-se a la pantalla serigráfíca (TFA, XI: 77). Si el disseny que hom pretén 
aconseguir amb la serigrafía presenta una gran policromia pot ser necessari col-locar sobre la 
línia esmaltadora fíns a 5 o 6 máquines de serigrafíar (Venturi, 1992: 210).

Esmaltar. Segons el GLC (4: 1.866), aplicar un vidriat* cerámic de qualsevol tipus, siga transparent 
(coberta) o opac (esmalt), sobre una superficie per tal de protegir-la, donar-hi lluentor o 
decorar-la.

Esmaltatge. Operado que consisteix a aplicar diversos vidriats en estat líquid (barbotina, amb un 
40-50% d’aigua) sobre els taulells, muntats sobre una cinta transportadora, mitjan̂ ant 
máquines de distribució de distints tipus (llengua de campana*, llengua de filera*, gotejadors 
de tassa*, discs rotatius*, aerógraf*) segons l’efecte estetic que es vulga obtindre. Al final de 
la mateixa línia transportadora es diposen també les máquines de decoració serigráfíca 
(vegeu serigrafiá). Després de conclús el procés d’esmaltatge les peces passen directament a 
la cocció, que pot ser la primera (en monococció) o la segona, en bicocció. A continuació 
encara poden afegir-s’hi algunes decoracions manuals, que requereixen una ulterior cocció a 
baixa temperatura (vegeu tercer foc) (Palmonari i Timellini, 1990: 29). El nombre 
d’aplicacions que se solen efectuar en la línia esmaltadora va des d’un mínim de dues, 
sobretot en revestiments, fíns a un máxim de quatre o cinc, especialment en paviments, més 
exposats a l’abrasió i a l’impacte i, per tant, necessitats d’una capa protectora vítria més 
gruixuda (Femiani, 1992: 18). Durant els darrers anys han aparegut noves tecnologies 
d’esmaltatge, diferenciades de les anteriors peí fet que la capa d’esmalt s’aplica en forma de 
pols, en sec: en l’anomenat monopremsat (monopressatura) el vidriat polvoritzat es deposita 
en l’interior de la premsa i durant el premsatge s’adhereix al taulell; en Yesmaltatge en sec 
(smaltatura a secco), els vidriats en pols s’apliquen sobre les peces eixugades previa 
aplicació d’una capa adhesiva que té la funció de retindre els gránuls del propi esmalt; en 
Yesmaltatge sobre suport incandescent {smaltatura su supporto incandescente) l’esmalt 
s’aplica a alta temperatura, també en forma granular (Palmonari i Timellini, 1990: 29-30). 
Castellá esmaltado. Francés émaillage. Italia smaltatura. Anglés glazed, enamelled. 
Alemany Emailleren.
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Estabilitzant. Element que s’introdueix en proporcions variables, normalment reduides, en la 
composició d’un vidriat cerámic per tal de millorar-ne les propietats i donar-hi estabilitat. 
Alguns estabilitzants són el calci, el bari, el magnesi, el plom, 1’alúmina i el zinc. Entre les 
propietats que els distints estabilitzants confereixen ais vidriats podem destacar d’una banda 
l’augment de la viscositat, de l’opacitat, de la lluentor, de la duresa o de la resistencia 
mecánica i ais ácids; de l’altra, alguns estabilitzats rebaixen el coeficient de dilatado i la 
tendencia a desvitrificar (TFA, XI: 7, 11-12).

Estampado. Vegeu Impressióper transferencia.

Estampador. En els antics processos de preparació de les argiles, operan especialitzat que 
s’encarregava de colpejar l’argila amb una pala (amaduradora*) sobre una taula resistent 
(morber*) per tal de fer-la més plástica. Els estampadors també s’encarregaven de colpejar 
els taulells una volta ja motlurats a les graelles*, per eliminar l’aire que contenien aquests 
(CLE, 1: 21-22).

Estany. 1. Metall blanc, de brill argenti, dúctil i mal leable. En els vidriats cerámics l’óxid d’estany 
(Sn02) és l’opacifícant per exceHéncia, i un deis més emprats en la historia de la cerámica 
mediterránia i del Próxim Orient des que es va descobrir a la Cort Califal de Bagdad al llarg 
del segle LX (Caiger-Smith, 1985: 28) (vegeu esmalt estannífer i pisa). A Valencia l’estany 
s’empra com a opacificant deis vidriats cerámics almenys des del segle XIII o XTV, 
concretament per a l’elaboració de pisa verda i morada*. Des d’época foral i fins al segle 
passat el procés d’utilització de l’estany al nostre país consistía a barrejar i calcinar 
préviament aquest metall amb el plom en un fom de reverber (vegeu ármele*) i fondre la 
calcina* resultant al dau* del fom árab* junt amb l’arena* i els altres components del vidriat; 
posteriorment la massa vítria (frita*) que es formava al dau s’extreia, es molia i es barrejava 
amb aigua perqué adquirirá una consistencia molt fluida (barbotina d’esmalt*) que la fera 
apta per a ser aplicada damunt deis objectes cerámics. Durant el primer ten? del segle actual i 
degut al seu elevat cost, l’estany fou progressivament substituit per altres opacifícants: 
primer per l’arsénic*, mineral molt verinós (Gomis, 1990: 298), i posteriorment peí zirconi*, 
ja a partir del 1960 (Badenes, 1965: 187). A pesar que el poder opacificant de l’estany és 
molt alt (un 6-10% d’óxid d’estany en la composició del vidriat és sufícient per emblanquir 
aquest), el seu ús hui dia segueix bastant restringit a causa de l’elevat cost d’aquesta 
priméria matéria (TFA, XI: 12). Castellá estaño. Francés étain. Italia stagno. Anglés tin. 
Alemany Zinn. 2. Durant els processos antics de preparació de les argiles, Y estany era una 
paret d’algeps sobre la qual s’enganxaven trossos de fang en estat plástic, els quals 
s’eixugaven parcialment aprofitant la capacitat d’absorció de la humitat que és propia del 
guix (Ferrís i Catalá, 1987: 151).



Estergit. Técnica de decoració cerámica consistent a col* locar sobre un taulell, un plat o qualsevol 
altre objecte cerámic de morfologia plana una cartolina que portava, marcades per mitjá de 
forats molt fíns fets amb una agulla, les línies del dibuix; damunt aquesta cartolina es 
passava un drap impregnat de pols de carbó per tal que quedara assenyalada una línia de 
forats, que es prenia com a referéncia per a la posterior aplicado deis óxids colorants sobre 
el disseny (Gomis, 1990: 109). Castellá estarcido.

Estrep. En un tom de terrisser, Yestrep era una tauleta rectangular de fusta sobre la qual Fofícial 
descansava el preu esquerre mentre feia girar la falda* amb el dret (CLE, 1: 20).

Extrusió. Procés de formado d’un material plástic a través de l’orifíci d’una matriu rígida. Una cinta 
extrudida de secció tranversal controlada ix a través d’aquest forat, la qual és després tallada 
per a formar el producte (Reed, 1995: 450). En Factual industria taulellera l’extrusió se sol 
utilitzar en els processos de formado de paviments no esmahats (cotto* o klinker*), a partir 
d’una massa argilosa plástica que presenta un contingut d’aigua que pot variar, segons el 
tipus de producte, entre el 15 i el 20% (Palmonari i Timellini, 1990: 28); aquesta pasta 
s’introdueix dins una extrusionadora* o galletera en la qual es produeix l’oportuna 
compressió (desaireado) i posterior formado de l’argila dins d’una matriu metál-lica d’unes 
mides deteminades que hi confereixen la forma desitjada; posteriorment per l’eixida de la 
matriu surt l’argila ja extrusionada en forma de cinta continua, la qual és transversalment 
seccionada per una talladora que dóna a les peces una llargária préviament establida (Porcar, 
1987: 428-429). Castellá extrusión. Italia estrusione. Anglés extrusión.

Extrusionadora. També coneguda com galletera*. En els processos d’extrusió* aparell utilitzat per 
a la formado de les peces que consta d’un sistema propulsor que s’encarrega de comprimir i 
espentar l’argila.en estat plástic fíns a una matriu que consisteix en una pega metál-lica de 
geometría variable (segons les mides que es vulguen donar a la pega) que es fíxa a l’eixida 
d’un sistema propulsor, que expulsa l’argila en forma de cinta, la qual és posteriorment 
tallada per un fíl d’aram amb el fí de conferir a les peces la grandária desitjada (Porcar, 
1987: 428-429).

Faianga. Sinónim de pisa*. GaHicisme derivat del mot fa'iencei amb el mateix signifícat, que deriva 
de Faenza, ciutat romanyona (actualment a la provincia de Ravenna, inclosa en la regió de 
l’Emília-Romanya, al nord d’Itália) que durant el segle XVI va destacar per la seua 
producció de pisa policroma, la qual hom exportá a Franga, on rebé el nom de la ciutat de 
procedéncia (de la mateixa manera que els italians havien dit majólica* durant el segle XV a 
la pisa manisera de reflex daurat, perqué era transportada de Valéncia a la Península Itálica
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en naus mallorquines). La forma francesa faience va ser adaptada posteriorment en alemany 
(Fayence), anglés {faience), espanyol {fayenza) i catalá (faianga), mentre que a Italia la 

forma faenza esdevingué sinónima de maiolica {majólica*).

Faianga egipcia. Hom anomena així una pasta artificial creada pels egipcis durant el III miMenni aC 

i composta d’un argila fortament silícia, sobre la qual s’aplicava un vidriat alcalí* o sílico- 

alcalí, és a dir, format per sílice* (element que dona lloc al vidriat) i un fundent alcalí (format 

per álcalis*) que rebaixava el punt de fusió d’aquesta. Els vidriats alcalins aplicats sobre la 
faianga egipcia (o pasta egipcia) se solien acolorir amb petites quantitats de coure, que 

conferien una magnífica tonalitat turquesa a la superficie de les peces. Aquesta tonalitat 

s’obtenia grácies a la doble acció que realitzava l’óxid de coure: d’una banda sobre el vidriat 
sílico-alcalí, i de l’altra, en combinar-se amb la pasta també silícia del bescuit (Gomis, 1990: 
47-48). Els luxosos objectes de faianga egipcia que s’han trobat fins ara són tots de petites 
dimensions (peces de joieria, fíguretes, amulets, vasos per a líquids preciosos, etc.), sempre 

inferiors ais 8  cm, i són considerats els primers objectes cerámics vidriats en la historia de la 
cerámica (Cooper, 1993: 23).

Falda. En un tom de terrisser, la falda és una pega de fusta en forma de disc d’un metre de diámetre 
que va subjecta peí centre a l’arbre* i que serveix de pedal motriu del tom de l’ofícial, que la 
mou o l’atura amb la forga del peu (Ferrís i Catalá, 1987: 52).

Fanfare. Vol dir ‘‘fanfarria”. Es tracta d’un tipus de decoració que apareix sobre cerámica en qué 

hom representa, sois o junt amb d’altres elements, trofeus militars, gallardets, canons, 
trompetes, tabals, senyeres i d’altres motius castrenses. El tema es va popularitzar en la pisa 
francesa a partir de la batalla de Fontenoy (1745), pero ja s’havia donat abans en la 

cerámica italiana. Per influéncia gal-la fou emprat a mitjan segle XVIII en la pisa de la Reial 
Fábrica de l’Alcora (HCV, 3: 233).

Fang. Massa que resulta de la barreja d’aigua i argila. Es fa servir per a denominar qualsevol classe 
de pasta cerámica molla; una volta esta cuita ja no s’anomena fang (si de cas, fang cuit). 
Castellá barro. Francés boue. Italia fango. Anglés mud. Alemany Lehm.

Feldspat. Paraula d’origen alemany composta de feld, “camp” i spat, “espat”, go és, mineral 

d’estructura laminosa o foliada. Els feldspats són silicats alumínics de potassi, sodi o calci o 
de diversos d’aquests elements alhora; representen els minerals més abundants en les roques 

de la litosfera (un 39% del total, seguits peí quars amb un 28% i deis minerals argilosos i 
miques amb un 18%) (Rosselló et al., 1994: 259). La fórmula general deis feldspats és
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XY4Og, on X está generalment constituit per potassi (K4), sodi (Na4) o calci (Ca2+), i Y 

representa gairebé sempre alumini (Al34) i silici (Si44). Normalment els feldspats presenten 

una composició quimica en qué la sílice (Si02) entra en més d’un 70%, l’alúmina (A120 3) 
entre el 15 i el 20% i on el potassi, el sodi i el calci es troben en proporcions variables (TFA, 
II: 62, 65). Els minerals feldspátics s’usen especialment en aquells materials cerámics en qué 

hom vol assolir un alt grau de vitrificado, com ara la porcellana, els sanitaris, el gres 

porcellánic i la monococció blanca (II: 62, 6 6 ). Cal destacar l’ús deis minerals feldspátics en 

la composició del eos i del vidriat de la porcellana*; tant en l’un com en l’altre els 

components essencials són el caolí*, argila de cocció blanca que actúa com a silicat aluminio 

no fusible, i el petuntse*, format per minerals feldspátics mólts i que fa de silicat alumínic 
fusible (Boger, 1971: 266) (vegeu porcellana). En la composició deis vidriats feldspátics 

actuals el feldspat i, en menor mesura, altres fundents entren en una proporció que pot anar 

des del 55 fíns al 85%, i el quars* (forma pura de la sílice*) i el caolí* completen el 
percentatge restant (entre el 45 i el 15%): com més gran és la proporció de quars respecte al 
caolí més elevada és la duresa i lluentor del vemís, en cas contrari (més caolí i menys quars) 
la textura resulta mat (Hamilton, 1985a: 136). Castellá feldespato. Francés i anglés 
feldspath. Italia feldspato. Alemany Feldspat.

Fer a caldo. Sinómic de buidatper barbotina. Vegeu barbotina.

Fer a palanca. Vegeu Calibrador, palanca i plantilla.

Ferret. Petita pe?a amb tres peus que en els antics processos de fabricació en un fom árab es feia 
servir per a separar, durant la cuita del fí*, els diferents taulells (o qualsevol altra pe^a 
cerámica de morfología oberta, com ara plats) distriburts en carrells* per impedir el contacte 
entre les peces esmaltades i evitar que aqüestes s’enganxaren durant la cuita del fi, moment 
en qué el vidriat es reblania {HCV, 2: 251). Castellá atifle, trébede.

Ferronerie. Motiu decoratiu sobre cerámica, en qué es combinen els colors blau i groe (els més 

característics de la policromía renaixentista), que consisteix en uns cartutxos i unes bandes 
que giren formant volutes. Els motius anomenats ferronerie están inspiráis en el treball del 

ferro forjat (Sánchez P., 1995: 109). És molt característic del Renaixement flamenc, i de fet 

arribá des de Flandes a Talavera a mitjan segle XVI; des de la ciutat castellana passá a 
Valéncia poc després, pero al nostre país la utilització deis dissenys de ferronerie sobre 
cerámica fou més aviat escassa, a diferencia de Talavera de la Reina.
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Fi. Pega bescuitada (que ha rebut la primera cocció o cuita del era*) i esmaltada que encara no ha 

patit la segona cocció o cuita del ñ, durant la qual el vidriat era que s’ha aplicat sobre el 

bescuit vitrifica, de manera que la pega esdevé fínalment un taulell.

Filacteri. Segons el DV (p. 908), cadascuna de les dues bandes de pergamí emprades, des de l’exili 

fíns hui, pels jueus en les oracions del matí deis dies no festius. En art s’aplica aquest terme a 

les banderoles, cintes o pergamins allargats que contenen llegendes, i que són ffeqüents a les 

pintures, tapissos o ais arrimadors de taulells (Martín G., 1986, 2: 637). En les 

representacions de Sant Vicerit Ferrer el dominica sol portar en uns filacteris la llengenda 

TIMETE DEUM ET DATE ILLIHONOREM ET GLORIAM (temeu Déu i doneu-li honor 

i gloria).

Formació (de la pega). Procés en el qual les matéries pnmeres que constitueixen el eos d’un taulell, 

préviament processades, pero encara sense forma propia, adquireixen una geometría ben 

definida. Fins al segle XIX, dins la indústria cerámica valenciana la formació deis taulellets 

es duia a terme en estat plástic (amb més del 2 0 % d’aigua) i en motles de fusta (graella*); no 

fou fins a la darreria de la centuria dinovena que s’hi introduiren les primeres premses* que 

donaven forma a la pega per compactació de l’argila en estat sec (5-10% d’humitat) o 

semisec (10-15%) i no pas plástic. Al llarg de Tactual centuria el premsat* ha estat el 

principal sistema utilitzat per a la formació deis taulells, per bé que durant les ultimes 

décades també s’ha vingut utilitzant en materials no esmaltats (com ara el klinker* i el 

cotto*) un sistema altematiu: l’extrasió*. Castellá formación. Itahá formaíura. Anglés 

forming. '

Forn. Lloc clos dins el qual qualsevol tipus d’energia esdevé calorífica (térmica) per tal de 

transformar, físicament o químicament, la materia que hom hi introdueix (DV, p. 935). El 

fom és el lloc on es produeix la cocció de les peces cerámiques, fase en la qual aqüestes 

pateixen una série de transformacions físiques i reaccions, les més importants de les quals 

són la pérdua de plasticitat de les argiles i la vitrificació deis esmalts. En la historia de la 

cerámica valenciana els foms més utilitzats per a la cocció de les peces han estat els 

intermitents foms árabs* o moros, que feien servir com a combustible les llenyes baixes. Fins 

ais anys vint del segle XX aquests foms foren els únics que s’utilitzaven en la cocció deis 

taulellets a la Plana (tant per a la primera com per a la segona cocció); a partir d’aquella 

década s’hi van introduir els primers foms continus per a la cocció del fí: els foms de 

passatges*. Ja durant la década del 1950 aparegueren els primers foms de cambres* per a la 

cuita del era, i durant la década posterior els foms túnel de fiama directa*, també per a coure
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el bescuit, i els foms túnel muflats* i els foms de canals o de plaques d’arrossegament* per a 

la cocció del vidriat. Durant la década del 1980 es van generalizar els foms monostrats de 

corrons*, aptes per a la cuita del cru i del fí en una única cuita (monococció). A banda de 

foms de cocció, la industria cerámica també fa servir també foms de fusió (deis vidriats), 

que poden ser continus (de solera inclinada*) o intermitents (rotatius*). Porcar (1987: 430) 

classifica els foms de cocció de cerámica segons tres criteris: d’una banda en fimció que el 

cicle de calfament i refredament siga seqüencial (foms intermitents*, en qué el material no 

varia de posició durant la cocció) o siga constant (foms continus*, on el material ha de 

recorrer una determinada trajectória durant la cuita); d’una altra, segons la forma de 

calfament, que pot ser per electricitat o per combustió (en aquest segon cas el combustible 

pot ser sólid, com ara la llenya o el carbó, líquid, com el fuel, o gasós, com el gas propá o el 

gas natural); finalment, els foms també es classifiquen en fimció de la disposició del material 

respecte ais productes de la combustió: poden ser de flama directa (com els foms árabs o els 

foms túnel de flama directa*), muflats (com els foms túnel muflats*) o parcialment muflats 

(semimuflats). Castellá homo. Francés four. Italiá fomo, fomace. Anglés kiln. Alemany 

Ofen.

Forn árab. Des del temps deis ibers el fom de doble cambra o roma, antecessor directe del fo m  

árah, ha estat utilitzat pels habitants de les actuals terres valencianes. Aquests antics 

pobladors del nostre país heretaren de la tradició greco-llatina aquesta mena de foms, que 

constaven de dos departaments: la llar, on s’alimenta el foc i té lloc la combustió, i la cambra 

de cocció, on es depositen les peces a coure. Aquesta mena de fom continué fent-se servir en 

terres valencianes durant l’época musulmana, durant la qual comensá a utilitzar-s’hi 

l’anomenat fo m  árab (també fo m  moró), que era una versió evolucionada i perfeccionada de 

l’anterior (HCV, 2: 31). Després de la conquesta cristiana no es trencá la continuitat peí que 

fa a la fabricació cerámica, de manera que la cocció de les peces continué realitzant-se en 

fom s árabs, denominado que ha perviscut fins a l’actualitat a la Plana sota la forma de fo m  

moro. Els foms árabs d’época cristiana, més evolucionáis i de major grandária que els 

d’época musulmana18, constaven, com aquells (i com els deis romans i els deis ibers), de dos 

grans compartiments circulare: un de superior o laboratori* (popularment designat a 

Valéncia amb el nom de fom )  on es coia tant el cru* com el fi*, i una altre d’inferior, la 

llar*, que en tres quartes parts estava encastada en el térra i a la qual només es podia accedir 

per una perita boca*, a través de la qual s’alimentava de llenya {malea*) la caldera* o

18Segons González i Martí {CLE, 1: 17) un fom árab podia tindre una alcária des de dos a cinc metres;
generalment com més prop al segle XX hom solía construir-los cada vegada de majors dimensions a causa
de l’augment progressiu de la demanda de cerámica.
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cendrer, part anterior de la llar on es produia la combustió; la llar presentava a més una part 

posterior més elevada que la primera, el sagén* o rastell, sobre la qual es fonien els 

components del vidriat dins d’una bassa d’uns 2 0  cm de fondária que s’hi construía, 

anomenada dau*. El laboratori o fom própiament dit, on es coi'en les peces, comptava amb 

una paret circular de rajóles refractáries (camisa*), un ampli mur posterior de més d’un 

metre de gruix que el protegía de la intempérie (<carxata*), una porta d’accés estreta i alta 

(port*) i un sostre en forma de cúpula (alcova*) foradat per unes xemeneies disposades 

concéntricament, la més central i gran de les quals era Yalule*; el laboratori rebia la calor, el 

foc i les flames des de la llar a través d’uns forats o tirs disposats també concentricament 

sobre el pis del laboratori o garbell*. Fins ais anys trenta del nostre segle hom seguí 

utilitzant a Valencia foms árabs d’aquestes característiques en la cocció deis taulells, els 

quals es distribuien dins el laboratori en altes fileres distribuides en cercles concéntrics, i 

protegits per caixes* si esta ven esmaltats (en cm). Durant aquesta década es van introduir 

tant a la Plana com a l’Horta els foms de passatges*, que rápidament substituíren els árabs 

per a la cuita del fí, i els relegaren a la del cm. Durant la década del 1950 algunes empreses 

valencianes introduiren per a la cuita del cm un nou tipus de fom, anomenat de cambres*, 

que « i un principi no era més que una successió de foms árabs units en una única 

instal-lació. Finalment, durant els anys seixanta i setanta, la generalització deis foms túnel* 

per a la cuita del cm en les empreses taulelleres de la Plana i de l’Horta acaba per susbtituir 

defínitivament els foms árabs; d’aquesta manera es trencá amb una tradició bimillénária a 

les nostres terres que, com hem dit, arrancava de l’época ibérica, i després de més de vint 

segles de continuítat, cap a mitjan década del 1970 s’esvaia víctima del progrés industrial. 

Castellá horno árabe, homo moruno. Italia fomace more seo, forno arabo. Anglés moorish 

kiln.

Forn bicanal Vegeu fo m  de plaques d ’arrossegament.

Forn continu. Aquell que no cal apagar despres de cada cocció, en el qual les peces s’hi introdueixen 

contínuament per un costat i n ’ixen cuites per l’altre, sense necessitat que l’ofícial enfomador 

entre al fom per a extraure-les, com passa ais foms intermitents*. Els foms continus 

únicament s’apaguen en cas de reparació. Els primers foms continus que es van utilitzar, cap 

a la década del 1930, dins la indústria taulellera de la Plana foren els de passatges*, per a la 

cocció del fí, i posteriorment, ja durant la década del 1960, els túnel*, emprats tant en la 

cuita de fí com en la del cm, i els de plaques d’arrossegament*, utilitzats únicament en la 

cuita del fí. Castellá horno continuo. Italia forno continuo. Anglés continuous kiln.
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Fom  de cambres. Eren uns foms semicontinus dissenyats per a la cuita del cru* que es van introduir 
cap a mitjan segle XX en algunes empreses cerámiques de la Plana i de l’Horta en 

substitució deis tradicionals foms árabs, que degut al seu carácter intermitent presentaven 

l’inconvenient de tindre unes altes pérdues en calories (més del 70%) (Rosselló, 1966: 434- 
435). Els foms de cambres consistien en una serie continua de compartiments o cambres (de 

dues a sis) per les quals, a través d’uns conductes regulats per una válvula de pas, circulava 

successivament el foc des de la primera fíns a la darrera d’una manera seqüencial: una fase 

de calfament previ, un moment de máxima temperatura i un refredament gradual posterior. 

L’estalvi de combustible en els foms de cambres era notable, ja que cap al 80% de les 

calories generades en la cuita del cm de la primera cambra no es perdien, sinó que passaven 
a través deis conductes a la següent cambra i aprofítaven per a la cuita del material d’aquesta 

i després passaven a la següent cambra i així succesivament fíns a arribar al darrer 

compartiment; d’aquesta manera l’estalvi de combustible a partir de la segona cambra era 
més que notable (Badenes, 1965: 190). Un altre avantatge deis foms de cambres davant els 
foms árabs era el fet que els primers eren de flama invertida (el foc circulava de dalt cap a 
baix) i els segons de flama directa (les flames travessaven la cambra de cocció de baix cap a 
dalt); aquest condicionament técnic, segons Ferdinand Schleich (1953: 3), signifícava que per 

a coure la mateixa quantitat de taulells en un fom de cambres de flama invertida es gastara 
un 40% de combustible que en un fom árab, de flama directa. La rápida irrupció deis 
anomenats fom s túnel de flama directa* va impedir un major desenvolupament deis foms de 
cambres, que durant la década del 1960 foren substiturts progressivament per aquells. 
Castellá homo de cámaras. Italia forno a camera.

Forn de canals. Vegeu fom s de plaques d ’arrossegament.

Forn de fusió. Fom destinat a la fusió del vidriat i a la posterior obtenció de frites en refredar-se el 
resultat d’aquesta fusió en aigua freda. Vegeu forn rotatiu i forn de solera inclinada. 
Castellá homo de fusión. Italia forno per fusione. Anglés melting kiln.

Forn de passatges. Tipus de fom continu dissenyat per a la cuita del fí* que es va generalitzar 

durant la década del 1930 a les fabriques taulelleres valencianes. Consistien en una série de 
conductes (passatges) de secció rectangular (d’amplária podien fer de 20 a 37 cm i d’al$ária 

entre 6  i 8  cm), fets de material refractari i lleugerament inclinats, per l’entrada deis quals es 

disposaven i espentaven (manualment, primer, i mecánicament, a partir de la decada del 
1950), els taulells esmaltats que s’havien de coure, els quals, després de recorrer tot el 
passatge espentant-se els uns ais altres, eixien ja completament cuits per les sortides deis 

conductes. La llargada deis passatges podia anar entre els 6  i els dotze metres i cada passatge
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estava sobreposat l’un sobre l’altre en distintes files: a Italia es van arribar a construir foms 

de passatges amb tretze files cadascuna de les quals comptava amb onze tubs o passatges 
sobreposats. La zona mitjana del passatge, per la seua part externa, está en contacte directe 
amb el producte de la combustió que es genera en la llar, generalment ubicada baix del fom. 

Amb els foms de passatges s’obtenía un calfament previ suau i progressiu fins a la zona de 

máxima temperatura, i un refredament també lent i gradual (Padoa, 1971: 18-19). L’estalvi 

de combustible respecte ais foms árabs era notable per tal com els foms de passatges no 

s’apagaven mai (només en cas d’avaria) i dones no hi calía refredar la installació cada 

vegada que s’havia de procedir a una nova cuita, com s’esdevenia amb els intermitents foms 
árabs (Gomis, 1990: 252-253). Castellá homo de pasajes. Italia forno a passaggi. Anglés 

passage kiln.

Forn de plaques d’arrossegament. Fom de cerámica per a coure 1’esmalt, similar al fom túnel 
muflat*, pero de menors dimensions (llargária de 30 metres, i perímetre de 0,35 x 0,45, per a 
taulells de 15 x 15, i 0,50 x 0,60 per a taulells de 20 x 20). La diferencia substancial 
respecte ais foms túnel semimuflats radica en el fet que aquests transporten el material sobre 
vagonetes i en els foms de plaques d’arrossegament les peces també van coMocades 
horitzontalment, dins de caixes amb arestes, pero sobre plaques refractáries d’arrossegament 
(com indica el seu nom), les quals són espentades en fila continua per un mecanisme instal lat 
a 1’entrada, com en els foms de passatges. Els foms de plaques d’arrossegament, que també 
s’anomenen foms de canals*, poden presentar un únic canal de cocció (llavors s'anomena 
fo m  mono canal), dos (fom bicanal, que són els més habituáis), tres (tricanal) o fins i tot 

més (multipanal) (Padoa, 1971: 24-26). Durant les décades del 1960 i 1970 aquesta mena de 
foms comentaren a substituir els foms de passatges per a la cocció del fi, especialment en 
aquelles fabriques de dimensions mitjanes i menudes. El principal avantatge que oferien les 

plaques d’arrossegament sobre els passatges consistía en el fet que mentre que en els segons 
els taulells s’espentaven els uns ais altres i l’esmalt d’un taulell podia resultar danyat en estar 

en contacte amb el del següent, en les primeres les peces anaven protegides dins de caixes 
refractáries, sense cap punt de contacte entre aqüestes peces. A més a més, la productivitat 

deis foms de plaques era molt superior a la deis de passatges: la producció diaria d’un 

passatge era de 5,4 m2per a peces de 15 x 15 cm, que multiplicat per una mitjana de 30 
passatges per fom, assolia diáriament 162 m2; amb els foms de plaques, en canvi, s’obté una 

producció diária per canal de 310 m2 de peces de 15 x 15 cm, i com que normalment els 

foms d’aquesta mena solen ser bicanals, aquesta producció cal multiplicar-la per dos. 
Castellá homo de placas de arrastre, horno de canales. Italia forno a piastre striscianti, 
forno a canali. Anglés píate kiln.
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Forn de solera inclinada. InstaMació utilitzada per a la fusió continua deis components del vidriat, 

els quals, préviament triturats, s’introdueixen per una mena d’embut que hi ha a la part 

superior del fom, a través del qual penetra en una cambra que rep directament la calor de la 

llar; en aquest compartiment es fon la mésela i d’ací passa a través d’un sol refractan 

lleugerament inclinat (per aixó el nom de fo m  de solera inclinada) a una bassa en forma de 

sifó que es troba a la part de baix del fom on hi ha aigua freda, que en entrar en contacte 

amb la mésela fosa o frita* la disgrega. Abans deis anys seixanta, quan encara s’utilizava el 

plom com a principal fundent deis vidriats, els foms de solera emprats eren del tipus 

anomenat Bassin; amb la substitució del plom peí zirconi, aquest fom continu de fusió fou 

millorat, ja que aquest mineral opacificant requería un període mes llarg per poder fondre, i 

passa a anomenar-se Bacino (Gomis, 1990: 254), que són els tipus de fom de fusió que es 

fan servir majoritáriament en Tactualitat. Castellá homo de solera inclinada.

Forn intermitent. Aquell en el qual el procés térmic al qual se sotmet el material cerámic és 

intermitent o seqüencial, de manera que després de cada cocció s’ha de produir un 

refredament del fom perqué els operaris puguen entrar-hi i extraure’n les peces, fet que 

suposa una alta despesa en combustible, ja que cada vegada que s’inicia una cuita el fom ha 

de ser novament encés. Per a la cuita del fí en la indústria cerámica valenciana s’han vingut 

utilitzant foms intermitents (bé árabs, bé de cambres) fíns a la década del 1960 i encara 

després. Castellá horno intermitente. Italiá forno intermitiente. Anglés intermittent kiln.

Forn monocanal. Vegeu forn de plaques d ’arrossegament.

Fom monostrat de corrons. Aquesta mena de foms, similars al de passatges, están composts d’uns 

conductes monostrats, és a dir, que suporten un únic estrat, un únic taulell (i no una pila, 

com passa en els foms de plaques, o en els túnel), que a més a més, igual que passa en els 

foms de passatges, no va recolzat sobre una placa refractária, sinó que es col-loca 

directament sobre el conducte, compost en aquest cas d’uns corrons o cilindres (o ml-los) 

fets de material refractari19. L’avantatge que ofereixen els foms de corrons sobre els de 

passatges és que en aquests darrers els taulells s’espentaven els uns ais altres i en estar en 

contacte directe podien resutar finalment defectuosos; mentrestant, el mecanisme deis foms 

de cilindres impedeix que es toquen les vores deis taulells: aquests corrons es disposen 

paral-lelament i efectúen un moviment de translació absolutament continu i sincronitzat,

19Sovint els cilindres de la part central del fom, que són els que han de suportar les temperatures més 
elevades, són fets de porcellana refractária, mentre que els de cada extrem poden ser d’acer.
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sense que els taulells tinguen que espentejar-se els uns ais altres (Padoa, 1971: 26). Els foms 

monostrats de corrons han de funcionar necessáriament amb un material gasós, 

preferiblement gas natural; fou per aquest motiu que no es van introduir a la Plana fins al 

1980, any en qué s’inaugurá el gasoducte Tarragona-Valencia. Posteriorment s’hi van 

generalitzar rápidament durant els anys vuitanta en la industria taulellera de la comarca (tant 

per a la monococció com per a la bicocció rápida) pels grans avantatges que oferien enfront 

deis anteriors foms que s’hi feien servir. A banda del fet que no requereixen cap suport 

refractari (a diferencia deis foms túnel o deis de plaques, la qual cosa era un auténtic 

problema perqué els suports refractaris es deterioráveri fácilment i havien de ser reempla^ats 

amb una certa freqüéncia), els foms monostrats de corrons optimitzen l’aillament térmic de 

la instaMació i la gestió energética en general, posseeixen un control informatitzat del cicle 

de temperatures i per tant de la combustió i són molt més versátils que no els altres foms que 

es feien i es fan servir, ja que presenten una baixa inercia térmica (es poden parar i reactivar 

en només un parell d’hores)20. Els foms monostrats de corrons també es caracteritzen per la 

seua completa automatització: l’alimentació del conducte amb taulells provinents de les línies 

esmaltadores i la classifícació posterior a l’eixida del fom són completament automátiques 

(Porcar, 1987: 431). S’hi produeix una concatenació de les diferents fases del procés 

productiu. Respecte ais foms túnel i de plaques d’arrossegament l’augment de la 

productivitat en els foms monostrat de corrons és formidable, no només perqué hi cal una 

única cocció (i no dues, com s’esdevé en els dos casos anteriors), sinó perqué diáriament, en 

un fom monostrat de dimensions mitjanes (uns 60 m de llarg) s’hi poden coure fins a 2.500 

m2de taulells esmaltats (Dalmau i de Miguel, 1991: 29), enfront deis 1.500 que se n’obtenen 

en un fom túnel muflat de grans dimensions i els menys de 700 capados d’assolir en un fom 

bicanal. Castellá homo monoestrato de rodillos. Italiá forno monos trato a rulli. Anglés 

single-layer roller kiln.

Forn moro. Vegeu forn árab.

Forn multicanal. Vegeu fo m  de plaques d ’arrossegament.

20E1s foms monostrats de cilindres es poden apagar i posar novament en fimcionament en un molt breu 
període de temps, fet que suposa que la producció pot estar molt més controlada, és a dir, si cal parar els 
foms perqué no hi ha comandes, s’aturen, i si immediatament apareix un encárrec, es pot tomar a engegar 
rápidament; amb els foms amb una alta inércia térmica és més difícil arriscar-se a apagar-los, perqué en cas 
de noves comandes el fom tarda molt més temps a tomar a funcionar. D’aquesta manera, amb els foms 
monostrats de corrons es produeix un major control sobre la producció i es poden evitar els stocks.
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Forn rotatiu. Fom de fusió intermitent emprat per a l’obtenció de frites, en fondre la mésela del 

vidriat i deixar-la refredar bruscament en aigua freda. El seu mecanisme consisteix a fer 

girar un cilindre col-locat horitzontalment a l’entom del seu eix; dins d’aquest cilindre s’han 

depositat préviament els distints components del vidriat. Després de la fusió la cárrega del 

cilindre (el material fos) s’ha de buidar i tomar a carregar després d’un període de repós 

(TFA, XI: 25). Els foms rotaroris presenten l’incovenient de ser intermitents, amb la pérdua 

de productivitat que aquest fet comporta; amb tot i aixó, resulten bastant útils quan la 

quantitat de material a fondre és menuda. Hui dia l’ús deis foms de fusió rotatius es 

restringeix normalment a les empreses Cerámiqúes que produeixen directament una part de 

les frites emprades o ais colorifícis que efectúen proves o produccions limitades de tipus 

especial (sobretot de plom) (Venturi, 1992: 192). Castellá horno rotativo. Italia forno 

rotativo. Anglés rotarykiln, revolvingkiln.

Forn tricanal. Vegeu fo m  de plaques d'arrossegament.

Forn túnel de flama directa. Consisteix en un passadís o túnel rectilini d’un perímetre variable (els 

més menuts poden fer 0,75 x 0,90 m, i els més grans 1,2 x 1,2 m) i d’una llargária que 

habitualment oscil-la entre els 60 i els 1 0 0  metres, amb una porta a cadascun deis extrems 

del túnel. Els taulells per a coure es coHocen, apilats els uns sobre els altres en piles 

d’aproximadament un metre d’al$ada, sobre unes vagonetes que, muntades sobre una via, 

omplin intemament la galería i la recorren lentament d’un extrem a l’altre, espentades de 

manera continua i uniforme per un mecanisme situat a 1’entrada. Com que és un fom 

continu, a intervals regulars s’introdueix una vagoneta amb material cm i per l’altre extrem 

n’ix una altra amb peces ja cuites (segons el tipus i la llargária del fom túnel, la cocció del 

material de cada vagoneta pot durar entre 50 i 60 hores). Les vagonetes presenten una part 

inferior metáHica amb rodes, que sosté una placa feta de material refractari, sobre la qual es 

recolzen els taulells. En el fom túnel de flama directa es poden distingir tres zones: una 

inicial de calfament lent i progressiu, una central on s’assoleix la máxima temperatura, en 

qué les flames i els productes de la combustió penetren en el túnel de cocció i entren en 

contacte directe amb el suport refractari (que no amb el material per a coure), i una altra 

final de refredament gradual, per efecte d’un aire que bufa a contracorrent dins el fom (que 

ix d’un ventilador col-locat a la part de l’eixida del túnel). Aquest mateix aire es caifa a 

expenses del material cuit i sovint és reutilitzat per a l’assecat, en la instal-lació contigua 

anomenada assecador túnel* (Padoa, 1971: 22). Durant els anys seixanta i setanta els foms 

túnel de flama directa van substituir els de cambres* i els árabs* per a la cocció del cm peí 

seu consum energétic relativament baix, per la seua temperatura uniforme de cocció (sense
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canvis bruscs) que proporciona major homogeneitat a les peces i sobretot per la seua més 

alta productivitat (Gomis, 1990: 275). Respecte a la productivitat cal dir que amb un fom 

árab la mitjana diaria de producció era d’uns 2 0 0  metres quadrats i amb un fom semicontinu 

de quatre cambres podia ser de poc més de 500 m2, mentre que amb un fom túnel de 

dimensions reduides (60 m de longitud) s’assoleixen 1.500 m2 diaris i amb un de gran 

capacitat (100 m de llarg) fins a 4.500 m2 diaris (Padoa, 1971: 30). Els foms túnel de flama 

directa, a banda de coure el cm, també es poden utilitzar per a la cocció del fi en els 

processos de bicocció tradicional, sempre que el combustible utilitzat siga el gas natural; si 

la font d’energia fóra un combustible sólid, com el fúél, llavors cal fer servir foms tunéis 

muflats* per a la segona cuita (Porcar, 1987: 422). Castellá horno túnel de llama directa. 

Italia forno a tunnel a fiamma libera. Anglés free fíame tunnel kiln.

Forn túnel muflat. Consisteix també en un túnel, pero d’una llargária inferior a la del fom túnel de 

flama directa (poc més de la meitat, entre 45 i 75 metres) i d’un perímetre variable, pero en 

general també inferior a aquests Oes galeries muflades més menuts fan 0,72 x 0,85 m i les 

més grans i altes 0,72 x 1,12). Es fan servir per a la segona cocció deis taulells, la del fí, 

molt més sensible que no la del cm, raó per la qual s’hi empren foms túnel muflats, 9 0  és, 

protegits per una paret interna que evita el contacte entre les peces esmaltades i els productes 

de la combustió. Les parets interiors del túnel están constituides per unes plaques fines de 

material refractari, a través de les quals es transmet el calor al material que s’ha de coure 

(Padoa, 1971: 22-23). Les peces de fi també s’apilen damunt les vagonetes, com en els foms 

túnel de flama directa, pero no les unes damunt les altres, sinó dins de caixes refractáries 

dentades, amb arestes sobre les quals es recolzen horitzontalment els taulells. Durant els anys 

seixanta es van imposar a les fábriques de la Plana en detriment deis tradicionals foms de 

passatges, especialment en les factories de majors dimensions (en empreses petites i mitjanes 

s’instal-laren sobretot foms de plaques d’arrossegament*). L’avantatge que presenta el fom 

túnel sobre el de passatges está en el fet que ais darrers els taulells s’espentaven els uns ais 

altres i dones estaven en contacte continu, fet que podia danyar les peces; mentrestant, en un 

fom túnel muflat, com hem dit, els taulells no tenen cap contacte, ja que van dins de caixes, 

recolzats per unes arestes i sense el mínim contacte. Pero la superioritat deis foms túnel 

residia sobretot en l’alta productivitat d’aquests: mentre en un fom de passatges de 

dimensions mitjanes (30 passatges) es coi'en diáriament cap ais 160 m2, en un fom túnel s’hi 

arribaven ais 750 (si era de grandária reduida) i 1.500 (de grans dimensions). Castellá homo 

túnel muflado. Italia forno a tunnel muffolato. Anglés muffled tunnel kiln.
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Fornada. Quantitat de peces que s’han enfomat en una cocció (Ferrís i Catalá, 1987: 58). Francés 

fournée. Italia carico della fornace. Anglés kiln load. Alemany Ofenladung.

Fris. Faixa més o menys ampia que hom sol pintar a la part inferior de les parets, de diferent color 

que aqüestes. Per extensió és també una faixa de paper pintat, taulells, marbre, fusta, etc. 

que hom sol col-locar a la part inferior de les parets (vegeu DV, p. 947). Al nostre país és 

freqüent a partir del Renaixement la decoració deis frisos de moltes estances d’edificis 

il-lustres a base de taulellets, com ara al Col-legi del Corpus Christi (Patriarca) de la Ciutat 

de Valencia.

Frita. Barreja de divesos components minerals i productes químics de granulometria bastant fina que 

fonen en un fom a 1400-1500° C i donen origen a una colada més o menys viscosa; durant la 

fusió els minerals components perden la identitat, ja que les molécules o grups de molécules 

del reticle cistal-li s’alliberen deis seues vineles per tal de vagar per la massa fosa. En el 

procés de preparació de les frites la colada es refreda rápidament en agua, fet que provoca 

que les molécules solidifiquen en la massa d’una manera desordenada. Aquesta 

sistematització caótica deis grups de molécules i deis ions és la principal característica de la 

frita {TFA, III: 12), que una volta ha solidificat presenta un aspecte granular. El procés de 

preparació de les frites (fusió i solidificació) es du a terme en les empreses especialitzades en 

la fabricació de frites i esmalts cerámics, que distribueixen el material a les empreses 

fabricants de taulells; aqüestes últimes únicament s’encarreguen de triturar les frites i 

barrejar-les amb aigua en un molí Alsing* per tal d’ontindre’n una barbotina apta per a ser 

aplicada sobre el taulell a esmaltar (XI: 21, 33). La principal raó perqué els fabricants de 

paviments i revestiments cerámics usen frites és la de convertir en vidres insolubles els 

constituents solubles en aigua que són presents en la fabricació d’esmalts, com ara els 

álcalis* (sodi i potassi) i el bor*, la solubilitat deis quals dificulta la seua manipulado en 

barrejar-los amb els altres ingredients del vidriat i amb aigua, ja que tendeixen a 

cristal-litzar-se i dones compliquen l’aplicació uniforme de la barbotina sobre la pe$a. El 

plom* també sol servir-se en frita a causa de la seua toxicitat en estat natural, que es redueix 

notablement per efecte del fritatge (Hamilton, 1985a: 130-131). Pero l’ús de les frites, a més, 

aporta avantatges específícs que justifiquen en l’actualitat l’ús exclusiu de materials fritats 

en la composició deis esmalts per a revestiment i l’increment del contingut d’aquests en la 

formació del vidriat per a paviment; entre aquests avantatges podem citar que amb una 

composició idéntica, les matéries primeres fritades fonen i maduren a temperatura més baixa 

i presenten cicles de cocció mes curts que els materials no fritats, i que els primers 

confereixen a l’esmalt una textura supeficial més suau i lluenta que els segons (Enrique et
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al., 1995: 123)21. Es pot afirmar que la utilització percentual de les frites en un esmalt és 

inversament proporcional a la temperatura de cocció del suport: els productes que couen a 

més de 1 .2 0 0 ° C (com la porcellana i els sanitaris) no necessiten esmalts fritats, ja que 

arriben a un nivell térmic tal que Fesmalt, encara que no estiga fritat, assoleix igualment la 

fluidesa adequada a la temperatura en qué madura el suport. En monococció s’observa que 

els taulells de pasta blanca fan servir esmalts amb un percentatge de frites entre el 0 i el 30% 

i els de pasta roja, que couen a temperatura inferior, necessiten vidriats amb un 30-60% de 

part fritada (Venturi, 1992: 189). En bicocció, en canvi, amb temperatures de cocció encara 

més baixes, Fús de les frites en Fesmalt pot arribar al 100%. Históricament, dins la industria 

cerámica valenciana, les frites fonien dins els tradicionals foms árabs*, emprats secularment 

al nostre país: la frita era el resultat de la barreja i fusió de Fóxid de plom (calcina*), la sílice 

(en forma d’arena*) i la resta d’elements del vidriat (sal, barrella*, etc.) que tenia lloc al 

dau*; el resultat d’aquesta mésela i fusió era una massa compacta cristaHina que en algún 

deis seus punts podia arribar fíns a 30 cm d’espessor. Després de refredat el fom aquesta 

pedra vítria havia de ser esmicolada per poder ser extreta del dau i una volta realitzada 

aquesta operació els trossos de frita eren fínament mólts en un molí de pedres cóniques 

(mogut per cavalleries), que la reduien a pols damunt d’un pedra plana i circular envokada 

d’uns recipients en els quals la frita ja mólta es barrejava amb aigua per crear la barbotina 

d’esmalt* (Gomis, 1990: 211-213). A partir de la década del 1930 les frites comentaren a 

preparar-se en foms de fusió*, anomenats de solera inclinada (tipus Bassin), i a refínar-se 

posteriorment en molins Alsing. A partir de la década del 1960 s’observa com els fabricants 

taulellers tendeixen a comprar les frites ja fetes en les modemes fabriques auxiliars de frites, 

esmalts i colors, en comptes de fabricar-se-les ells mateixos, com havien fet durant segles; no 

obstant aixó, l’any 1969 encara quedava un grapat de fábriques taulelleres que elaborava les 

seues própies frites (Meliá, 1971: 178). En poc anys, pero, la producció de les frites i 

esmalts passá a realitzar-se en exclusiva en fabriques auxiliars (colorificis), de manera que 

els fabricants taulellers les adquirien en sec ja barrejades i foses, i l’únic que havien de fer, 

com hem dit més amunt, era mesclar-les amb aigua en els bombos Alsing per tal de refínar- 

les i conferir-hi la consisténcia adient per aplicar-les sobre el taulell. Hui día el subsector de 

frites, esmalts i colors és el més avan$at des del punt de vista tecnológic de tots els que 

componen la indústria cerámica de la Plana i és sens subte grácies a la seua tasca 

investigadora i d’avantguarda que la indústria taulellera de la comarca ha arribat a les 

actuals quotes d’estabilitat i maduresa (vegeu cristal lina i blanc de zirconi). Castellá frita. 

Francés fritte. Italiá fritta. Anglés frit. Alemany Fritte.

i 21 Amb el silicat de zirconi, per exemple, s’obtenen esmalts blancs de millor qualitat si aquest s’introdueix 
en forrma de frita que si s’utilitza tal qual en la composició del vidriat (Tozzi, 1992: 245).
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Frontó. En un fom árab és la paret posterior del sagén* {CLE, 1: 18), sobre la qual a vegades es 

coMocaven peces de cm per a ser bescuitades, sobretot després que el sagén deixás 

d’utilitzar-se per a la fusió deis vidriats.

Fullat. Es diu que un taulell está fullat (o exfoliat) quan presenta un defecte de compactado, traduit 

en ima estratificado de les capes d’argila en l’interior del taulell. Aquesta tara es produeix 

per una defícient expulsió de Taire contingut en Targila durant el primer colp del premsat. 

Aquesta imperfecció, que no es veu a simple vista, es detecta sobre el taulell ja cuit 

(bescuit*) en emetre un so característic al colpejar-lo amb un cudol o amb una tros de rajóla 
arredonit (Porcar, 1987: 371). Castellá ahojado, exfoliado.

Fundent. En Telaboració d’un vidriat* és Telement que rebaixa el punt de fusió de la sílice* (SÍO2). 
En la composició deis vidriats la sílice és el material formador del vidre, pero la temperatura 

de fusió d’aquesta (1.700° C) resulta massa elevada com perqué puga fondre sense que es 
deforme el suport sobre el qual s’aplica; és per aquesta rao que en la composició de tot 
vidriat és també necessari un element fundent que siga capa? de rebaixar l’alt punt de fusió 
de la sílice fíns a una temperatura tolerable per al suport d’argila (Hamilton, 1985a: 127- 
128). Segons Boger (1971: 129-130), en la historia mundial de la cerámica destaquen cinc 
principáis tipus de vidriats en fundó del fundent que fan servir en la seua composició: 
alcalins*, plumbífers*, estannífers*, feldspátics* i salats*. Els vidriats alcalins, anomenats 
també sílico-alcalins, están composts essencialment d’arena (sílice) i de fundents alcalins 
com ara l’óxid de potassi (K20 ) i el de sodi (Na20) (TFA, XI: 11). Els vidriats plumbífers (o 
sílico-plúmbics) i els estannífers són formats básicament per Si02 i óxid de plom (PbO), 
amb la particularitat que els primers són transparents i els segons són opacifícats per 

Tafegiment d’óxid d’estany (Sn02) a la mésela; tant els vidriats plumbífers com els 

estannífers han estat históricament molt utilitzats en la historia de la cerámica valenciana. Els 
vidriats feldspátics s’associen a productes cerámics cuits a altes temperaturas, sobretot 
porcellana, i es componen principalment de Si02, feldspats (vegeu petuntse), que actúen com 

a fundent, i caolí* (Hamilton, 1985A: 136-137). Finalment els vidriats salats o a la sal també 
s’apliquen sobre un producte cuit a alta temperatura, el gres, per afegiment de sal dins el fom 

quan aquest assoleix la maxima temperatura de cocció. A banda deis cinc tipus de vidriats 

destacats per Bogger dins la historia de la cerámica mundial cal remarcar també la recent i 
massiva utilització de vidriats bórics, en que Tanhídrid bóric (B20 3) actúa com a fundent; a 

causa de Taita toxicitat del plom l’ús d’aquest mineral s’ha anat reduint durant les darreres 

décades, fet que ha propiciat Tincrement de la utilització del bor (Enrique et a l,  1995: 125), 
fundent imprescindible en vidriats no plumbosos {TFA, XI: 10). Castellá fundente. Italia 
fondente. Anglés flux.
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Galletera. Vegeu extrusionadora.

Galze. Aresta de ferro molt fina que, en número de dos, feia de suport per ais taulells disposats 
verticalment dins una caixa*, cadascuna de les parets llargues de la qual era recorreguda per 
un galze.

Garbell. En un fom árab és alhora la superficie del laboratori* sobre la qual se sitúen les peces i el 

sostre de la llar* (HCV, 2: 252). El garbell, anomenat per la seua semblanza a un gran 

garbell, presenta uns forats o tirs distribuíts seguint circumferéncies concéntriques a través 
deis quals circula el fiim, la calor o el foc segons els casos (Ferrís i Catalá, 1987: 60).

Gerra. Atuell que presenta normalment forma ovoide, coll curt i, a voltes, dues anses petites; les 
seues dimensions varíen molt, i algunes poden arribar a ser enormes. Segons Soler {HCV, 2: 
44) durant l’época medieval es feien servir per a l’emmagatzematge de líquids com 1’aigua, 

l’oli o el vi, i d’aliments sólids com els cereals, les olives, les salaons, la salmorra, les 
conserves de cam en oli, etc. Les gerres de petites dimensions s’anomenaven orses* 
antigament. Els terrissers medievals de Paterna i Manises estaven especialitzats en la 
fabricació de gerres de gran capacitat, que segons els documents estudiats per López Elum 
(1984: 49-50) rebien les noms d'alfabia* i alcolla* almenys fins al 1317, data en qué 
comenta a aparéixer en la documentado el terme gerra (d’origen llatí, i no pas árab com els 
anteriors) que unifica el signifícat deis mots alcolla i alfabia (a Mallorca, pero, encara 

s’utilitza hui el mot alfabia amb el mateix sentit que tenia en época medieval, mentre que la 
paraula gerra s’hi reserva per a les cánteres*). Castellá tinaja. Francés jarre. Italia giara.

Gotejadors de tassa. En una esmaltadora* és un aparell constituit per una especie de tassa perita 
que s’alimenta cpntínuament amb esmalt i que roda respecte a un eix vertical a una velocitat 

prestablida i projecta al seu entom grosses partícules que cauen sobre els suports que 
travessen la cabina cm es troba la tassa (Venturi, 1992: 200). Els gotejadors de tassa es fan 
sevir per a l ’aplicació de l’esmalt en forma de gotes més o menys grosses i en relleu, en 
especial per a l’obtenció d’efectes rústics (cotto) {TFA, III: 13).

Graella. Armadura de fiista en forma de graella i per tant amb mánec, pero sense peus ni barres 
paral-leles en el seu interior, la qual s’omplia rasa d’argila molla, que posteriorment es 

buidava en sacsejar lleugerament el mánec. Les graelles eren els motles amb els quals els 
terrissers valencians modelaven els taulells regulars en época medieval i fins a la darreria del 
segle passat, en qué s’introduiren al nostre país les premses de fricció manuals {CLE, 1: 21- 
22).
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¡ Gres. Mot que deriva del francés gres, d’idéntic signifícat que el valenciá “gres”, 9 0  és, roca
i

| sedimentaria silícica resultat de la cimentado natural d’una arena, principalment quarsífera
(GLC, 5: 2.457). A més d’una roca sedimentaria, el gres és també un tipus de cerámica que a 

causa del fet que s’ha cuit a alta temperatura, entre 1.150 i 1.350° C, resulta molt dur, 

compacte i impermeable22. Peí que fa al gres cerámic, que és el que ens interessa ací, es 
descobrí a la Xina, si bé la data en qué fou descobert és incerta: alguns estudiosos l’han 

situada al període Zhou Occidental (1122 aC- 771 aC) (Valenstein, 1989: 29), per bé que 

d’altres el sitúen en dates molt més recents, com ara el segle III aC (GLC, 5: 2.457); el cas és 
que durant tot el II mil-lenni aC els terrissers orientáis ja fabricaven un material similar al 

gres, i precedent d’aquest, que nosaltres anomenem protogrés*. Les diferencies entre gres i 

protogrés són de matís: el primer és el resultat d’una millora progressiva de les técniques de 

cocció i d’un refmament del modelat, la decoració i l’esmaltatge del segon (Hamilton, 1985b: 
8 ): és per aixó que resulta molt difícil fíxar una data concreta per al descobriment del gres, ja 
que al llarg deis segles la técnica de fabricació d’aquest ana desenvolupant-se lentament i de 

manera gradual. Durant el període Han Oriental (25 dC-220) els terrissers xinesos 
fabricaven ja un gres que, a més de posseir una major compacitat i impermeabilitat, es 
caracteritzava també peí fet de ser ressonant en ser colpejat i de presentar un vidriat 

fermament adherit al eos; al llarg de la mateixa era es fabricá per primera vegada un 
producte que prompte esdevingué particularment célebre: el gres esmaltat amb celado* 
(vidriat de color verd) (Valenstein, 1989: 42). Abans del segle VII dC els xinesos ja produien 
un gres feldspátic molt similar a la porcellana, per bé que mancat de la blancor i la 

translucidesa própies d’aquesta; alguns autors han designat aquest producte amb el nom de 
gres porcellanós23 o de cerámica porcellanosa24. Finalment, durant l’era Tang (618-906) es 
va arribar a elaborar la primera porcellana*, al costat de la qual els terrissers xinesos seguien 
elaborant distints tipus de gres i millorant-ne les técniques de fabricació. El primer gres 
europeu, anomenat gres salat* no es descobrí a fíns a la darreria del segle XIV a Renánia; 

posteriorment, durant el segle XVIII es fabricá a Anglaterra l’anomenat gres blanc*, que 

grácíes a la seues característiques técniques i estétiques fou ámpliament soMicitat per la 
burgesia a les acaballes del segle XVIII i la de la centuria següent, sempre en detriment de la 

pisa*. En la indústria taulellera valenciana el paviment de gres fou introduit a la darreria del

22Cal avangar que el gres “producte cerámic” no té res a veure amb el gres “mineral”. En castellá, italiá, 
anglés i alemany la confusió entre els dos conceptes no és possible, ja que el primer “gres” (producte 
cerámic) s’anomena en cada llengua esmentada gres, gres, stoneware i Steinzeug, respectivament, i el segon 
“gres” (mineral) arenisca, arenaria, sandstone i Sandstein\ en canvi en francés i en catalano-valenciá els 
dos mots reben un únic nom per definir els conceptes: gres i gres, respectivament.

23En anglés porcelaneous stoneware (vegeu Boger, 1971: 327).
24En anglés porcelaneous ware (vegeu Valenstein, 1989: 59).

940



segle passat per la célebre fábrica de Nolla, establida a Meliana (FHorta Nord), que 

s’especialitzá en la fabricació industrial de mosaics de gres, amb els mateixos procediments 
que s’empraven a la factoría anglesa de Maw & Co., una de les més avangades del món en 

aquesta época. En comentar el segle XX el paviment gresifícat fou susbtituit per l’hidráulic 
(fet a base de ciment) i durant les décades centráis peí terrazzo (trossos de marbre 

aglomerats amb ciment). Durant la década del 1970 es reiniciá a Valéncia (ara a la Plana, i 

no pas a l’Horta) la producció de paviment gresifícat*, o simplement gres, producte que 

posseia menor porositat que els taulells tradicionals (de paret o de sol) i major resistencia a 

l'abrasió peí fet que es coia a temperatures més altes que aquest i, a més, admetia dimensions 

més grans i suportava millor les baixes temperatures. En Pactualitat el paviment gresifícat 

(vegeu monococció de gres) suposa aproximadament la meitat de tota la producció cerámica 

de la Plana i d’Espanya. Castellá gres. Francés i italiá gres. Anglés stoneware. Alemany 
Steinzeug.

Gres blanc. Gres inventat durant la primera meitat del XVIII a Anglaterra i obtingut a partir d’una 

barreja d’una argila plástica blanca, que s’utilitzava per a fer pipes de fumar (pipe-clay), i 
sílex (varietat del quars*), mineral que emblanquia encara més aquesta argila; posteriorment 
aquest gres dur i resistent es revestía amb un vidriat plumbífer de tonalitat groguenca, per tal 

de conferir a les peces un acabat eremos (Díaz M. et al., 1996: 209). Durant la segona 
meitat del XVIII el célebre ceramista anglés Josiah Wedgwood aconseguí, per primera 
vegada en la historia, d’industrialitzar la producció cerámica, concretament la del gres blanc, 

fet que permeté que aquest producte mantinguera uns preus relativament baixos, inferiors ais 
de la porcellana, amb la qual rivalitzava en delicadesa i fínor. La bona relació qualitat-preu 
del gres blanc de Wedgwood, la seua durabilitat i resisténcia, el seu aspecte final elegant i 
distingit i les seues formes útils i práctíques van a convencer la major part de la burgesia 

europea, normalment en detriment de la pisa, que entrá en decadéncia en no poder competir 

amb el preu i la qualitat de la creamware (Encyclopaedia Britannica, vegeu AADD, 1994, 
veu Wedwood, Josiah). Davant l’éxit de vendes que aconseguí el gres blanc, la Reina 

Charlotte d’Anglaterra va comensar a patrocinar-la a partir del 1764, moment en qué passá a 
conéixer-se amb el nom comercial com cerámica de la reina (Queen ’s ware). El gres blanc 

va ser una de les tres produccions, junt amb la pisa i la porcellana tendrá, per les quals es 
distingí la célebre Real Fábrica de Loza Fina y  Porcelana de Alcora (1727-1944); el nom 

que rebia el gres blanc o creamware a l’Alcora era ‘obra de pipa’ o ‘térra de pipa’, del 

francés terre de pipe, ja que -com hem dit- l’argila amb la qual s’elaborava el gres blanc 
tradicionalment s’havia uilitzat per a fer pipes. Castellá gres blanco, cerámica crema, tierra 
de pipa. Francés faience fine, faience anglaise, terre de pipe. Anglés creamware. Alemany 
steingut.
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Gres extrusionat. Producte rústic que hom fa servir sobretot en exteriors (básicament terrasses) que 

es diferencia del paviment de gres convencional peí fet que l’argila d’aquest normalment es 

mol per via húmida* i atomització* i es compacta en una premsa de fricció, mentre que el 

gres extrusionat ha estat construit en estat plástic (amb un contingut d’humitat entre el 15 i el 

25%) peí procés anomenat d'extrusió* en una extrusionadora*.

Gres porcellánic. Tipus de gres caracteritzat per la superficie extremadament llisa, fins i tot a les 

vores (com el marbre), i habitualment lluenta (tot i que també n’hi ha de mat), la fabricació 

del qual no va comentar en la indústria taulellera de la Plana fins a la segona meitat de la 

década del 1980. La composició i fabricació deis paviments de gres porcellánic difereixen de 

les de la resta de paviments i revestiments: en primer lloc peí tipus de pasta, de color 

extraordináriament blanc (composta per argiles caolinítiques plástiques, caolins llavats, 

feldspats i sílice) i de gran qualitat, ja que hi confereix una absorció d’aigua limitada i una 

resistencia mecánica al trencament i a l’abrasió molt elevades (TFA, IV: 7-8). La pasta, 

préviament dosificada, es mol mesclada amb aigua i additius en un bombo (molí Alsing*) on 

les boles d’alúmina que l’omplim, en rodar a una velocitat determinada i xocar amb les 

primeres matéries, en redueixen la mida fins a obtindre una barbotina amb la distribució 

granulométrica desitjada. Aquesta pasta líquida s’acoloreix amb l’addició de pigments 

cerámics i una volta homogeneitzada és impulsada per unes bombes fíns a les boquetes de 

l’atomitzador, que la polvoritzen i posteriorment l’eixuguen tot formant uns gránuls més o 

menys esférics. Després d’un breu període de repós, el material atomitzat passa a la fase de 

premsatge; mitjansant premses hidráuliques, on la pols d’argila pateix una forta compressió 

mecánica per l’aplicació de grans pressions. A continuado les peces s’introdueixen en 

assecadors* artificiáis, on perden gran part de la humitat que encara retenien, i d’aquests 

passen directament a la fase de cocció, a elevada temperatura (1.250° C), dins un fom 

monostrat de corrons*, on en aproximadament una hora se’n produeix la cuita (Biffi, 1994: 

36). Durant aquesta fase quasi tots els porus presents en les peces es tanquen, de manera que 

el grau d’absorció d’aigua es redueix fíns a un percentatge ínfim (entre 0 ,1  i 0 ,0 1 %). 

Després de la cocció el procés de producció es pot donar-se per acabat, si es tracta d’un gres 

porcellánic rústic, o bé pot passar a una darrera fase, la del poliment, en qué la superficie de 

la pe$a es llueix mitjan^ant métodes mecánics d’abrasió, que rebaixen la cara vista del taulell 

en 0 ,8 /1  mm, i els costats són també rectifícats per donar-hi una major estabilitat 

dimensional a les peces. Posteriorment el gres porcellánic polit es classifíca i s’envasa i resta 

preparat per a la venda al públic (visiteu el Web de 1’empresa Porcelanatto a Internet: 

Porcelanatto, 1997). En resum, el gres porcellánic és un producte cerámic no esmaltat,
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acolorit en tot el seu eos i completament vitrifícat, caracteritzat per la seua impermeabilitat, 

resisténcies mecánica (a la flexió, a F impacte, a Fabrasió) i química i al canvi brusc de 

temperatura. En Factualitat (1997) el 16% de tota la producció taulellera italiana són 

paviments porcellanati; a Espanya la irrupció del gres porcellánic ha estat més lenta i hui día 

només vuit empreses taulelleres es dediquen a la fabricació d’aquesta mena de taulells, que 

suposen únicament el 3% de la producció total espanyola25. Castellá gres porceIónico. 

Francés gres cérame. Italia gres porcellanato. Anglés (unglazed) porcelain stoneware. 

Alemany unglasiertes Feinsteinzeug.

Gres porcellanato. Vegeu Gres porcellánic.

Gres roig. Segons la denominado técnico-comercial utilitzada pels productors taulelles italians i 

basada en les diferents característiques técniques del producte, el gres roig és un material de 

superficie no esmaltada, amb un grau d’absorció d’aigua molt baix, entre el 0 i el 4%, format 

per premsat i molt per via seca, amb suport de color roig, formats reduits quadrats ( 1 0  x 1 0  

cm, 15 x 15 cm) o rectangulars (7,5 x 15 cm), usat en paviments interiore i exteriors, i cuit 

per monococció a una temperatura máxima entre 1.100 i 1.150° C (Palmonari i Timellini, 

1990: 58). Castellá gres rojo. Italia gres rosso. Anglés red stoneware.

Gres salat. Técnica de fabricació de gres* a partir d’un vidriat salat (o vidriat a la sal) que s’originá 

a Renánia (Alemanya) cap al 1400 grácies que els ceramistes d’aquella área s’adonaren que 

! la sal cuita a alta temperatura produia un vidriat molt dur, disposaren d’unes argiles (molt

; silícies) que combinaven perfectament amb aquesta mena de vidriat i perfeccionaren els foms

per tal que pogueren assolir i suportar temperatures d’uns 1 .2 0 0 ° C. El gres salat, que es 

considera el primera producte cerámic de pasta dura* fabricat a Europa, tingué un gran 

desenvolupament després del 1500, en generalitzar-se el consum de cervesa arreu de l’Imperi 

Germánic, fet que comportá un gran augment la demanda de recipients resistents per a 

beure’n (Cooper, 1993: 104-105). Castellá Gres (vidriado) a la sal. Italia gres salato. 

Anglés saltglaze stoneware. Alemany saltglasiertes Steinzeug.

Gresificació. Propietat deis productes cerámics relacionada amb la major o menor porositat 

d’aquests. Com més baixa és la temperatura de cocció del taulell, menor és la gresificació i 

major la porositat: els revestiments (taulells de paret), tant en bicocció com en monococció, 

| són en general productes porosos, amb un grau de porositat oberta, de més del 1 0 %,

25Elaboració propia a partir de dades d’Andar per Ceramiche (1997a).
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propietat que contribueix a millorar la qualitat estética deis esmalts; en canvi, els paviments 

són productes altament gresifícats, cuits a temperatura més elevada, de manera que la 

porositat és sempre més baixa, inferior al 6 %, fet que confereix ais esmalts una major 

resistencia a l’abrasió, a la qual els paviments están molt més exposats habitualment que no 

els revestiments (Dalmau i de Miguel, 1991: 28).

Grotesc. Personatges de carácter híbrid propis del Renaixement que están constituits per una meitat 

superior composta per un tronc d’home o d’animal i una meitat inferior formada generalment 

per una tija enroscada; per extensió, en Belles Arts es coneix com a grotesc qualsevol figura 

extravagant o qualsevol personatge o animal fantástic (Martín G., 1986: 641). D’ací deriva 

el qualificatiu grotesc, que en valenciá fa referencia a un personatge que fa riure per la seua 

estranyesa, extrema lletjor o absurditat. “Grotesc” deriva de l’italiá grotta (gruta), ja que 

durant el Quattrocento italiá es van descobrir en una mena de gruta subterránia romana les 

pintures de la Domus Aurea de Neró, decorada amb figures extravagants (serps, bestioles, 

quimeres i fullatges). A partir del seu descobriment aquesta decoració es va utilitzar en 

estucs de sostres i parets, i el seu exponent més ciar és la llotja de Villa Madama que 

projectá Rafaello per a Giuliano da Medici. En el segle XVII perdurava la moda deis 

grotescs i en la transido entre aquesta centuria i la següent, el decorador i pintor francés 

Bérain s’hi va inspirar per ais seus dissenys per a la Cort de Lluís XIV de Franca (HCVt 3: 

233). Posteriorment, en la primera época de la Reial Fábrica de l’Alcora els grotescs van ser 

freqüentment utilitzats sobre aquesta cerámica valenciana.

Hom. És l’arbre de la vida, símbol de la immortalitat. De vegades es representa com una pinya. 

Apareix sovint en la cerámica valenciano-mudéjar, encara que també en les arts estrictament 

románica i gótica. L’arbre de la vida o hom és l’arbre central, la seua saba es la rosada 

celest, els seus fruits confereixen la immortalitat. La tradició cristiana i la musulmana 

coincideixen a situar-lo enmig del jardí de l’edén. Les seues arrels se submergeixen i el seu 

brancatge s’al?a cap al cel, de manera que connecta amb tots dos nivells. Per extensió és 

possible que simbolitze tot el paradís. Com que és centre del món sovint es representa 

associat a dos animals heráldics enfrontats (HCVy 2: 252).

í

¡ Ibérica. Cerámica propia de la cultura ibérica, present en les actuals terres valencianes des del segle 

V aC fins a l ’assimilació per part de la cultura romana, ja en el segle I aC La cerámica 

ibérico-valenciana va destacar per l’alt grau de refínament en la seua elaboració i cocció
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(sobretot si la comparem amb F etapa precedent, la del bronze valenciá*) i, en especial, per la 

decoració pintada sobre els objectes, que presenten una qualitat estética que no será superada 

a la Península fins al segle X després de Crist (quan els musulmans hi difonguen les 

técniques de la cerámica esmaltada). Sobre la superficie encara crua (de tonalitat clara, 

normalment ocre o taronja) de les vaixelles ibériques es representaven amb pigments 

colorants composts básicament d’óxid de ferro (de tonalitat entre castanya i roja) una serie 

de motius que, segons Aranegui (vegeu HCV, 1: 111-127), poden enquadrar-se en quatre 

estils: geométrics, vegetáis, narratius (cacera, festes, danses, etc.) i simbólics.

Impreses. Cerámiques própies del neolític, caracteritzades peí fet que encara es modelaven a má 

(sense tom) i es coien en fogueres a l’aire lliure (sense fom), en contacte directe amb el foc; 

normalment presentaven decoracions geométriques, que s’imprimien sobre el fang encara 

tendre bé per pressió amb els dits, bé per incisió amb algún intrument. Dins les cerámiques 

impreses valencianes les més conegudes són les anomenades cardials perqué la decoració 

s’hi imprimía amb les vores d’una petxina anomenada cardium edule {HCV, 1: 33-34).

Impressió per tranferéncia. Técnica de decoració cerámica, coneguda també com estampado*, 

inventada a mitjan segle XVIII a Anglaterra i posada en práctica per primera vegada per a 

decorar taulells el 1756 per Fimpressor de Liverpool John Sadler (Bamard, 1979: 8). 

Consistía a imprimir, a partir d’un bloc de fusta (més tard aquest es convertí en una placa 

metál-lica, de coure o acer, gravada), un paper preparat per a transferir, el qual era col-locat 

per la part impresa damunt la superficie vidriada del taulell, de manera que una volta 

s’assegurara el contacte entre aquests, es retirara el paper i la rajoleta quedara impresa en 

color (Gomis, 1990: 150). Aquesta innovado técnica va revolucionar la indústria taulellera i 

cerámica en general, ja que la seriado decorativa mitjanpant impressió per transferéncia 

permetia estampar cada pepa en pocs segons, sense que per aixó perderá qualitat; ans al 

contrari, amb la nova técnica s’assolia un detallisme superior a Fobtingut amb els 

tradicionals métodes de decoració manual (Ray, 1994: 2). Castellá impresión por 

transferenda, estampadón. Anglés transfer printing.

Istoriato. Genere de decoració cerámica desenvolupat a Italia durant el Renaixement (des de la 

darreria del segle XV) que consistía a utilitzar una certa quantitat de taulellets que 

representaven una historia, de manera que la decoració de cadascuna de les rajoletes no era 

sinó un fragment del disseny total, que solia aphcar-se sobre un arrimador* o una placa*,
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pero també sobre un sol (Sánchez P., 1995: 126). Suposá una gran novetat en el repertori 

iconográfíc deis taulellets respecte a l’época gótico-mudéjar, en qué cada taulell d’un 

paviment o d’un animador presentava sempre el mateix disseny. Des d’Itália Vistor jato 

arribá a Sevilla, on conegué una import difúsió durant el segle XVI, i de la ciutat andalusa 

passá a Valencia, on no comen$á a utilitzar-se massivament fíns a la segona meitat del segle 

XVIII.

Kalathos. Recipient propi de la cerámica ibérica de forma cilindrica i amb ala a la boca, semblant a 

la d’un capell de copa (HCVt 2: 252).

Klinker. Producte cerámic fabricat mitjanfant procés d’extrusió* a partir d’unes argües més o menys 

gresificables, chamottes* i óxids colorants. Pertany a la familia del gres industrial i per tant 

és poc poros. El Klinker, que pot ser esmaltat o no, és un producte que principalment es 

fabrica i s’utilitza a l’Europa Central i Oriental i en aquells llocs on ha de resistir 

temperatures molt baixes (és característic sobretot d’Alemanya i concretament de Baviera, 

per aixó en anglés rep el nom de Bavarían Klinker, pero a banda de Baviera, els principáis 

productors de Klinker són els estats Units, Rússia, Ucraína, Franca, el nord d’Itália i el 

d’Espanya26); el klinker aguanta perfecament les baixes temperatures peí fet que, com ja hem 

dit més amunt, posseeix un grau de porositat (absorció de l’aigua) molt baix, entre el 0 i el 

6%, de manera que a penes tolera la humitat, fet que evita que la pe$a es cleville per efecte 

del fred i el gel. Com que forma part de la familia del gres la seua cocció es realitza a alta 

temperatura, entre 1.150 i 1.250° C, i la seua utilització preferent són els exteriors, tant 

paviments com revestiments encara que també es fa servir en paviments interiors. Els 

formats habituáis del Klinker, rectangulars o quadrats, no són massa grans (12 x 24 cm o 25 

x 25 cm) i aquest es pot presentar en peces simples o dobles: per l’extrusionadora* ix una 

cinta d’argüa ja premsada que és seccionada per un ñl d’aram que separa les peces úniques o 

dobles de Klinker. Les peces simples o úniques reben el nom anglés de quarry tiles* (en 

castellá baldosín catalán, que pot traduir-se al valenciá com rajoleta catalana). Les peces 

dobles consisteixen en dos taulells units peí revers i fácilment separables a peu d’obra amb 

un colp sec; aqüestes peces reben el nom alemany Spaltplatten (paraula composta que vol dir 

‘̂ taulell divisible, que es pot partir”) o l’anglés split tiles (amb idéntic signifícat) (Porcar, 

1987: 373).

26Dins l’Estat Espanyol el klinker és el producte que en menor percentatge es fabrica a la Plana (únicament 
el 21%), ja que la majoria deis fabricants d’aquest producte s’ubiquen en zones més fredes com el nord i 
interior de Catalunya, Aragó, Galicia i Castella-la Manxa. A Italia més del 80% del klinker es fabrica en la 
regió del Piemont, una de les més fredes d’aquell estat.
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Laboratori. Cambra de cocció d’un fom árab, situada damunt de la llar*, separada d’aquesta per un 

pis amb fuñierais disposats concéntncament (garbell*), rematada per una mena de cúpula 

(alcova*) amb forats també concéntrics, coincidents amb els anteriors, i envoltada per una 

paret circular de rajóla (camisa*) i un mur posterior de més d’un metre de gruix (carxata*) 

que protegía el laboratori de la intemperie. Les peces a coure dins el laboratori, que hom 

introdueix per una porta molt estreta (port*), es disposen apilades i formant cercles 

concéntrics o rodades (vegeu CLE, 1: 18-19).

Líniá esmaltadora. Vegeu esmaltadora.

Litargiri. Oxid de plom (PbO) que es presenta en forma de lámines o escates molt petites de color 

groe rogenc i de Ilustre vitri. S’obté en calfar el plom a una determinada temperatura i durant 

un temps determinat. Si la calcinació del plom es prolonga el litargiri esdevé mini* (Pb3 0 4) 

(Ferrís i Catalá, 1987: 65). Tant el litargiri com el mini han estat molt utilitzats en la historia 

de la cerámica valenciana per a l’elaboració de vidriats. Castellá i italiá litargirío.

Llamosa. Pasta molt fluida amb la qual s’enganxen a un objecte cerámic les seues parts accessóries 

(com ara les anses a una tassa, el bec a un pitxer, el peu a una copa o el gallet a un cánter) 

després que aquest ha estat modelat amb el tom i encara es troba en estat plástic (CLE, 1: 

21). També se li anomena inadequadament barbotina* (Ferrís i Catalá, 1987: 65).

Llar. Part inferior del fom árab, la major part de la qual está excavada per sota térra, i presenta en la 

seua part superior, arran de térra, una obertura semicircular (boca*) per on s’introduia la 

llenya. La llar esta va dividida en dues meitats: una anterior, que connectava directament amb 

la boca, que era la caldera* (cendrer en el llenguatge cerámic de la Plana), on es depositava 

la llenya i es produia la combustió d’aquesta, i una posterior a una altura més elevada 

(aproximadament uns 70 cm) que la caldera, el sagén* (rastell en el llenguatge cerámic de la 

Plana), sobre el qual es produia la fusió deis vidriats dins d’una bassa quadrada d’uns 20 cm 

de fondária, el dau* (vegeu CLE, 1: 18, 25). Una volta acabada la cuita els operaris coedors 

apagaven les cendres a poalades i s’introdui'en dins la llar a través de la boca*, es feien lloc 

entre la cendra mullada i arrancaven la frita* del dau a trossos, els quals després molien per 

a fer la barbotina d’esmalt en unes instal-lacions independents*. Finalment, els coedors tralen 

la cendra del cendrer (caldera) a cabassades, i així deixaven buida i neta la llar per a la 

següent cuita. La faena del coedor era molt poc agraida, ja que la llar encara presenta va una 

elevada temperatura (les parets del fom retenien aproximadament el 30% de les calories de la 

cuita anterior).
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Llengua de campana. En una esmaltadora* és un dispositiu en forma de casquet parabólic amb vora 

bastant ampia; Fesmalt corre sobre la superficie convexa del casquet i cau sobre el taulell 

que, suspés sobre la cinta transportadora, travessa un doble vel líquid (Venturi, 1992: 197). 

La campana compta a la part de dalt amb d’un depósit per a emmagatzemar la barbotina, des 

del qual, a través d’un tub central aquesta cau sobre la campana o casquet; tot Fesmalt que 

cau per fora del taulell és replegat en un recipient redó i retomat al depósit vertical. La 

llengua de campana, que és l’aparell més utilitzat hui dia per a Foperació de Fesmaltatge, 

confereix una superficie llisa i uniforme d’esmalt sobre la pe$a: generalment és el fons sobre 

el qual s’efectúen les aplicacions successives (amb gotejadors de tassa*, discs rotatius*, 

aerógrafs*, serigrafía*, etc.) (TFA, III: 13). Aquest aparell, inventat pels italians, substituí 

durant els anys setanta Fanomenada llengua valenciana*, mecanisme enginyat pels técnics 

cerámics valencians per aconseguir una caiguda de la barbotina d’esmalt sobre el taulell 

suau i uniforme. Castellá lengua de campana. Italia campana.

Llengua de filera. En una esmaltadora és un aparell en forma de prisma rectangular cónic que 

presenta a la part inferior una ranura calibrada i regulable (generalment amb una obertura de 

0,5-0,6 mm) de la qual cau un vel líquid continu que s’aplica sobre el suport del taulell situat 

sobre la cinta transportadora (Venturi, 1992: 198). Per a una aplicado óptima la distancia 

entre la filera i el suport ha de ser d’uns 3-4 cm. Mentre que amb la llengua de campana* 

Fesmalt sol acumular-se més cap ais extrems del taulell, en el cas de la llengua de filera 

aquest tendeix a concentrar-se en el centre. Igual de la llengua de campana, la filera s’utilitza 

per donar al taulell una superficie llisa i uniforme d’esmalt sobre la qual, habitualment, 

s’apliquen ía resta d’aplicacions {TFA, XI: 42). Castellá lengua de “filiera”. Italia flliera.

Llengua valenciana. En una esmaltadora llengua de vidre de forma aproximadament de teula (amb 

la part alta més ampia i la baixa més estreta) que connecta la tremuja o depósit vertical en 

qué s’emmagatzema la barbotina d’esmalt* amb la línia d’esmaltació per on discorre el 

taulell, de manera que l’aplicació de Fesmalt no es produeix per caiguda brusca des de la 

tremuja, sinó de manera suau i uniforme, ja que la llengua valenciana esmorteeix la caiguda 

de la cortina d’esmalt. La llengua valenciana, dissenyada per técnics cerámics valencians i 

acoblada a la boca de les tremuges d’importació alemanya, presenta el defecte que la 

barbotina es concentra ais dos extrems d’aquesta, de manera que el taulell rep més esmah ais 

extrems que no a la zona central. Durant els anys setanta fou susbtituida per la llengua de 

campana*.
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Llibrell: Vas gran i redó, més ampie per la boca que peí fons, amb forma troncocónica invertida i 

que serveixen per a diferents usos com ara escurar la vaixella, fícar a remulla els aliments, 

pastar el pa, amamr els condiments, llavar-se les mans o els peus, etc.; poden ser de 

terrissa*, pero també de metall o de plástic. Els que s’empren per a llavar-se són de parets 

una mica més altes i reben els noms de palangana o safa. Castellá lebrillo, barreño, 

palangana, jofaina (para lavarse) (Alcover i Molí, 1988, 7: 2).

Llistell. Pe$a complementária rectangular de poca alfária (inferior a una tira*) que, junt amb altres 

de la mateixa forma i color, es col-loca horitzontalment (com si fóra una sanefa*) tot al llarg 

d’una paret revestida de cerámica per tal de combinar amb la resta de taulellets de la paret, 

normalment quadrats o rectangulars (d’igual amplária que els llistells pero sempre molt més 

alts i de color diferent). Castellá listel. Anglés (thin) strip. Alemany Riemchen.

Llongot. Vegeu Morrell.

Llustre. Vegeu Reflex Daurat,

Má de Fátima. Símbol islámic molt usat en la decoració cerámica en general, i concretament en el
i

! repertori de la pisa medieval valenciano-mudéjar. Els musulmans creuen que una má estesa
i

amb el posat de detindre a algú (aquesta és la postura que adopta la má de Fátima) espanta 

els maleficis. També sembla que aquesta má representa els cinc preceptes de la religió 

| musulmana (per aixó la má de Fátima també s’anomena khams, paraula musulmana que vol

dir “cinc”): creure en Déu, resar, donar almoina, dejunar durant el ramada i visitar la Meca 

| (HCV, 2: 252).

| MadTnat al-Zahrá’. Tipus de cerámica propia de Tépoca musulmana de Valencia (sobretot del segle 

XI), anomenada així per ser en Madmat al-Zahrá’ (ciutat palatina propera a Córdova) que 

s’estudiaren els primers exemplars d’objectes cerámics amb aquest tipus de decoració, que 

| dataven del segle X; durant el segle XI, després del desmembrament del califat, foren els

emigrats cordovesos els qui escamparen arreu del territori andalusí (incloent Tactual País

Valenciá) aquesta técnica de decoració (HCV, 2: 58). El procés de fabricado de la cerámica 

del tipus Madlnat al-Zahrá’ consistía a cobrir les peces amb un esmalt de color blanc -de 

tipus alcalí, segons Soler (HCV, 2: 252)- sobre el qual es dibuixaven figures antropomorfes, 

zoomorfes o vegetáis amb línies de manganés, les quals es farden posteriorment de verd 

obtingut a partir d’óxid de coure. A banda del contom, els trets anatómics de les figures, com 

ara els ulls, les costelles o les caderes, en figures humanes o animals, i les línies de les fulles,
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en les vegetáis, es delimitaven també amb morat obtingut a partir d’óxid de manganés, i a 

voltes els cossos deis animals (pintats de verd) es decoraven igualment amb punts, cercles o 

altres motius en manganés (Philon, 1980: 37). Aquesta técnica cerámica és, junt amb la 

corda seca*, la més interessant de l’época islámica a Valencia, no només per la seua 

policromia i per la qualitat i varietat deis seus motius ornamentáis, sinó també perqué 

després que s’abandonás durant el segle XII, a la darreria del segle XIII tomá a reviscolar a 

la Valencia Cristiana, en alió que s’ha anomenat pisa mudejar verda i morada, que es 

diferenciava de la cerámica del tipus Madüiat al-Zahrá’ peí fet que el fons blanc de les peces 

sobre el que s’aplieava el verd i el mórat nó esta va constituit per un esmalt alcalí, sinó per un 

d’estannífer.

Majólica. 1. És el nom que donaven els italians a la pisa manisera de reñex daurat que durant els 

segles XV i XVI arribá a Italia a través de naus mallorquines. Cipriano Picolpasso 

Durantino, que en els seus manuscrits de mitjan segle XVI fou el primer autor que desvelá i 

posá per escrit alguns deis secrets més ben guardats de la fabricado cerámica, considerava el 

reflex daurat com a sinónim de majólica (Gomis, 1990: 121). Segons la GEC (9: 452), el fet 

que les peces de reflex foren transportades amb naus mallorquines condicionó el nom de 

majólica, que deriva de maiorica, el nom llatí de Mallorca. La documentado medieval 

existent confirma que, en efecte, els vaixells mallorquins portaren nombrases partides de pisa 

valenciana cap a la Península Itálica (Venécia, Genova, Florencia, Perusa, etc.) i les illes 

próximes (com ara Malta, Sardenya o Córsega) (Gomis, 1990: 68). És molt possible que 

majólica siga una falsa etimologia a partir d’un encreuament entre maiorica i malica, 

paraula aquesta darrera que designava, segons la documentado medieval valenciana el reflex 

daurat al nostre país, on era conegut, entre molts altres noms com obra de malicha (o de 

Malecha, Maliqua, etc.) per ser musulmans de la ciutat de Málaga, en el Regne de Granada, 

que importaren el reflex a Manises. En la llengua italiana amb el pas deis segles la paraula 

majólica acabá per designar no només la de reflex sinó qualsevol cerámica que, com aquella, 

estiguera coberta d’un esmalt blanc sobre el qual es pogueren aplicar decoracions 

policromes; en l’actualitat la maiólica segueix designant el mateix i és, dones, sinónim de 

pisa*. Castellá mayólica, loza, fayenza. Francés faience. Italia maiolica, faenza. Anglés 

majólica, faience, delf(t)ware. Alemany Fayence, Majolika. 2. Nom amb qué era designada 

pels productors cerámics de Manises una cerámica de pasta blanca* que fou introdulda a la 

ciutat de l’Horta durant la darreria del segle XIX davant el creixent prestigi que la cerámica 

blanca (com ara la porcellana i la pisa feldspática*) tenia entre els estrats benestants de la 

població. Aquesta argila blanca, obtinguda a partir de la barraja de diferents minerals,
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vingué a substituir en moltes fábriques les tradicionals pastes ferruginoses calcáries de 

tonalitat ocre rogenca (del Pía de Quart) que históricament s’havien fet servir en la cerámica 

de Manises {HCV, 4: 164). 3. Segons Tactual denominado técnico-comercial utilitzada pels 

productors taulellers italians i basada en les diferents característiques técniques del producte, 

la majólica és un material de superficie esmaltada, amb un grau d’absorció d’aigua molt alt 

(entre el 15 i el 25%), format per premsatge i molt per via seca, amb el suport de color mes o 

menys acolorit (des de groe fins a roig, passant peí rosa), amb formats normalment no massa 

grans i quadrats (15 x 15 cm, 20 x 20 cm) o rectangulars (15 x 20 cm) i gruix molt fí (entre 

5 i 7 mm), per a ús com a revéstiment interior, i cuit per bicocció a una temperatura entre 

950-1.000° C per a Tescaldat i entre 800 i 900° C per al vidriat (Palmonari i Timellini, 

1990: 46). La majólica seria, dones, la denominado técnico-comercial aplicada ais 

revestiments interiors cuits en bicocció tradicional, caracteritzats per la seua alta absorció i 

per posseir uns esmahs amb una fínor, brillantor i amb un contrast de colors inigualable pels 

revestiments cuits en monococció (monoporosa) (Femiani, 1992: 25).

Malea. Forma dialectal valenciana de malesa*.

Malesa. Conjunt de llenya baixa. Arbusts i matolls que es feien servir com a combustible durant la 

cuita en un fom árab (també en el fom de passatges en época de restricció de combustible). 

Entre les moltes espécies vegetáis que s’utilitzaven per a produir i mantindre la combustió en 

la caldera* durant la cocció podem destacar l ’argelaga, el coscoll, el ginebre, el matapoll, el 

romer, la savina i el timonet (Ferrís i Catalá, 1987: 65), que són arbusts propis de les 

muntanyes valencianes.

Manisa. En algunes comarques valencianes (el Camp de Túria, Pía de TArc, el Maestrat, els Ports, 

la Muntanya d’Alcoi, part de la Valí d’Albaida, el Vinalopó, la Marina, etc.) i catalanes (el 

Baix Ebre) sinónim de taulellet (Fullana, 1995: 306). El nom deriva de Manises, ciutat 

productora de taulells des de l’Edat Mitjana. Sovint es fa servir maniseta* en compte de 

manisa, per la tendéncia que té el valenciá a fer servir diminutius.

Maniseta. Diminutiu de manisa*, molt emprat en determinades comarques per a referir-se a un 

taulellet (vegeu Rosselló, 1966: 443).
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Mésela. Conjunt de matéries que, barrejades, entren en la composició del vidriat que s’ha de fondre 

bé en un fom árab (en els processos antics) bé en un fom de solera inclinada (en processos 

més recents). Els components fonamentals de la mésela eren l’óxid de plom (calcina*) i la 

sílice* (normalment en forma d’arena). Després de la seua fusió en el dau la mésela 

esdevenia una massa vítria o frita* (Ferrís i Catalá, 1987: 70).

Mini. Óxid de plom (Pb30 4) de textura pulvurulenta i de color rogenc obtingut en calcinar el plom. 

Está més calcinat que el litargiri*(PbO), i en conseqüéncia conté menys plom que aquell. La 

principal aplicació del mini es troba en la preparado de pintura protectora (especialment per 

a ferro i fusta) (DEE, 8: 856, veu “minio”), pero en la indústria cerámica de la Plana era 

molt utilitzat, almenys fíns a la década del 1970, com a fundent en la composició deis 

vidriats cerámics, junt amb l’arena (sílice*), l’arsénic* i altres elements constituents deis 

esmalts. Castellá i italiá minio. Francés i Anglés minium. Alemany Mennige.

Mocadoret. Motiu decoratiu d’arrel cristiana que consisteix a dividir en diagonal un taulell quadrat 

per pintar de blanc un deis dos triangles isósceles resultants, mentre que l’altre s’acoloreix 

amb blau o amb verd. Durant la Baixa Edat Mitjana a Manises hom prefería decorar la 

meitat del taulell amb blau, pero a partir del Renaixement i fíns huí el color més utilitzat al 

nostre país per al mocadoret ha estat el verd (HCV, 2: 233). El mocadoret s’emprava (i 

s’empra encara en l’actualitat) en composicions de paviments i de revestiments (sobretot 

arrimadors*), generalment combinant-lo amb altres taulells de decoració més rica (Ferrís i 

Catalá, 1987: 103).

Molí. Máquina desintegradora emprada en la mólta de qualsevol material sólid. En el cas de la 

indústria cerámica s’empra per a polvoritzar les primeres matéries, tant les que componen el 

bescuit (argiles) com les que fan part de la coberta. Castellá molino. Francés moulin. Italiá 

mulino. Anglés mili. Alemany Mühle.

Molí Alsing. Máquina emprada per a moldre frites i pigments colorants juntament amb aigua per tal de 

fer una barbotina aplicable sobre les peces a esmaltar. També es fe servir per a la mólta de les 

argiles per via húmida*, amb el fi de transfomar-les igualment en una barbotina, que 

posteriorment s’asseca en un atomitzador* (TFA, VI: 12; XI: 34). El molí Alsing, també anomenat 

bombo i técnicament molí de boles tipus Alsing, pot presentar una capacitat variable: els bombos 

per a moldre argiles són més grans que els de refriar esmalts i aquests ho són més que els de
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colors. Els molins Alsing consisteixen en una caixa cilindrica rotativa que gira a l’entom del seu 

propi eix i que interiorment está revestita d’un material dur, generalment sílice, porcellana o 

alubit27, dins el qual hi ha unes pedres ovoidals (boles), normalment de sílice, alubit o de cautxú 

(goma) (Femiani, 1992: 15). La caixa cilindrica és tancada per tots els costats llevat d’una boca 

que serveix per a carregar i descarregar el material i que és proveída d’una tapadora que tanca 

heiméticament. El molí Alsing sempre es col-loca horitzontalment i s’hi dona un moviment de 

rotació per accionament eléctric, durant el qual la cárrega de pedres ovoidals que conté en el seu 

interior actúa com a agent triturador i de refinament (Ferrís i Catalá, 1987: 31). Castellá molino 

Alsing. Italiá mulino a tambor, mulino Alsing.

Molí de boles. Vegeu molí Alsing.

Mólta. En la indústria cerámica s’utilitza aquest terme per referir-se a la triturado i mólta de les 

argiles 0 1  sotmetre-les a l’acció disgregadora exercida per un molí o més, del tipus que 

siguen (mólta per via seca), o en un atomitzador* (mólta per via húmida). La mólta de les 

argiles persegueix com a objectiu la reducció de la grandária de la materia prima sólida per 

tal que es produisca una millor homogeneizació deis distints tipus d’argila que componen les 

pastes i per a facilitar les reaccions en les fases següents (Porcar, 1987: 426). En Factual 

indústria taulellera la preparado i mólta de les argiles s'efectúa normalment per via seca* o 

per via húmida*, pero també es pot realitzar en estat plástic, com en els cas deis productes 

extrusionats (vegeu mólta per via seca). Castellá molienda. Francés mouture. Italiá 

macinatura, macinazione. Anglés grinding. Alemany Mahlen.

Mólta per via húmida. Procés de triturado de les argiles en estat fluid, gairebé líquid (amb un 30- 
50% d’humitat) mitjan$ant la mólta prévia d’aquestes en un molí Alsing*, amb aigua i altres 
additius, i el posterior tractament de la barbotina resultant en un atomitzador*. A pesar que 

la mólta en humit és més cara que la realitzada en sec (fonamentalment per l’energia 

consumida per Fatomitzador durant Fassecat de la barbotina) en Factualitat és el sistema 
més utilitzat en la indústria taulellera de la Plana, ja que és el propi de gairebé tots els 

productes elaborats per monococció. La mólta per via húmida, que es va introduir en la 
indústria taulellera de la Plana durant la década del 1970, pero que no s’hi va generalitzar 

fíns a la década següent, consisteix a dosificar i barrejar els distints tipus d’argila i moldre’ls, 

com hem dit, en un molí Alsing* per tal d’obtindre’n una pasta fluida o barbotina d’argila* 
que posteriorment s’introdueix en un atomitzador*, que desintegra la barbotina i l’eixuga

j 2 7 L ’alubit é s  e l  n o m  c o m e r c i a l  d ’u n  m a t e r n a l  c e r á m i c  q u e  p o s s e e i x  u n  c o n t i n g u t  d ’a l ú m i n a  s u p e r io r  a l  9 0 %

(Femiani, 1992: 13).
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molt rápidament. Durant l’atomització de les argiles la barbotina, amb un contingut d’aigua 
entre el 30 i el 50%, s’injecta a alta pressió dins d’una cambra d’assecat, on contacta amb 
aire a 500-600° C provinent d’un generador fet expressament. Dins la cambra l’aigua de la 

barbotina s’evapora immediatament a causa de l’elevat coeficient de canvi térmic que s’hi 

produeix; d’aquesta manera, i grácies també al fregament de la barbotina atomitzada contra 

les parets de la cambra, s’obtenen gránuls de formes arredonides, caracteritzats per una 

humitat (4-7%) i una distribució granulométrica idónies per a passar a la fase de premsat 

(Femiani, 1992: 15). L’atomització de les argiles permet una finura de l’argila d’una qualitat 

inigualable a la que s’obté per via seca i a més possibilita una granulació óptima peí que fa a 

la fluidesa, homogeneltat i regularitat de farciment deis motles de les premses; en definitiva: 
assegura una bona compactació de les argiles durant el premsatge (Palmonari i Timellini, 

1990: 26-27). Castellá molienda por via húmeda. Italiá macinatura ad umido, macinazione 
ad umido.

Molta per via seca. Procés de preparado de les terres amb una baixa proporció d’aigua contiguda en 
aqüestes. Aquest procés requereix menys inversió i consiun energétic que la mólta per via 
húmida, i a pesar d’aixó hui día está sent cada volta menys utilitzat, ja que el producte molt 
per via seca presenta una menor finura granulométrica i una homogeneització de les argiles 
més defícient, factors que poden influir decisivament durant les fases posteriora, en especial 
el premsat (Dalmau i de Miguel, 1991: 21). El procés de preparado i mólta per via seca 
s’inicia amb la dosificado i barreja de les argiles en sec sobre l’era de la propia fábrica; allí 
les terres són homogeneitzades i triturades (normalment amb tractors) i redueixen la mida 
d’una dimensió máxima de 20 cm d’entrada a una de 6 cm com a máxim (Porcar, 1987: 
426). Després les argiles són emmagatzemades en unes sitges cobertes, des de les quals 

passen normalment per un molí de corrons dentats que les esmicola, í després per un molí 

d’ impacte, que s’encarrega de triturar-les fíns a reduir la mida del material fíns a una 
dimensió máxima de 5 mm. La mólta vertadera es produeix posteriorment amb molins 
desintegradors de barrots, molins de martells i molins pendulars (aquests darrers classifíquen 

les terres segons granulometries, de manera que el gránuls la mida deis quals no és encara 
sufícientment menuda tomen a l’inici del procés) (TFA, VI: 8). Posteriorment l’argila mólta, 
amb un grau d’humitat no superior al 3%, es tamisa i per mitjá d’una humectadora és 

arruixada amb una mica d’aigua, ja que cal que la térra posseisca una humitat almenys del 

4% (normalment entre el 4 i el 8%), que permeta la necessária plasticitat en la compactació 
durant el premsat (Porcar, 1987: 426-427). En l’actualitat la mólta per via seca troba els 

principáis camps d’aplicació en els processos de biccoció tradicional i gres roig i, de 
vegades, en monococció porosa amb pasta roja, encara que en aquest darrer cas les argiles 

moltes en sec solen haver patit també un ulterior procés de granulació en aparells especiáis,
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a m b  la  f o r m a c ió  d e  g r á n u ls  a r r e d o n its  d e  g r a n  f in o r ,  n o  m a s s a  d is t in ts  q u a n t  a  m o r fo lo g ía  i  
g r a n d á r ia  a i s  o b t in g u ts  e n  h u m it  i  a m b  u n s  c o s t s  e n e r g é t ic s  in fe r io r s . L a  g r a n u la c ió  p e r m e t ,  
d o n e s ,  a c o n s e g u ir  u n a  p o ls  d ’a r g ila  n o ta b le m e n t  m i l lo r  a  la  q u e  s ’o b té  e n  s e c ,  p e r  b é  q u e  n o  
a r r ib a  a  a s s o l i r  la  q u a lita t  o b t in g u d a  e n  h u m it  (P a lm o n a r i  i T im e l l in i ,  1 9 9 0 :  2 7 ) .  C a l  
a s s e n y a la r  u n  d a rrer  p r o c é s  d e  m ó lta , e l  q u e  e s  p o r ta  a  t e r m e  e n  le s  a r g i le s  q u e  s ’h a n  
d ’e x tr u ir :  a q ü e s t e s  e s  p r e p a r e n  i m o le n  d e  m a n e r a  s im ila r  a  le s  te r r e s  q u e  e s  p r e p a r e n  e n  s e c ,  
p e r o  u n a  v o l t a  tr itu r a d e s , m o l t e s  i t a m is a d e s ,  n o  s ó n  s im p le m e n t  h u m e d a d e s ,  s in ó  q u e  e s  
b a r r e g e n  a m b  la  s u f íc ie n t  q u a n t ita t  d ’a ig u a  p e r q u é  a s s o l is q u e n  u n  c o n t in g u t  d ’h u m ita t  e n tr e  
e l  15  i e l  2 5 %  q u e  h i c o n fe r is c a  u n a  c o n s is t e n c ia  p lá s t ic a  q u e  le s  fa g a  id ó n ie s  p e r  a l  s e u  
p r o c e s s a m e n t  d in s  l ’e x tr u s io n a d o r a *  o  galletera* ( 1 9 9 0 :  2 7 ) .  C a s te l lá  molienda por via 
seca. I t a l iá  macinatura a secco, macinazione a secco.

M o n o c o c c i ó .  L a  c e r á m ic a  c u ita  p e r  m o n o c o c c ió  é s  la  q u e  h a  p a s s a t  n o m é s  u n a  v o lt a  p e í  f o m ,  la  q u e  
n o m é s  c o u  u n a  v e g a d a . E n  p r o d u d e s  e s m a lt a t s  e l  p r o c é s  d e  m o n o c o c c ió  s ’in ic ia  a m b  la  
p r e p a r a d o  i  m ó lta  d e  le s  t e r r e s , e l  p r e m s a tg e ,  l ’a s s e c a t ,  l ’e s m a lt a t g e  i la  c u it a  ú n ic a ,  e n  la  
q u a l  e l  e o s  d e  la  p e g a  p e r d  la  p la s t ic i t a t  e n  la  m a t e ix a  c o c c ió  e n  q u é  l ’e s m a lt  v it r if ic a .  E n  
p r o d u c te s  n o  e s m a lta t s  e l  p r o c é s  d e  m o n o c o c c ió  c o m e n g a  a m b  la  p r e p a r a c ió  i  m ó l ta ,  
c o n t in u a  a m b  e l  p r e m s a t  i  l ’a s s e c a t  i  f ín e ix  a m b  la  ú n ic a  c o c c ió .  E l  1 9 8 0  la  m o n o c o c c ió  
e n c a r a  e r a  u n  s is t e m a  d e  f a b r i c a d o  m o lt  m in o r ita r i d in s  la  in d ú s tr ia  t a u le l le r a  d e  la  P la n a ,  
p e r o  a l  l la r g  d ’a q u e s ta  d é c a d a  i  g r á c ie s  a  T a m b a d a  d e l  g a s  n a tu r a l i  d e is  f o m s  m o n o s tr a ts  d e  
c o r r o n s *  a c a b á  p e r  e s d e v in d r e  m a jo r ita r i e n  p o c s  a n y s .  E n  T a d u a l i t a t  ( 1 9 9 7 )  c a p  a l 8 5 %  d e  
la  p r o d u c c ió  ta u le l le r a  c o m a r c a l  j a  e s  f a b r ic a  m itja n g a n t  c o c c ió  s im p le .  C a s te l lá  
monococcipn. F r a n c é s  monocuisson. I ta l iá  monocottura. A n g lé s  single firing. A le m a n y  
Einmalbrand.

M o n o c o c c i ó  d e  g r e s .  J a m b é  c o n e g u d a  c o m  monococció de paviment. E n  T a c tu a l  in d ú s tr ia  
t a u le l le r a  a q u e s t a  e x p r e s s ió  f a  r e fe r e n c ia  a  la  f a b r i c a d o  d e  p a v im e n ts  m it ja n g a n t  e l  s is t e m a  
d e  m o n o c o c c ió *  d e  g r e s ,  a  u n a  t e m p e r a tu r a  p e r  t a n t  e le v a d a  ( 1 .1 5 0 - 1 .2 0 0 °  C ) . A q u e s t  
s is t e m a  s ’im p la n tá  a  I ta lia  a  m itja n  d é c a d a  d e l  1 9 7 0  i  s ’e s t e n g u é  r á p id a m e n t  d in s  la  in d ú s tr ia  
t a u le l le r a  d e  la  P la n a  d u r a n t  la  d é c a d a  d e l  1 9 8 0 .  L a  in tr o d u c c ió  d e l  s is t e m a  d e  m o n o c o c c ió  
d e  g r e s  r e v o lu c io n é  la  in d ú s tr ia  t a u le l le r a  d e  la  c o m a r c a , q u e  t r a v e s s á  e l  m a jo r  p r o c é s  d e  
r e c o n v e r s ió  t e c n o ló g ic a  m a i c o n e g u t ,  q u e  a lg u n s  a u to r s  h a n  a n o m e n a t  Segona Reconversió 
Industrial* . T a n  g r a n  f o u  l ’a b a s t  d ’a q u e s t a  r e c o n v e r s ió  q u e  a  la  d a r rer ia  d e  la  d é c a d a  d e l  
1 9 8 0  la  t o t a l i t a t  d e  p a v im e n ts  p r o d u its  a  la  P la n a , i  u n a  b o n a  p a r t  d e is  r e v e s t im e n ts , e s  
f a b r ic a v e n  p e r  m o n o c o c c ió .  L e s  p r in c ip á is  n o v e t a t s  t e c n o ló g iq u e s  q u e  v a  a p o r ta r  la  
m o n o c o c c ió  d e  g r e s  c o n s is t ir e n  e n  la  p r e p a r a c ió  d e  le s  a r g i le s  p e r  v ia  h ú m id a *  i  
a t o m it z a c ió * ,  la  f o r m a c ió  d e  le s  p e c e s  e n  p r e m s e s  h id r á u liq u e s ,  la  c o c c i ó  d ’a q u e s t e s  u n a
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ú n ic a  v e g a d a  e n  c i c l e  r á p id  ( n o m é s  e n  u n a  h o r a )  i  e n  f o m  m o n o s tr a t  d e  c o r r o n s  i  la  s e l e c c ió  i 
e m b a la t g e  p a r c ia l  o  to t a lm e n t  a u to m a t itz a t  (P o r c a r , 1 9 8 7 :  4 2 4 ) .  C a s te l lá  monococció de 

gres. I ta l iá  monogreificata. A n g lé s  (stoneware) single firing.

M o n o c o c c i ó  d e  p a v im e n t .  V e g e u  monococció de gres.

M o n o c o c c i ó  d e  r e v e s t im e n t .  V e g e u  monococció porosa.

M o n o c o c c i ó  p o r o s a .  T a m b é  c o n e g u d a  c o m  monoporosa o monococció de revestiment. C o n s is t e ix  a  
a p l ic a r  e l  s i s t e m a  d e  m o n o c o c c ió  s o b r e  r e v e s t im e n ts  p o r o s o s ,  i p e r  t a n t  a m b  u n a  c o m p o s ic ió ,  
ta n t  d e  la  p a s t a  c o m  d e  F e s m a lt ,  d ife r e n t  a  la  q u e  s ’u t i l i t z a  e n  la  m o n o c o c c ió  d e  g r e s  i a m b  
u n a  c o r b a  d e  te m p e r a tu r e s  t a m b é  d ife r e n t , m e n y s  p o t e n t  e n  e l  c a s  d e  la  p o r o s a ,  j a  q u e  c o n v é  
q u e  e l s  r e v e s t im e n t s  t in g u e n  u n a  g r a u  d ’a b s o r c ió  m é s  a l t  p e r  t a l  q u e  e l s  e s m a lt s  t in g u e n  
m a jo r  q u a l i t a t ,  i  e n  c a n v i ,  n o  r e q u e r e ix e n  u n a  r e s is t e n c ia  a  F a b r a s ió  i  a  F im p a c t e  
e s p e c ia lm e n t  f o r te s ,  c a r a c te r ís t iq u e s  q u e , e n  c a n v i ,  s ó n  fo n a m e n t a ls  e n  e l s  p a v im e n ts  d e  
m o n o c o c c ió .  E l  p r in c ip a l  p r o b le m a  d e  la  m o n o p o r o s a  e l  t r o b e m  d u r a n t  F e s m a lta t  i  la  c o c c ió :  
la  n e c e s s i t a t  d ’o b t in d r e  u n  p r o d u c te  p o r o s ,  a m b  u n  a h  g r a u  d ’a b s o r c ió  d ’a ig u a *  i  u n a  
c o n tr a c c ió *  p r á c t ic a m e n t  n u b la ,  c o n d ic io n a  la  u t i l i t z a c ió  d e  c a r b o n a ts  e n  la  c o m p o s ic ió  d e  la  
p a s t a  d e  la  p o r o s a ,  a  p e s a r  q u e  a q u e s t s  p r o d u c te s  c r e e n  p r o b le m e s  e n  F e s m a lt  a  c a u s a  d e  
l ’a l l ib e r a m e n t  d e l  d ió x id  d e  c a r b o n i  d u r a n t  la  c o c c i ó  (e n tr e  8 0 0  i  9 5 0 °  C );  e n  la  b i c o c c ió  
t r a d ic io n a l  a ix ó  n o  é s  p a s  u n  p r o b le m a , j a  q u e  p r im e r  e s  c o u  e l  b e s c u i t  i e s  p r o d u e ix  la  
d e s g a s i f i c a d o ,  i  p o s te r io r m e n t  e s  c o u  F e s m a lt  s o b r e  e l  b e s c u i t  d e s g a s i f í c a t  q u e  j a  n o  d e s p r é n  
C 0 2. E n  c a n v i ,  e n  la  m o n o p o r o s a ,  e l  s u p o r t  i F e s m a lt  h a n  d e  c o u r e  s im u ltá n ia m e n t  i la  f u s ió  
d e  F e s m a lt  im p lic a  la  im p e r m e a b i l i t z a c ió  d e l  e o s ;  p e r  ta n t ,  u n  r e b la n im e n t  d e l  v id r ia t  m a s s a  
r á p id  im p e d ir ía  u n a  c o r r e c ta  e x p u ls ió  d e l  C 0 2 i  p r o v o c a r ía  g r e u s  in c o n v e n ie n t s  e n  la  
s u p e r f ic ie  d e l  t a u le l l .  P e r  s o lu c io n a r  a q u e s t  in c o n v e n ie n t  la  f u s ió  d e  F e s m a lt  d e u  e s d e v in d r e  a  
u n a  te m p e r a tu r a  m é s  a lt a  a  la  q u e  h i  h a  a l  f in a l  d e  la  d e s c o m p o s ic ió  d e is  c a r b o n a ts , d e  
m a n e r a  q u e  e l  r e b la n im e n t  i  m a d u r a d o  d e l  v id r ia t  h a u r ie n  d e  p r o d u ir - s e  e n  u n  c u r t  e s p a i  d e  
t e m p s .  P e r  s o lu c io n a r  a q u e s t s  p r o b le m e s  e s  fa n  s e r v ir  d e te r m in a d e s  c o n d ic io n s  d e  c o c c ió  q u e  
p e r m e t e n  l ’e x p u ls ió  d e l  C 0 2 d ’u n a  m a n e r a  r á p id a  a  u n a  te m p e r a tu r a  e n  la  q u a l  F e s m a lt  
e n c a r a  é s  p e r m e a b le  i  c o n s e r v a  u n a  v is c o s i t a t  t a l  q u e  n o  p u g a  s e r  d e fo r m a t  p e r  la  p r e s s ió  d e is  
g a s o s  e x p u ls a t s  (TFA, III: 4 3 - 4 4 ) .  E ls  e s m a lt s  u t i l i t z a t s  e n  la  m o n o c o c c ió  p o r o s a  h a n  d e  
p r e s e n ta r  a h e s  p r o p o r c io n s  d ’ó x id s  a lc a l in o - te r r is  (p r in c ip a lm e n t  C a O )  i  z in c ,  j a  q u e  e le v e n  
la  te m p e r a tu r a  e n  q u é  c o m e n t a  e l  r e b la n im e n t  i  a p o r te n  u n a  v i s c o s i t a t  s u f ic ie n tm e n t  b a ix a  
p e r q u é  la  m a d u r a d o  t in g a  l l o c  r á p id a m e n t  (E n r iq u e  et al., 1 9 9 5 :  1 2 6 - 1 2 7 ) .  L a  m o n o p o r o s a  
e s  g e n e r a l i t z á  a  la  P la n a  d u r a n t  la  s e g o n a  m e ita t  d e  la  d é c a d a  d e l  1 9 8 0  i  e n  l ’a c t u a li ta t  p r o p  
d e l  7 0 %  d e is  r e v e s t im e n ts  j a  s ’h i  fa b r iq u e n  m itja n g a n t  a q u e s t  s is t e m a . C a l  d ir  q u e  la
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p r o d u c c ió  e s p a n y o la  é s  c a p d a v a n te r a  a  e s c a la  m u n d ia l e n  la  f a b r i c a d o  d e  r e v e s t im e n ts  
m itja n g a n t  m o n o c o c c ió  p o r o s a :  s e g o n s  le s  d a d e s  d e  p r o d u c c ió  d e l 1 9 9 6  g a ir e b é  4 0 0 . 0 0 0  
m e tr e s  q u a d r a ts  d e  t a u le l l s  e s  p r o d u ie n  d iá r ia m e n t  a  E s p a n y a  p e í  s is t e m a  d e  m o n o p o r o s a  ( e l  
2 8 %  d e  t o t a  la  p r o d u c c ió  i  e l  68%  d e is  r e v e s t im e n ts ) ;  e n  c a n v i ,  a  I ta lia  n o m é s  e s  fa b r iq u e n  
d iá r ia m e n t  1 6 8 .2 5 9  m 2 d e  r e v e s t im e n ts  f e t s  a m b  m o n o p o r o s a  ( e l  8 ,5 %  d e  t o t a  la  p r o d u c c ió  i  
n o m é s  e l  3 3 %  d e is  r e v e s t im e n ts 28. C a s te l lá  monococción porosa, monoporosa. I ta liá  
monocottura porosa, monoporosa. A n g lé s  porous single firing.

M o n o g r e s i f i c a d a .  V e g e u  monococció de gres.

M o n o p o r o s a .  V e g e u  monococció porosa.

M o r b e r .  T a u la  r e c ta n g u la r  d e  f u s t a  s o b r e  la  q u a l e s  p a s t a v a  l ’a r g ila  e n  c o lp e j a r - la  a m b  u n a  p a la  o  
a m a d u r a d o r a *  {CLE, 1: 2 0 ) .

M o r r e l l .  C ilin d r e  c e r á m ic  d 'a p r o x im a d a m e n t  m ig  m e tr e  d e  l la r g  p e r  4  o  5  c m  d e  d iá m e tr e ,  s e g o n s  
S o le r  (HCV, 2: 2 5 1 ) ,  i  d e  4 0  c m  d e  l la r g a d a  p e r  v u i t  d ’a m p la d a , s e g o n s  G o n z á le z  i  M a r tí  
(CLE, 1: 2 8 ) ,  q u e  e s  f e ie n  s e r v ir  e n  la  c á r r e g a *  d e l la b o r a to r i*  d e l  f o m  á r a b . E l  m o r r e l l ,  
t a m b é  a n o m e n a t  Uongot, e s  d i s p o s a v a  r a d ia lm e n t  a m b  u n  e x tr e m  s o b r e  u n  c a r r e l l  d e  p e c e s  
e s m a lt a d e s  (e n  c m )  i l ’a ltr e  e x t r e m  s o b r e  u n  a lt r e  c a r r e ll;  p o s te r io r m e n t  e n m ig  d e l  m o r r e l l  e s  
c o H o c a v a  u n a  p e g a  ( a lc a id a * )  q u e ,  a l  s e u  t o m ,  f e ia  d e  b a s e  p e r  a  u n  n o u  c a r r e l l .  A q u e s ta  
c o m p lic a d a  d i s p o s ic ió  d e  le s  p e c e s  d in s  d e l f o m  a  b a s e  d e  m o r r e l ls  i a lc a id e s  t e n ia  c o m  a  f í  
e v ita r  q u e  t o t  e l  p e s  d e is  c a r r e l ls  m é s  a lt s  g r a v ita r a  s o b r e  e l s  in fe r io r s . C a s t e l lá  birla.

M o s a ic .  O b r a  f e t a  a  p a r t ir  d e  la  in c r u s t a d o  d e  p e c e s  d im in u te s  d e  m a r b r e  o  a ltr e s  p e d r e s  d e  c o lo r s  o  
a m b  p e t i t s  c u b s ' d e  d e  p a s t a  c e r á m ic a  v id r ia t s  p e r  u n a  d e  le s  s e u e s  c a r e s ,  c o m b in a t s  d e  
m a n e r a  h a r m o n io s a  i a s s e g u r a t s  p e r  u n  c im e n t  s o b r e  u n a  s u p e r f ic ie  s ó l id a  p e r  a  r e p r e se n ta r  
s o b r e  e l  s o l ,  l e s  p a r e t s  o  le s  v o l t e s  d e is  e d i f i c i s  s u m p t u o s o s  d ib u ix o s  i ,  f ín s  i  t o t ,  
c o m p o s ic io n s  q u e  im ite n  c a t i f e s  i  t a p i s s o s .  U n  m o s a ic  é s  t a m b é  c a d a s c u n a  d e  l e s  r a jó le s  d e  
c o lo r s  q u e  c o n f ig u r a !  e l  m o s a i c  s e n c e r ,  e n c a r a  q u e  p e r  e v it a r  c o n f u s io n s  c o n v é  a n o m e n a r  
tessel la a  c a d a s c u n a  d ’a q u e s t e s  m e n u d e s  p e c e s  c u b iq u e s  d e  m a r b r e , c e r á m ic a ,  v id r e ,  e t c .  L a  
t é c n ic a  d e l  m o s a i c  g a u d í d e  la  m á x im a  e s p le n d o r  a  e s c a la  m u n d ia l  d u r a n t  l ’e p o c a  b iz a n t in a ,  
e s p e c ia lm e n t  a  S a n ta  S o f ia  d e  C o n s ta n t ib o b le .  P e í  q u e  fa  a l  n o s t r e  p a í s  c a l  d e s ta c a r  d ’u n a  
b a n d a  e l s  m o s a ic s  a l ic a ta t s *  q u e  e s  r e a litz a r e n  d u r a n t  l ’é p o c a  m u s u lm a n a  i e n c a r a  d e s p r é s  d e

28L e s  x ifr e s  d e  p r o d u cc ió  d e  m o n o p o ro sa  a  E sp a n y a  i  a  Ita lia  le s  h e m  e la b o ra d es  a  p a rtir  d e  d a d e s  d'Andar
per Ceramiche ( 1 9 9 7 a ) .
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la  c o n q u e s t a ;  t a m b é  c a l  f e r  e s m e n t  d e is  p a v im e n ts  d e  la  f á b r ic a  d e  N o l la  (M e l ia n a , l ’H o r ta  
N o r d ) ,  q u e  d u r a n t  la  s e g o n a  m e ita t  d e l  s e g l e  p a s s a t  a s s o l ir e n  g r a n  r e s s ó  p e r  e s ta r  f e t s  a  p a r t ir  
d ’u n  m o s a i c  d e  g r e s  q u e  im ita v a  la  p r e s t ig io s a  p r o d u c c ió  a n g le s a  d e  Maw&Co, i  q u e  v a n  
s u p o s a r  u n  im p o r ta n t  p r e c e d e n t  p e r  a  la  p o s te r io r  p r o d u c c ió  d e  p a v im e n ts  g r e s i f i c a t s  a  la  
P la n a . D u r a n t  la  m a t e ix a  é p o c a  e s  v a n  f e r  a lg u n e s  d e s ta c a d e s  c o m p o s ic io n s  a m b  m o s a ic  d e  
v id r e  e n  a lg ú n  d e is  m é s  e m b le m á t ic s  e d iñ c i s  d e  la  c iu t a t  d e  V a le n c ia ,  c o m  a r a  l ’E s t a c ió  d e l  
N o r d  o  e l  M e r c a t  d e  C o lo m . E n  l ’a c tu a li ta t ,  d in s  la  c a d a  v e g a d a  m a jo r  d i v e r s i f i c a d o  
p r o d u c t iv a  q u e  t r o b e m  e n  la  in d ú s tr ia  t a u le l le r a  d e  la  P la n a , c a l  r e m a r c a r  e l  m o s a ic ,  u n  
p r o d u c te  c e r á m ic  c a r a c te r it z a t  p e r  le s  s e u e s  p e t i t e s  d im e n s io n s ,  p r ó p ie s  d ’u n a  t e s s e l  la  ( 2 ,5  x  
2 ,5  c m , 3 ,6  x  3 ,6  c m , 5 x 5  c m , e t c . )  e s p e c ia lm e n t  d i s s e n y a t  p e r  a  le s  p i s c in e s ,  
h id r o m a s s a t g e s ,  e t c .  E n  g e n e r a l  s ’a p l i c a  e l  t e r m e  m o s a i c  p e r  a  r e fe r ir -s e  a  q u a ls e v o l  
r e v e s t im e n t  m e n u t ,  la  s u p e r f ic ie  d e l  q u a l s ig a  ig u a l  o  in fe r io r  a  9 0  c e n t ím e tr o s  q u a d r a ts , é s  a  
d ir , u n  t a u le l l  q u e  f a $ a  9  c m  x  9  c m  e n c a r a  e s  c o n s id e r a  m o s a i c ,  m e n tr e  q u e  u n  q u e  m e s u r e  
1 0  x  1 0  c m  j a  é s  u n  t a u le l l  p r ó p ia m e n t  d it  ( v e g e u  P o r c a r , 1 9 8 7 :  3 7 4 ) .  C a s te l lá  i  i t a l iá  
mosaico. F r a n c é s  mosaique. A n g lé s  mosaic. A le m a n y  Mosaik.

M o s a i c  h id r á u l ic .  V e g e u  paviment hidráulic.

M o t le .  P e $ a  d ’a g e p s  a m b  la  q u a l s ’a fa i$ o n a  la  c e r á m ic a  m it ja n c a n t  e l s  p r o c e s s o s  d e  b u id a t  p e r  
b a r b o t in a *  i  d e  c a lib r a d o r * . E n  e l s  a n t ic s  p r o c e s s o s  d e  f a b r i c a d o  d e is  t a u le l l s ,  a b a n s  d e  la  
in tr o d u c c ió  d e  le s  p r e m s e s ,  a q ü e s t e s  p e c e s  t a m b é  e s  fa b r ic a v e n  a  p a r tir  d e  m o t le s ,  p e r o  d e  
f u s t a  i  e n  f o r m a  d e  g r a e l la * .

M o t lu r a .  E n  T a c tu a l  in d ú s tr ia  ta u le l le r a  é s  u n a  r a jo le ta  r e c ta n g u la r  i  e n  r e lle u  q u e , u n id a  a  d ’a lt r e s  
d e  fo r m a  id é n t ic a ,  c o n fo r m a  u n a  s a n e fa  d e  t a u le l l s  q u e  d e c o r a  i  e m b e l le ix  u n a  p a r e t  c o b e r ta  
d e  r e v e s t im e n t s  .c e r á m ic s  p la n s ,  a m b  e l s  q u a ls  e s  c o m b in a  e n  t in d r e  u n  c o lo r  i  u n  p e r f i l  
d ife r e n t . C a s t e l lá  moldura. A n g lé s  capping. A le m a n y  Gesimsleisten.

M u d e j a r .  M u s u lm á  q u e  v a  r o m a n d r e  a  la  P e n ín s u la  I b é r ic a  s o t a  d o m in a d o  c r is t ia n a . E n  a r t e l  m o t  
m u d é ja r  f e  r e fe r e n c ia  a  P e s t i l  q u e  v a  p r o lif e r a r  a  la  P e n ín s u la  d e s  d e l s e g l e  X I I I  f ín s  a l  X V I  i  
q u e  e s  v a  c a r a c t e r i z a r  p e r  la  f e s i ó  d e is  e le m e n ts  r o m á n ic s  i  g ó t i c s ,  p r o p is  d e is  c r is t ia n s ,  a m b  
l ’a r t  i s lá m ic ,  p r o p i  d e is  m u d é ja r s . E n  la  h i s to r ia  d e  la  c e r á m ic a  v a le n c ia n a  d e s ta c a  la  p i s a  
m u d é ja r , e n  e s p e c ia l  la  d e  r e f le x  d a u r a t* , fa b r ic a d a  a  M a n is e s  d u r a n t  e l s  s e g l e s  X I V  i X V ,  
q u e  v a  s e r  la  m é s  r e c o n e g u d a  e n tr e  le s  c l a s s e s  b e n e s ta n ts  d e l  c o n t in e n t  e u r o p e u  d u ra n t  a q u e s t  
p e r ío d e .
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O b r a .  S in ó n im  d e  t e r r is s a *  i  t a m b é  d e  c e r á m ic a * ,  e n c a r a  q u e  n o  c o m  a r t  o  t é c n ic a  d e  fa b r ic a r  
o b j e c te s  d e  f a n g  c u it ,  s in ó  c o m  a  c o n ju n t  d ’o b j e c te s  r e a l it z a ts  a  p a r tir  d e  l e s  t é c n iq u e s  
c e r á m iq u e s  {una cassola d ’obra, un plat d ’obra, e t c . ) .  C o m  q u e  la  p a r a u la  cerámica é s  u n  
c u l t i s m e  in c o r p o r a t  a l  n o s t r e  v o c a b u la r i  e n  u n a  é p o c a  r e la t iv a m e n t  r e c e n t , d u r a n t  t o t a  
I ’é p o c a  m e d ie v a l ,  m o d e r n a  i  p a r t  d e  la  c o n te m p o r á n ia  obra o  obra de térra e r a  T ú n ic a  fo r m a  
d ’e x p r e s s a r  e n  v a le n c iá  e l  m a te r ia l  d e  q u é  e s t a v e n  f e t s  e l s  o b j e c te s  d e  c e r á m ic a , ig u a l  q u e  la  
lo c u c ió  mestre d ’obra de térra v o l ia  d ir  t e r r is s e r *  i obrador t e r r is s e r ia *  ( v e g e u  P é r e z  i  M . ,  
1 9 9 3 :  6 0 - 6 1 ) .  E n  T a c tu a l ita t  la  fo r m a  obra c o m  a  s in ó n im  d e  c e r á m ic a  c o n t in u a  v iv a  e n  e l  
n o s t r e  p a r la r , e n c a r a  q u e  e n  c la r a  r e g r e s s ió  e n fr o n t  d e  la  fo r m a  cerámica. E l  m o t  obra f a  
r e fe r é n c ia  a  q u a ls e v o l  o b j e c te  c e r á m ic  p r e s e n t e  le s  c a r a c te r ís t iq u e s  q u e  s ig u e n ;  s e g o n s  e l  
q u a l i f íc a t iu  q u e  s e g u e ix  a  obra p o d e m  c o n c r e ta r  q u in e s  s o n  le s  c a r a c te r ís t iq u e s  d ’u n a  
d e te r m in a d a  c e r á m ic a :  Y obra crua é s  la  q u e  e n c a r a  n o  h a  e s t a t  c u it a  ( v e g e u  c u it a  d e l  c r u * ) ,
Y obra fina  ( s in ó n im  d e  p i s a * )  é s  a q u e l la  q u e  h a  e s t a t  e s m a lt a d a  i  c u it a  ( v e g e u  c u it a  d e l  f í* ) ,
Y obra aspra ( s in ó n im  d e  t e r r is s a * )  é s  a q u e lla  q u e  h a  e s t a t  c u it a  p e r o  q u e  n o  h a  e s t a t  
v id r ia d a , Y obra dau rada, d ’or o de Malica ( M á la g a )  é s  la  c e r á m ic a  d e  r e f le x  d a u r a t* , e t c  
(F e r r ís  i  C a ta lá ,  1 9 8 7 :  7 6 - 7 8 ) .  C a s t e l lá  barro (cocido), cerámica. F r a n c é s  poterie, terre 
(cuite). I ta liá  terracotta, cerámica. A n g lé s  pottery, earthenware. A le m a n y  Irdenware, 
Tópferware.

O b r a  a s p r a .  S in ó n im  d e  t e r r is s a * .  S e g o n s  la  d o c u m e n t a d o  m e d ie v a l  é s  la  p r o d u c c ió  c e r á m ic a  
c o m u n a  o  o r d in á r ia  q u e  h a  e s t a t  c u it a ,  p e r o  n o  p a s  v id r ia d a , e n c a r a  q u e  d e  v e g a d e s ,  s o b r e t o t  
le s  o l l e s  i  l e s  c a s s o l e s ,  p o d e n  p r e s e n ta r  u n  a lc o f o l l*  ( v e m ís  p lu m b íf e r  tr a n s p a r e n t)  p e r  d in s ,  i  
a  p e s a r  d ’a ix ó  h o m  le s  c o n s id e r a  o b r a  a s p r a  {HCV, 2 : 1 7 0 ) .  C a s t e l lá  barro (cocido). F r a n c é s  
poterie, terre (cuite). I ta l iá  terracotta. A n g lé s  pottery, earthenware. A le m a n y  Irdenware, 
Tópferware.

O b r a  f in a .  S in ó n im  d e  p i s a * .  C e r á m ic a  q u e  h a  e s t a t  m o d e la d a  i  b e s c u ita d a  (d u r a n t  la  c u it a  d e l  c r u )  i  
d e s p r é s  e s m a lt a d a  i n o v a m e n t  c u it a  (d u r a n t  la  c u it a  a n o m e n a d a  p r e c is a m e n t  d e l  fi*, é s  a  d ir , 
la  c o c c i ó  d e  Yobra fina) ( v e g e u  P é r e z  i M . ,  1 9 9 3 :  6 1 ) .  É s  la  fo r m a  t r a d ic io n a l  a  V a lé n c ia  d e  
r e fe r ir -s e  a  la  c e r á m ic a  e s m a lt a d a , e n  c o m p t e  d e  pisa, m é s  p r o p ia  d e  C a ta lu n y a  i  M a llo r c a .  
C a s t e l lá  loza, barro cocido esmaltado. F r a n c é s  faience, poterie vernissé (ou émaillé). I ta l iá  
maiolica, terracotta vemiciata. A n g lé s  glazed earthenware, glazed pottery, faience, 
delf(t)ware. A le m a n y  glasiertes Tópferware, glasiertes Irdenware, Fayence.

O b r a d o r .  S in ó n im  d e  t e r r is s e r ia * .  T a l le r  o n  h o m  e la b o r a  e l s  o b j e c t e s  d’obra* o  c e r á m ic a  (F e r r ís  i  
C a ta lá ,  1 9 8 7 :  7 8 ) .
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O lla .  S e g o n s  e l  DV  (p . 1 .3 6 5 ) ,  v a s  r e d ó  d e  t e r r is s a  ( o  d ’a lt r e s  m a t e r ia ls ) ,  g e n e r a lm e n t  a m b  d u e s  
a n s e s ,  q u e  s e r v e ix  p e r  a  c u in a r , p e r o  q u e  a  d ife r e n c ia  d e  la  c a s s o la * ,  q u e  é s  m é s  p la n a ,  s o l  
s e r  p a n x u t ,  d e  p a r e t s  a lt e s .  C a s te l lá  olla. F r a n c é s  pot . I ta liá  pentola. A n g lé s  pot. A le m a n y  
Topf

O lle r .  S in ó n im  d e  t e r r is s e r * . P e r s o n a  q u e  fa  o l l e s  i  a ltr e s  o b j e c t e s  d ’o b r a * . C a s te l lá  alfarero, ollero. 

F r a n c é s  potier. I ta lia  vasaio. A n g lé s  potter. A le m a n y  Tópfer.

O lle r ía .  S in ó n im  d e  te r r is s e r ia *  o  o b r a d o r * . T a l le r  e n  q u é  s ’e la b o r e n  o l l e s  i  a ltr e s  o b j e c te s  d ’o b r a * .  
C a s t e l lá  alfarería, ollería. F r a n c é s  poterie. I ta liá  fornace. A n g lé s  pottery. A le m a n y  
Tópferei.

O p a c i f í c a n t .  E le m e n t  q u e  b a r r e ja t  a m b  u n  v it r if ic a n t* ,  u n  fu n d e n t*  i  a lg ú n  e s t a b i l i t z a n t*  c o m p o n  la  
m a s s a  f u s ib le  d ’u n  v id r ia t  c e r á m ic  o p a c .  L a  f u n d ó  d e  l ’o p a c i f í c a n t  n o  é s  u n  a ltr a  q u e  la  
d ’e m b la n q u ir  u n  v id r ia t ,  q u e  s e n s e  u n  a g e n t  o p a c i f í c a n t  s e r ia  tr a n s p a r e n t . L ’o p a c i f í c a n t  m é s  
e m p r a t  e n  la  h is to r ia  d e  la  c e r á m ic a  v a le n c ia n a  h a  e s t a t  l ’e s t a n y * ,  p e r o  a l  l la r g  d e l  s e g l e  
p r e s e n t  a q u e s t  h a  e s t a t  m a s s iv a m e n t  s u b s t itu it ,  p r im e r  p e r  F a r s é n ic * ,  i p o s t e r io r m e n t  p e í  
z ir c o n i* .  U n  a ltr e  e le m e n t  q u e  s ’e m p r a  e n  l ’a c t u a l i ta t  c o m  a  o p a c i f í c a n t  d e is  v id r ia t s  

c e r á m ic s  é s  e l t i t a n i  (TFAt X I :  7 ,  1 2 - 1 3 ) .

O r s a .  P a r a u la  a n t ig a  i  d ia le c t a l .  G e r r a  m e n u d a  p e r  a  t in d r e -h i o l iv e s  o  a lt r e s  c o s e s  e n  c o n s e r v a ,  c o m  
a r a  la  c a m  ( A lc o v e r  i M o l í ,  1 9 8 8 ,  8 : 6 1 ) .  C a s te l lá  orza.

O x id  c o lo r a n t .  V e g e u  color (cerámic).

P a la n c a .  B r a $  m ó b i l  e n g a n x a t  a  u n  c o s t a t  d e l  c a h b r a d o r *  i  e q u ip a t  a m b  u n a  p la n t i l la *  d e  f e r r o  e l  
p e r f i l  c ó n c a u  d e  la  q u a l  s ’u t i l i t z a  p e r  a  c o n fo r m a r  e l  d o r s  c o n v e x  d e is  p la t s  o  d ’a lt r e s  
o b j e c te s  c e r á m ic s .  L a  p la n t i l la  d e  la  p a la n c a  e s  d i s p o s a  r a d ia lm e n t  s o b r e  la  b a s e  d e l p la t ,  d e  
m a n e r a  q u e  q u a n  e l  c a l ib r a d o r  c o m e n t a  a  g ir a r  a  g r a n  v e lo c i t a t ,  la  p r im e r a  r e c o r r e  la  
c ir c u m f e r é n c ia  s e n c e r a  d e  la  s e g o n a ,  i  a ix í  la  m o d e la  i  p o le ix ,  a lh o r a  q u e  e n  t a l la  la  p a s t a  
s o b r a n t  (F e r r ís  i  C a ta lá ,  1 9 8 7 :  8 0 ) .

P a n t a l la  s e r ig r á f i c a .  V e g e u  serigrafia.

P a s t a .  V o c a b le  q u e  s ’u t i l i t z a  p e r  a  r e fe r ir -s e  t a n t  a  l ’a r g ila  q u a n  é s  m o l la ,  c o m , s o b r e to t ,  a  la  q u e  j a  
e s t á  c u it a  i  h a  p e r d u t  la  s e u a  p la s t ic i ta t .  T é c n ic a m e n t  e l  t e r m e  pasta  e s  f a  s e r v ir  p e r  a
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d is t in g ir  a m b  q u in a  c l a s s e  d ’a r g i la  s ’h a  e la b o r a t  e l  e o s  d ’u n a  p e $ a  c e r á m ic a ;  a ix í ,  e n  T a c tu a l  
in d ú s tr ia  ta u le l le r a  h o m  p a r la  d e  p a v im e n ts  i r e v e s t im e n ts  d e  p a s t a  b la n c a *  s i  h a n  e s t a t  
e la b o r a t s  a m b  a r g ila  d e  c o c c ió  b la n c a ,  i p a v im e n ts  i r e v e s t im e n ts  d e  p a s t a  r o ja *  s i  s ó n  f e t s  
d ’a r g ila  d e  c o c c ió  r o ja , q u e  é s  la  m é s  a b u n d a n t  a  le s  p e d r e r e s  a r g i lo s e s  d e l  P a ís  V a le n c iá  i la  
q u e  m é s  s ’h a  u t i l i t z a t  h is tó r ic a m e n te  j a  q u e  f ín s  a  la  d a r rer ia  d e l  s e g l e  p a s s a t  n o  s ’h i  v a n  
in tr o d u ir  l e s  p a s t e s  b la n q u e s  ( c o n c r e ta m e n t  a  M a n is e s )  i f ín s  a l  1 9 7 3  n o  e s  v a  fu n d a r  la  
p r im e r a  e m p r e s a  ta u le l le r a  a  V a le n c ia  e s p e c ia l i t z a d a  e n  la  p r o d u c c ió  d e  p a v im e n ts  i 
r e v e s t im e n t s  d e  p a s t a  b la n c a  (Porcelanosa, a  V ila -r e a l) .  C a s te l lá  arcilla, pasta. F r a n c é s  
argile, páte. I ta liá  argüía, pasta. A n g lé s  clay, paste, body. A le m a n y  Tonerde, Scherbe.

P a s t a  b la n c a .  A r g i la  d e  c o c c ió  b la n c a ,  é s  a  d ir , q u e  e n  c o u r e ’s  m a n té  e l  s e u  c o lo r  b la n c  o r ig in a l.  A  
e s c a la  v a le n c ia n a  e l  p r im e r  p r e c e d e n t  e n  la  u t i l i t z a c ió  d ’a r g i le s  d e  c o c c ió  b la n c a  d a ta  d e  la  
d a r r e r ia  d e l  s e g l e  p a s s a t ,  q u a n  a  M a n is e s  s ’u t i l i t z á  p e r  p r im e r a  v e g a d a  p e r  a  la  f a b r ic a d o  
d ’u n  t ip u s  d e  c e r á m ic a  q u e  e l s  p r o d u c to r s  d ’a q u e s ta  c iu t a t  a n o m e n a r e n  majólica*(2). E n  la  
in d ú s tr ia  ta u le l le r a  d e  la  P la n a , t o t  i  q u e  n o  s ’in tr o d u í p e r  p r im e r a  v e g a d a  f ín s  a l  1 9 7 3  
( c o n c r e t a m e n t  a  T e m p r e s a  v i la - r e a le n c a  Porcelanosa) ,  la  p a s t a  b la n c a  s u p o s a  h u i  d ia  ( 1 9 9 7 )  
u n  1 5 ,5 %  d e  t o t a  la  p r o d u c c ió 29. L a  p a s t a  b la n c a  é s  u n a  m é s e la  d ’a r g i le s  q u e  e s  t r o b e n  
g a ir e b é  l l iu r e s  d ’im p u r e s e s  d e  f e r r o  O es  a r g i le s  i  c a o l in s  q u e  c o m p o n e n  l e s  p a s t e s  b la n q u e s  
p r e s e n te n  p e r c e n t a tg e s  d e  F e 203 s e m p r e  in fe r io r s  a l  2 % )  (TFA, III: 3 4 ,  5 7  i  IV : 7 ,  3 5 ) ,  i  q u e ,  
p e r  la  s e u a  c o m p o s ic ió ,  r e q u e r e ix  q u e  la  c o c c i ó  e s  r e a l it z e  a  t e m p e r a tu r a  s u p e r io r  a  la  q u e  
n e c e s s i t e n  e l s  t a u le l l s  o r d in a r is  d e  p a s t a  r o ja  (h a b itu a lm e n t  a m b  u n  p e r c e n t a tg e  d ’ó x id  fe r r ic  
m a jo r  a l  6% ), f e t  q u e  p e r m e t  a i s  t a u le l l s  d e  p a s t a  b la n c a  p r e s e n ta r  u n a  m e n o r  p o r o s i ta t  i  u n a  
m a jo r  r e s is t e n c ia  a  la  f l e x ió ,  a  l ’im p a c t e ,  a  T a b r a s ió  i  a  le s  g e la d e s ;  a m b  t o t  i  a ix ó ,  e n  
T a c tu a l i ta t  s ’e s t a n  fa b r ic a n t  t a u le l l s  d e  p a s t a  r o ja  a m b  u n  g r a u  d e  p o r o s i ta t  m o lt  b a ix ,  q u e  
p e r m e t  a s s o l i r  u n a  q u a lita t  t é c n ic a  s im ila r  a  la  d e is  t a u le l l s  o r d in a r is  d e  p a s t a  b la n c a .  S i  p e í  
q u e  f a  a  l e s  c a r a c te r ís t iq u e s  t é c n iq u e s  h u i  d ia  la  p a s t a  r o ja  p o t  ig u a la r  la  b la n c a , q u a n t  a is  
a s p e c t e s  e s t é t ic s  s í  q u e  p o d e m  tr o b a r  a lg u n e s  d ife r e n c ie s :  s e g o n s  e l s  d e fe n s o r s  d e  la  p a s t a  
b la n c a ,  a q u e s t a  c o n f e r e ix  u n a  m a jo r  c o n s tá n c ia  e n  la  t o n a l i t a t  d e is  e s m a lt s ,  m e n tr e  q u e  le s  
p e c e s  d e  p a s t a  ro ja  s ó n  s u b s c e t ib le s  d e  p r e s e n ta r  p e t i te s  v a r ia c io n s  e n  la  c o lo r a c ió  d e l  b e s c u i t  
q u e  p o d e n  d o n a r  l l o c  a  d i fe r e n c ie s  d e  t o n a l i t a t  e n  e l s  v id r ia t s  s u p e r f íc ia ls  ( v i s i t e u  e l  W e b  d e  
T e m p r e s a  Grespania a  In tern et: G r e s p a n ia ,  1 9 9 7 ) .  T a n m a te ix ,  e l  q u e  e l s  p r o d u c to r s  d e  p a s t a  
ro ja  f a n  h a b itu a lm e n t  p e r  e v it a r  l e s  d i f e r e n c ie s  d e  t o n a l i t a t  s o b r e  e l  v id r ia t  s u p e r f ic ia l  é s  
c o M o c a r  s o b r e  e l  s u p o r t  d e l  t a u le l l  u n a  e n g a lb a  d ’u n  g r u ix  s u f íc ie n tm e n t  g r a n  p e r q u é  p u g a

29D ’a q u est 1 5 ,5 %  u n  6 ,9 %  só n  p a v im e n ts  d e  g re s , u n  6 ,1 %  re v estim e n ts  i  u n  2 ,5 %  g re s  p o r c e llá n ic  (d ad es  
d ’Andar per Ceramiche, 1 9 9 7 a ).
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d is s im i la r  b é  la  t o n a l i t a t  f o s c a  d e l  s u p o r t  a r g i ló s  i  a c o n s e g u ir  a ix í  e l s  e f e c t e s  e s t é t ic s  d e s it ja t s  
i  a m b  u n a  to n a l i t a t  u n ifo r m e . E n  p a s t a  b la n c a  t a m b é  c a l  u n a  e n g a lb a ,  p e r o  m o lt  m é s  s e n z i l la  
i  b a r a ta , p e r  a  d is s im u la r  e l  c o lo r  d e l  su p o r t , q u e  h a b itu a lm e n t  n o  é s  b e n  b é  b la n c ,  s in ó  q u e  
p o t  a n a r  d e s  d ’u n  g r is  c ia r  f ín s  a  b e ix  ( T e n a g l ia  et al., 1 9 9 5 :  5 ) .  E n  r e a lita t  T ú n ic a  “p a s t a  
b la n c a ”  p r ó p ia m e n t  d ita  é s  la  d e  la  terraglia*, e n  q u é  e l s  e s m a lt s  s ’a p liq u e n  d ir e c ta m e n t  
s o b r e  T a r g i la  c u it a ,  s e n s e  e n g a lb a ;  e n  e fe c te :  e l  p r o d u c te  r e s u lta n t  d e  la  m o n o p o r o s a  b la n c a  o  
d e  la  m o n o g r e s i f íc a d a  b la n c a  e n  r e a lita t  n o  p r e s e n ta  u n  s u p o r t  b la n c ,  s in ó  l le u g e r a m e n t  
a c o lo r i t  ( c o m  h e m  d ft, d e s  d e l g r is  c ia r  a l  b e ix ) ,  i  é s  p e r  a q u e s ta  r a ó  q u e  e l s  ita l ia n s  d e s ig n e n  
a q u e s t  t ip u s  d e  s u p o r t  a m b  d e  n o m  d e  pasta chiara ( p a s t a  c la r a * )  i  n o  p a s  d e  pasta bianca 

( d e s i g n a d o  r e s e r v a d a  a  la  t e r r a g l ia * ) .  A l  q u e  a c a b e m  d e  d ir  s o b r e  e l s  t ip u s  d ’e n g a lb a  u t i l i t z a t  
c a l  a f e g ir  u n  a lt r e  a s p e ó te  r e la c io n a t  a m b  T a p a r e n ta  a  s im p le  v i s t a  d e  la  p a s t a  b la n c a  e n fr o n t  
d e  la  ro ja : l ’e f e c t e  e s t é t ic  d e  m a jo r  q u a lita t  q u e  p r o d u e ix  u n  t a u le l l  a m b  e o s  d e  p a s t a  b la n c a ,  
t o t  i  q u e  u n a  v o l t a  c o l - lo c a t  s o b r e  e l  té r r a  o  la  p a r e t  j a  n o  e s  p o t  a p r e c ia r  e l  c o lo r  d e l  su p o r t .  
P e r  a q ü e s t e s  r a o n s  e s t é t iq u e s  i p e í  f e t  q u e , g e n e r a lm e n t , la  p a s t a  b la n c a  p r e s e n ta  
c a r a c te r ís t iq u e s  t é c n iq u e s  s u p e r io r s  a  le s  d e  la  r o ja , a i s  p a 'iso s  a m b  m a jo r  p o d e r  a d q u is i t iu ,  
e s p e c ia lm e n t  s i  s ó n  f r e d s  ( c o m  a r a  A le m a n y a  o  E s c a n d in á v ia )  s ’h i  p r e f e r e ix  a q u e s t  d a rrer  
t ip u s  d e  p a s t a .  G r á c ie s  a  la  b o n a  im a tg e  d e is  t a u le l l s  d e  p a s t a  b la n c a  e n  a q ü e s t e s  á r e e s  i  p e r  
t a l  d e  p o d e r  in tr o d u ir -s ’h i  m é s  fá c i lm e n t ,  a lg u n e s  e m p r e s e s  d e  l a  P la n a  - e n  c o n tr a  d e  la  
t r a d ic ió  v a l e n c ia n a -  h a n  s e g u i t  T e x e m p le  in ic ia t  p e r  P o r c e la n o s a  l ’a n y  1 9 7 3  i s ’h a n  
e s p e c ia l i t z a t  t o t a lm e n t  o  p a r c ia lm e n t  e n  la  p r o d u c c ió  d e  t a u le l l s  d e  p a s t a  b la n c a . C a s te l lá  
pasta blanca. F r a n c é s  páte blanche. I ta liá  pasta bianca. A n g lé s  white body, white paste. 
A le m a n y  weiBScherbe.

P a s t a  c la r a .  V e g e u  pasta blanca.

P a s t a  d u r a  (p r o d u c t e s  c e r á m ic s  d e ) .  A q u e l ls  q u e , c o m  e l  g r e s  i  la  p o r c e l la n a ,  s ’h a n  c u it  a  u n a  
t e m p e r a tu r a  e le v a d a ,  s u p e r io r  a i s  1 .2 0 0 °  C ,  i  q u e  e s  c a r a c te r it z e n  p e r q u é  p r e s e n te n  u n  m a jo r  
g r a u  d e  g r e s i f i c a c ió * ,  é s  a  d ir , u n a  p o r o s i ta t  m é s  b a ix a ,  a lh o r a  q u e  u n a  m a jo r  d u r e s a  i  
r e s is t é n c ia  a  l ’a b r a s ió ;  a ix í ,  la  v e r a  p o r c e l la n a  é s  t a n  e x t r a o r d in á r ia m e n t  d u r a  q u e  F a c e r  
o r d in a r i n o  la  p o t  t a l la r  ( B o g e r ,  1 9 7 1 :  2 6 6 ) .  L a  t r a d ic ió  d e is  p r o d u c te s  c e r á m ic s  d e  p a s t a  
d u r a  s ’ in ic iá  a m b  e l  d e s c o b r im e n t  d e l p r o to g r é s *  c a p  a  la  m e it a t  d e l  s e g o n  m i l  le n i  a  la  X in a ,  
o n  v a  c o n t in u a r  e v o lu c io n a n t  p r o g r e s s iv a m e n t  a l  l la r g  d e is  s e g l e s  f ín s  a r r ib a r  a l  g r e s *  i a  la  
p o r c e l la n a * ;  a q u e s t a  t r a d ic ió  n o  v a  a p le g a r  a  O c c id e n t  f ín s  a l  s e g l e  X V ,  q u a n  e l s  a le m a n y s  
v a n  d e c o b r ir  e l  g r e s  v id r ia t  a  la  s a l  o  s a la t*  (H a m ilt o n , 1 9 8 5 b :  1 0 ) .  C a s te l lá  pasta dura 

(productos cerámicos de). F r a n c é s  páte dure (produits céramiques de). I tá lia  pasta dura 

(prodotti ceramichi di) A n g lé s  hardpaste (cerámicproducís).
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P a s t a  r o j a .  O b j e c te  f e t  a  p a r tir  d ’u n a  a r g ila  d e  c o c c ió  ro ja , q u e  é s  la  t r a d ic io n a l  i  p r o p ia  d e  la  
in d ú s tr ia  c e r á m ic a  v a le n c ia n a  d e s  d e  t e m p s  r e m o ts , j a  q u e  é s  la  m é s  a b u n d a n t  e n  le s  n o s tr e s  
p e d r e r e s ,  e s p e c ia lm e n t  le s  q u e  s ’u b iq u e n  e n  le s  r e g io n s  c e r á m iq u e s  p e r  e x c e l- lé n c ia :  la  P la n a ,  
q u e  e s  p r o v e ía  d e  le s  m in e s  d ’a r g ila  ro ja  d e  la  z o n a  d e  l ’A lc o r a ,  O n d a  i R ib e s a lb e s  ( ja c im e n t  
d e  M a s  V e l l - S i t j a r -A r a ia ) ,  i  l ’H o r ta , q u e  h o  f e ia  d e  le s  d e l  P ía  d e  Q u a r t  ( e n tr e  l ’H o r ta  O e s t  i 
e l  C a m p  d e  T ú r ia ) ,  d e  to n a l i t a t  o c r e  r o g e n c a ,  u n  p o c  m é s  c la r a  q u e  la  d e  la  P la n a . A q u e s ta  
m e n a  d ’a r g ila  e s  c a r a c te r itz a  p e r  l ’a lt  c o n t in g u t  e n  ó x id  f e r r ic  (e n tr e  e l  4  i e l  9 %  
n o r m a lm e n t ) ,  q u e  c o n tr ib u e ix  a  d o n a r  a  la  té r r a  u n a  t o n a l i t a t  r o g e n c a ,  t a n t  q u a n  é s  c r u a  c o m  
q u a n  é s  c u it a  ( v e g e u  TFA, III: 7 ,2 1  i  IV : 1 7 , 3 4 ) .  A  p e s a r  q u e  d u r a n t e l s  d a r rer s  a n y s  la  
f a b r i c a d o  d e  p r o d u c te s  d e  p a s t a  b la n c a  n o  h a  d e ix a t  d ’in c r e m e n ta r -s e  d in s  la  p r o d u c c ió  
t a u le l le r a  d e  la  P la n a , e n  l ’a c tu a li ta t  e l s  p r o d u c te s  f a b r ic a ts  a m b  p a s t a  r o ja  e n c a r a  s u p o s e n  
u n  8 4 ,5 %  d e  t o t a  la  p r o d u c c ió  c o m a r c a l ,  q u e  e s  p o t  d e s g lo s s a r  e n  u n  4 5 ,7 %  d e  p a v im e n ts  d e  
g r e s  e n  m o n o c o c c ió ,  u n  2 5 ,2 %  d e  r e v e s t im e n ts  e n  m o n o c o c c ió ,  u n  1 1 ,9 %  d e  r e v e s t im e n ts  e n  
b i c o c c ió  i  l a  r e s ta  ( 1 ,7 % )  e n  g r e s  r o ig ,  c o t t o  i k lin k e r . L a  m a jo r  p a r t  d e  l e s  p a s t e s  r o g e s  a m b  
q u é  e s  fa b r iq u e n  e l s  p r o d u c te s  c e r á m ic s  d e  la  P la n a  p r o v e n e n  d ’u n  r a d i a l  v o lt a n t  d e  la  
c o m a r c a  n o  s u p e r io r  a is  1 5 0  k m  ( D a lm a u  i d e  M ig u e l ,  1 9 9 1 :  2 5 ) .  P e í  s e u  a h  c o n t in g u t  e n  
c a r b o n a t s  l e s  m i l lo r s  te r r e s  r o g e s  p e r  a i s  t a u le l l s  p o r o s o s  ( r e v e s t im e n ts )  s ó n  le s  d e l  ja c im e n t  
d e l  M a s  V e l l - S i t j a r -A r a ia  (u b ic a t  e n tr e  e l s  t e r m e s  d ’Q n d a , l ’A lc o r a  i R ib e s a lb e s ) ,  b a r r e ja d e s  
a m b  le s  d e  C h u l i l la  ( E ls  S e r r a n s )  o  le s  d e  M o r a  ( s u d  d ’A r a g ó ) .  P e r  a  la  f a b r i c a d o  d e  
p r o d u c te s  g r e s i f i c a t s  le s  t e r r e s  m é s  a p t e s  s ó n  le s  d e  M o r ó  (a l  n o r d  d e  la  P la n a ) ,  C o r te s  ( A lt  
M il la r s ) ,  G a lv e  ( A r a g ó )  i ,  s o b r e to t ,  e l  V i l la r - H ig u e r u e la s  ( e l s  S e r r a n s ) ,  o n  l e s  a r g i le s  r o g e s  
p r e s e n t e n  u n a  b a ix a  p r o p o r c ió  d e  c a r b o n a ts  ( B a g á n ,  1 9 8 8 :  1 1 1 ) .  C a l d ir  q u e  d u r a n t  e l s  
d a r r e r s  a n y s  s ’h a  o r ig in a t  u n a  c e r ta  p o lé m ic a  e n tr e  e l s  d e fe n s o r s  d e  la  p a s t a  ro ja  i  e l s  d e  la  
p a s t a  b la n c a ;  e l s  d a r r e r s , m a jo r itá r ia m e n t  i t a l ia n s ,  d e fe n e n  q u e  la  p a s t a  b la n c a  p r e s e n ta  u n a  
q u a l i t a t  t é c n ic a  i  e s t é t ic a  s u p e r io r  a  la  d e  la  p a s t a  ro ja  ( v i s i t e u  e l  W e b  d e  T e m p r e s a  
Grespania a  In tern e t: G r e s p a n ia ,  1 9 9 7 )  ( v e g e u  pasta blanca*). M e n tr e s ta n t , e l s  d e fe n s o r s  d e  
l a  p a s t a  r o ja  (p r in c ip a lm e n t  e s p a n y o ls )  c o n s id e r e n  q u e  le s  c a r a c te r ís t iq u e s  s u p e r f íc ia ls  i 
t é c n iq u e s  n o  v a r íe n  e n  f u n d ó  d e l t ip u s  d e  p a s t a  i a c u s e n  e l s  p r o d u c to r s  d e  p a s t a  b la n c a  
( p r in c ip a lm e n t  i t a l ia n s )  d ’e s te n d r e  la  id e a  q u e  la  q u a lit a t  d e  l ’a r g ila  b la n c a  é s  s e m p r e  
s u p e r io r  a  la  d e  la  ro ja ; d ’a q u e s ta  m a n e r a  a c o n s e g u e ix e n  in tr o d u ir  m é s  f á c i lm e n t  e l s  s e u s  
p r o d u c te s  a i s  m e r c a t s  a m b  m a jo r s  e x ig é n c ie s  q u a l i t a t iv e s  ( v e g e u  A lf o n s o ,  1 9 9 7 ) .  C a s te l lá  
pasta roja. F r a n c é s  páte rouge. I ta liá  pasta rossa. A n g lé s  red body, red paste. A le m a n y  rot 
Scherbe.
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P a s t a  t e n d r á  ( p r o d u c t e s  c e r á m ic s  d e ) .  S ’a p l i c a  a q u e s ta  e x p r e s s ió  a  a q u e lls  p r o d u c te s  c u it s  a  
t e m p e r a tu r a  in fe r io r  a i s  1 .2 0 0 aC , n o  p e r q u é  la  p a s t a  o  a r g ila  d ’a q u e s t s  e s t ig a  te n d r á , s in ó  
m é s  a v ia t  p e r q u é  é s  m e n y s  d u r a  q u e  la  d e is  p r o d u c te s  c e r á m ic s  d e  p a s t a  d u r a , c u it s  a  m é s  d e  
1.200° C . A  d ife r é n c ia  d e  l ’o r ie n ta l ,  la  t r a d ic ió  c e r á m ic a  o c c id e n t a l  ( c r is t ia n o -m u s u lm a n o -  

j u e v a )  h a  e s t a t  b a s a d a  e n  la  p r o d u c c ió  d e  c e r á m ic a  d e  p a s t a  te n d r á , en tr e  la  q u a l d e s ta c a ,  p e r  
e s ta r  e s m a lt a d a , la  p i s a *  e s ta n n ífe r a . £1 d e s c o b r im e n t  d e l  g r e s  i d e  la  p o r c e l la n a , p r o d u c te s  
c e r á m ic s  d e  p a s t a  d u r a  p e r  e x c e H é n c ia ,  n o  e s  p r o d u í e n  e l  c o n t in e n t  e u r o p e u  f ín s  a is  s e g l e  
X V  i  X V I I I  r e s p e c t iv a m e n t ,  e n  t o t s  d o s  c a s o s  a  A le m a n y a , q u e  é s  e l  p a í s  o c c id e n ta l  a m b  
m a jo r  t r a d ic ió  e n  a q u e s ta  m e n a  d é  f a b r ic a c ió .  C a s te l lá  pasta blanda (productos cerámicos 

de). F r a n c é s  páte tendre (produits céramiques de). I ta lia  pasta teñera (prodotti ceramichi 
di) A n g lé s  softpaste (cerámicproducís).

P a v im e n t .  R e v e s t im e n t  d e  p e d r e s ,  t a u le l l s  ( e s m a lta t s  o  n o ) ,  p a r q u e t , e t c .  a m b  q u é  h o m  c o b r e ix  e l  s o l  
d ’u n a  h a b i t a d o ,  d ’u n  p a t i ,  u n a  t e r r a s s a ,  e t c .  C a s te l lá  pavimento. F r a n c é s  pavement. I ta liá  
pavimento. A n g lé s  floor tile. A le m a n y  Bodenbelag.

P a v im e n t  c e r á m ic .  C a d a s c u n  d e is  t a u le l l s  q u e  fo r m e n  p a r t  d ’u n  p a v im e n t .  C a s te l lá  baldosa, 
pavimento cerámico. F r a n c é s  carreau, pavement céramique. I ta l iá  quadrello, pavimento 
cerámico. A n g lé s  cerámic floor tile. A le m a n y  Bodenfliesen.

P a v im e n t  g r e s i f i c a t .  V e g e u  gres.

P a v im e n t  h id r á u l ic .  P e $ a  g e n e r a lm e n t  d e  fo r m a  q u a d r a d a , d e  2 0 ,  2 5 ,  3 0 ,  3 3  i 4 0  c m  d e  c o s t a t  i  d e  2  
a  2 ,5  c m  d ’a m p le  u t i l i t z a d a  e s p e c ia lm e n t  p e r  a  p a v im e n ta r  h a b ita c io n s  in te r io r e , q u e  e s  
f a b r ic a  a m b  c im e n t  p o r t la n d , g r a v a  i  p ig m e n ts  c o lo r a n t s ,  e m m o t la d a  i p r e m s a d a , i  q u e  u n a  
v e g a d a  e ix u t a  e s  p o t  I lu s tr a r . T a m b é  s ’a n o m e n a  mosaic hidráulic o  rajóla hidráulica 

(F u l la n a , 1 9 9 5 :  3 0 6 ) .  C a s te l lá  pavimento hidráulico.

P e c e s  c o m p le m e n t á r i e s .  P e c e s  d e  c e r á m ic a  d e  g e o m e t r ía  s e n z i l la  o  c o m p le x a  q u e  e s  fa n  s e r v ir  t a n t  
p e r  a  c o m p le m e n t a r  e l s  p a v im e n ts  (e n  e l  c a s  d e is  s ó c o l s )  c o m  e l s  r e v e s t im e n ts  (e n  e l  c a s  d e  
l e s  s a n e f e s ,  q u e  p o d e n  s e r  l l i s e s  o  e n  r e lle u  - m o t l u r e s * - ,  d e  l e s  e s c o d e s * ,  u t i l i t z a d e s  p e r  a l  
r e v e s t im e n t  d e is  a n g le s  c ó n c a u s ,  i  d e is  t o r s * ,  q u e  e s  fa n  s e r v ir  a i s  a n g le s  c o n v e x o s )  (P o r c a r ,  
1 9 8 7 :  3 7 4 ) .  C a s te l lá  piezas complementarias. A n g lé s  complementary pieces. A le m a n y  
Zusatzteile.
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P e c e s  e s p e c iá i s .  P e c e s  d e  c e r á m ic a  e m p r a d e s  e n  e l  x a p a t  d ’a m b ie n ts  e s p e c iá is ,  c o m  a ra  b a ñ e s  d e  
la b o r a to r i ,  p i s c in e s ,  e s c a le s ,  g e lo s i e s ,  e t c . ,  s e m p r e  q u e  v a g e n  c o n ju n ta d e s  a m b  e l  r e v e s t im e n t  
i / o  p a v im e n t  c o r r e s p o n e n t  (P o r c a r , 1 9 8 7 :  3 7 4 ) .  C a s te l lá  piezas especiales. A n g lé s  trim. 

A le m a n y  Spezialteile.

P e d r e n y a l .  V a r ie t a t  g r a n u la d a , m a t  i o b s c u r a  d e l q u a r s* . T a m b é  s ’a n o m e n a  s í l e x  o  p e d r a  f o g u e r a .  
C a s t e l lá  pedernal. F r a n c é s  silex, pierre á fusil. I ta liá  focaia. A n g lé s  Flint. A le m a n y  
Feuerstein.

P e l la .  Q u a n t i ta t  d e  f a n g  ( a r g i la )  p a s ta d a  i  p r e s e n ta d a  e n  fo r m a  t r o n c o c ó n ic a  p e r  t a l  q u e , e n  c o l - lo c a r 
la  s o b r e  e l  p la n e l le t * ,  1'o f ic ia l  t e r r is s e r  p u g a  m o d e la r  p e c e s  a  t o m  a  p a r tir  d ’e l la .

P e t u n t s e .  T a m b é  s ’a n o m e n a  pedra de la Xina. R o q u e s  f e ld s p á t iq u e s  tr itu r a d e s  i  m o l te s  a  p e u  d e  
m in a  i  u t i l i t z a d e s  e n  l 'e la b o r a c ió  t a n t  d e l  e o s  c o m , s o b r e to t ,  d e l  v id r ia t  d e  la  p o r c e l la n a  d u r a  
x in e s a .  Petuntse ( a  v e g a d e s  t r a n s c r it  petuntze)  é s  u n  t e r m e  x in é s  (pai-tun-tzu) q u e  s ig n i f ic a  
“ r a j ó le s  p e t i t e s ” , j a  q u e  la  r o c a  f e ld s p á t ic a ,  c o m  h e m  d it , e s  tr itu r a v a  i  d e s f e ia  e n  m i le r s  d e  
t r o s s o s  d im in u ts . A  m é s  d e l  p e tu n t s e ,  q u e  é s  u n a  s u b s t á n c ia  f u s ib le ,  l ’a ltr e  c o m p o n e n t  
p r in c ip a l  d e  la  p o r c e l la n a  x in e s a  é s  e l  c a o l í* ,  a r g ila  b la n c a  n o  f u s ib le  q u e  r e s ta  s ó l id a  d e s p r é s  
d e  la  c o c c i ó  i  m a n té  e l  c o lo r  p r o p i .  E l p e tu n t s e  i  e l  c a o l í  e s  b a r r e ja v e n  i  s ’a m a lg a v e n  a m b  
a ig u a  i  p o s t e r io r m e n t  la  p a s t a  o b t in g u d a  e s  d e ix a v a  m a d u r a r  d u r a n t  l la r g u ís s im  t e m p s  ( h i  h a  
q u i d iu  q u e  p a s s a v a  u n a  g e n e r a c ió  e n tr e  la  p r e p a r a c ió  d e  la  p a s t a  i  e l  m o d e la t g e  i  c u it a  
p o s t e r io r s ) ;  u n a  v o l t a  m o d e la d e s  l e s  p e c e s  e s  v id r ia v e n  a m b  u n a  c o b e r ta  o b t in g u d a  d e l  p r o p i  
p e t u n t s e ,  e s  d e ix a v e n  e ix u g a r  i  e s  c o ie n  a  u n a  t e m p e r a tu r a  m o lt  e le v a d a  ( 1 . 3 0 0 - 1 .4 0 0 °  C ) .  
D in s  d e l  f o m  e l  p e tu n t s e  f u s ib le  v i t r i f ic a v a ,  l l i g a v a  e n tr e  s i  l e s  in c o m b u s t ib le s  p a r t íc u le s  d e  
c a o l í  i  e l s  c o n fe r ia  l lu e n to r . É s  p e r  a q u e s t  m o t iu  q u e  e l s  x in e s o s  p a r a n g o n a v e n  la  p o r c e l la n a  
a m b  e l  e o s  h u m á  e n  d ir  q u e  e l  c a o l í  c o n s t i tu ía  e l s  o s s o s  i  e l  p e tu n t s e  la  c a m  (B a t t in i ,  1 9 7 4 :  
3 1 8 ,  3 2 2 ) .

P e t u n t z e .  V e g e u  petuntse.

P ig m e n t  c o lo r a n t .  V e g e u  color (cerámic).

P is a .  S e g o n s  la  d e f ín ic ió  d e l  GLC ( 8: 3 .8 5 3 ) ,  c e r á m ic a  d e  p a s t a  a r g i lo s a ,  t o v a ,  p o r o s a ,  r e c o b e r ta  
d ’u n a  c a p a  im p e r m e a b le  i  o p a c a .  Q u a n  d iu  (<t o v a ”  f a  r e fe r e n c ia  a l  f e t  q u e  a q u e s t  m a te r ia l  
e n tr a  d in s  d e l  g r u p  d e  p r o d u c te s  c e r á m ic s  d e  p a s t a  te n d r á *  o  t o v a ,  a q u e l ls  q u e  e s  c o u e n  a  u n a  
te m p e r a tu r a  r e la t iv a m e n t  b a ix a  ( in fe r io r  a i s  1 .1 5 0 °  C )  i  q u e  s ó n  e n  c o n s e q ü é n c ia  p o r o s o s .
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P is a  é s  s in ó n im  d ’“ o b r a  f in a ” * , fo r m a  q u e  a p a r e ix  e n  la  d o c u m e n t a d o  m e d ie v a l  v a le n c ia n a  i  
q u e  é s  a n te r io r  a  “p i s a ” , q u e  n o  e s  r e g is tr a  d o c u m e n ta lm e n t  f ín s  a l  s e g l e  X V I ,  s e g o n s  
C o r o m in e s  ( 1 9 8 0 - 9 1 ,  6: 5 5 5 ) .  E l  n o m  d e  pisa f a  r e fe r é n c ia  a  la  c iu t a t  t o s c a n a  h o m ó n im a , d e s  
d e  la  q u a l  s ’im p o r ta v a  c e r á m ic a  e s m a lta d a  d e  lu x e  p r o d u id a  e n  a ltr e s  c e n tr e s  p r ó x im s  d e  la  
P e n ín s u la  I t á l ic a  ( c o m  a r a  F a e n z a  i  U r b in o )  q u e  a r r ib a v a  a  le s  c o s t e s  c a t a la n e s ,  m a l lo r q u in e s  
i  v a le n c ia n e s  s o b r e t o t  c a p  a l s e g l e  X V I  i  X V I I ,  m o m e n t  d e  d e c a d e n c ia  d e  l ’o b r a  f in a  
v a le n c ia n a .  S e g o n s  e l  s e g ü e n t  p a r á g r a f  r e d a c ta t  p e r  V a l l s  D a v id  ( 1 8 9 4 a :  1 2 4 - 1 2 5 )  a  la  
d a r r e r ia  d e l  s e g l e  p a s s a t  la  fo r m a  “p i s a ”  é s  e x c lu s iv a  d e  C a ta lu n y a :  “ A s í  c o m o  e n  In g la te r r a  
l la m a n  á  la  l o z a  v id r ia d a  delf p o r  h a b e r  s id o  im p o r ta d a  e s t a  fa b r ic a c ió n  d e  l a  c iu d a d  d e  D e l f  

( H o la n d a ) ,  y  e n  C a ta lu ñ a  la  lla m a n  pisa, p o r  s e r  la  c iu d a d  ita l ia n a  la  q u e  a b a s t e c ía  lo s  
m e r c a d o s  d e  C a t a lu ñ a . . .” ; n o  s a b e m  s i  a q u e s t a  fo r m a  e s  d e ia  a n t ig a m e n t  a l  n o s t r e  p a í s  (h u i  
d ia  n o  e s  f a  s e r v ir  p o p u la r m e n t;  n o m é s  s ’e m p r a  a  C a ta lu n y a  i a  M a llo r c a ) ,  p e r o  s e g o n s  
E s c o la n o  ( 1 6 1 0 - 1 1 , 1 :  3 7 0 ) ,  la  c e r á m ic a  v a le n c ia n a  d e  p r in c ip is  d e l  s e g l e  X V I I  e r a  e n v ia d a  a  
I ta lia  i ,  a l  s e u  t o m ,  d e s  d ’a l lá  e l s  v a le n c ia n s  im p o r tá v e m  c e r á m ic a  d e  P is a :  “ .. .s e ñ a la d a m e n t e  
l a  o b r a  d e  M a n iz e s  s e  h a c e  c o n  t a n ta  h e r m o s u r a  y  l in d e z a  q u e  e n  r e c a m b io  d e  la  q u e  I ta lia  
n o s  e n v ía  d e  P is a  l e  e n v ia m o s  e n  b a x e le s  c a r g a d o s  la  d e  M a n iz e s ” . L ’a p a r ic ió  d e  la  p i s a  e s t á  
r e la c io n a d a  a m b  la  d e  F e s m a lt  e s ta n n ífe r * :  f o u  in v e n ta d a  p e l s  á r a b s  c a p  a l  s e g l e  I X  e n  
in te n ta r  im ita r  la  b la n c a  i t r a n s lú c id a  p o r c e l la n a  q u e  im p o r ta v e n  d e s  d e  l ’Im p e r i X in é s ,  la  
q u a l  e l s  c a u s á  g r a n  e f e c t e  p e r  la  s e u a  b e l le s a  i  f ín o r ;  p e r  t a l  d ’o p a c i f í c a r  e l s  t r a n s p a r e n ts  i  
in c o lo r s  v id r ia t s  p lu m b ífe r s *  q u e  e la b o r a v e n  e l s  t e r r is s e r s  m u s u lm a n s ,  a q u e s t s  v a n  a f e g ir  
ó x id  d ’e s t a n y  a  la  m é s e la  d e  p lo m  i  s í l i c e ,  d e  m a n e r a  q u e  d e s p r é s  d e  la  c u it a  i  v i t r i f i c a d o  d e  
F e s m a lt  o b te n ie n  u n a  c a p a  b la n c a  i  l lu e n ta  ( e s m a lt  e s ta n n ífe r ) ,  q u e  s e r v ia  d e  b a s e  p e r  a  
a p l ic a r  d e c o r a c io n s  p o l ic r o m e s  a  s o b r e  ( C a ig e r -S m ith , 1 9 8 5 :  2 8 ) .  E ls  m u s u lm a n s  
t r a n s m e te r e n  la  t é c n ic a  d e  f a b r i c a d o  d e  la  p i s a  a  la  r e s ta  d e l  s e u  im p e r i,  d e  m a n e r a  q u e  c a p  
a l  s e g l e  X I  a r r ib á  a  a l - A n d a lu s  i  a  S ic i l ia .  D u r a n t  e l  s e g l e s  X D 1  i  X T V  la  p i s a  e s ta n n ífe r a  
a r r ib á  a l  R e g n e  d e  V a le n c ia  p e r  d u e s  v ie s  d ife r e n ts :  d ’u n a  b a n d a , d e s  d e  la  M e d ite r r á n ia  
N o r d o c c id e n t a l  c r is t ia n a  s ’h i  e s t e n g u é  la  p i s a  a n o m e n a d a  verda i morada, q u e  d e s  d e  S i c i l ia  
s ’h a v ia  p r o p a g a t  a  la  r e s ta  d ’I tá lia , a  l ’O c c it á n ia  lito r a l i  a i s  p a i'so s  d e  la  C o r o n a  d ’A r a g ó ;  
d ’u n a  a ltr a  b a n d a , d u r a n t  la  p r im e r ia  d e l  s e g l e  X T V  a r r ib á  a  V a le n c ia  la  p i s a  b la v a  i  la  d e  
r e f e x  d a u r a t*  d e s  d e  M á la g a ,  c iu t a t  d e  l ’e n c a r a  m u s u lm á  R e g n e  d e  G r a n a d a  a  la  q u a l e l  
s e n y o r  d e  M a n is e s  h a v ia  a n a t  a  b u s c a r  t e r r is s e r s  p e r q u é  s ’in s ta M a r e n  a  la  v i la  v a le n c ia n a .  
D u r a n t  e l s  s e g l e s  X T V  i ,  s o b r e to t ,  X V ,  c o in c id in t  a m b  e l  s e g l e  d ’o r  v a le n c iá ,  e l  n o s t r e  r e g n e  
f o u  e l  p r in c ip a l  p r o d u c to r  d e  c e r á m ic a  d e  lu x e  a  e s c a la  e u r o p e a , la  q u a l  s ’e x p o r t á ,  s o b r e to t  la  
d e  r e f le x  d a u r a t , p e r to t  a r r e u  d e l  m ó n  c o n e g u t :  d e s  d e  le s  U le s  B r itá n iq u e s  i  D in a m a r c a , f ín s  
a  C r im e a  i C o n s t a t in o b le ,  e l  P r ó x im  O r ie n t  i e l  n o r d  d ’Á fr ic a .  D u r a n t  e l  s e g l e  X V I  la  p i s a  
p o l ic r o m a  ( m a jó l ic a * )  q u e  e s  fa b r ic a v a  a  I ta lia  s ’im p o s á  a r r e u  d e is  m e r c a t s  e u r o p e u s  e n
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d e tr im e n t  d e  la  p i s a  d e  r e f le x  d a u r a t  v a le n c ia n a , q u e  en tr a  e n  d e c a d é n c ia .  D e s  d ’I tá lia  la  p i s a  
e s t a n n íf e r a  p o l ic r o m a  s ’e s t e n g u é  a  F r a n c a , i e l s  f r a n c e s o s  la  d e s ig n a r e n  a m b  e l  n o m  d e  
f a i e n c e  ( m o t  a d a p ta t  a l  c a t a lá  c o m  faianga* ) , fo r m a  f r a n c e s a  d e  “ F a e n z a ” , q u e  e r a  u n a  d e  le s  
p r in c ip á is  c iu t a t s  p r o d u c to r e s  d e  p i s a  d u r a n t  e l R e n a ix e m e n t . J a  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I I  la  p i s a ,  
m a j ó l ic a  o  faience a r r ib á  a is  P a i'so s  B a ix o s  i  d e s  d ’a c í  p a s s á  a  A n g la te r r a , r a ó  p e r  la  q u a l  e l s  
a n g le s o s  l ’a n o m e n a r e n  delf(t)ware, j a  q u e  la  p r in c ip a l  c iu ta t  h o la n d e s a  p r o d u c to r a  d e  p i s a  
e r a  D e l f t ,  u b ic a d a  a l  c o s t a t  d e  R o tte r d a m . D u r a n t  la  p r im e r a  m e ita t  d e l  s e g l e  X V I I I  la  p i s a  
f o u  la  m é s  d e s ta c a d a  p r o d u c c ió  d e  la  v a le n c ia n a  Real Fabrica de Loza Fina y  Porcelana de 

Alcor a, p e r o  é l  c o e ta n i  d e s c o b r im e n t  a  E u r o p a  d e  la  p o r c e l la n a *  i ,  s o b r e to t ,  la  

in d u s tr ia l i t z a c ió  d e l  g r e s  b la n c * ,  m a r c á  1’in ic i  d e  la  d e c a d é n c ia  d e  la  p i s a ,  n o  n o m é s  a  
l ’A lc o r a ,  s in ó  a rr eu  d e is  c e n tr e s  p r o d u c to r s  e u r o p e u s . A  V a le n c ia  la  p r o d u c c ió  d e  p i s a  
e s t a n n ífe r a  ( ta n t  la  d e  fo r m a  c o m  la  p la n a )  c o n t in u é  f ín s  a  la  p r im e r a  m e it a t  d e l s e g l e  a c t u a l ,  
p e r o  d u r a n t  la  d é c a d a  d e l  1 9 4 0  l ’e s t a n y  c o m e n t a  a  s e r  s u b s t itu it  p e r  a lt r e s  m in e r a ls  m é s  
b a r a ts  c o m  a r a  1’a r s é n ic . C a s te l lá  mayólica, loza. F r a n c é s  faience. I ta liá  majólica. 
P o r t u g u é s  louga. A n g lé s  delf(t)ware, faience. A le m a n y  Fayence. N e e r la n d é s  Delftsblauw.

P i s a  b la v a .  T ip u s  d e  c e r á m ic a  b ic r o m a , c o m p o s t a  d e  b la n c  ( d ’e s t a n y )  i  b la u  ( d e  c o b a l t ) ,  e n  q u é  
a q u e s t  d a r r e r  c o lo r  s ’a p l i c a v a  s o b r e  la  p i s a  b la n c a  e s ta n n ífe r a  p e r  a  d í s s e n y a r  e l s  m o t iu s  
d e s it ja t s .  D u r a n t  e l  p r im e r  t e r $  d e l  s e g l e  X I V  f o u  in trod u i'da  a  M a n is e s  j u n t  a m b  e l  r e f le x  
d a u r a t*  ( e l  q u a l  d e  v e g a d e s  a p a r e ix ia  c o m b in a t  a m b  b la u  d e  c o b a l t  e n  u n a  m a t e ix a  p e ? a )  p e r  
t e r r is s e r s  m u s u lm a n s  p r o c e d e n ts  d e  M á la g a ;  a b a n s  m a i n o  s ’h a v ia  fa b r ic a t  c e r á m ic a  b la v a  a l  
n o s t r e  p a í s ,  a  d i fe r é n c ia  d e  la  p i s a  v e r d a  i  m o r a d a * , q u e  s í  q u e  s ’h i  h a v ia  p r o d u it  
a n te r io r m e n t  (d u r a n t  e l  s e g l e  X I ) .  T a m b é  a  d ife r é n c ia  d e  la  p i s a  v e r d a  i m o r a d a , q u e  
s ’a b a n d o n á  a  p a r t ir  d e l  s e g l e  X V ,  la  p i s a  b la v a  h a  p e r d u r a t  in in te r r o m p u d a m e n t  a l  P a ís  
V a le n c iá  f ín s  h u i ,  in c lú s  e n  e l s  m o m e n ts  e n  q u é  e s t a v a  d e  m o d a  la  p o l i c r o m ía ,  c o m  a r a  e l  
s e g l e  X V I  {HCV, 2 : 9 8 ,1 0 5 ) .

P i s a  d a u r a d a .  V e g e u  reflex daurat.

P i s a  f e ld s p á t i c a .  P r o d u c t e  d e  c a r a c te r ís t iq u e s  s im ila r s  a  la  p i s a  c a lc á r ia ,  la  p r o p ia  d e  V a lé n c ia ,  p e r o  
m é s  r e s is t e n t ,  c o m p a c t e  i  d u r  q u e  a q u e s t ,  j a  q u e  la  s e u a  c o b e r ta  v ít r ia ,  t a m b é  f e ld s p á t ic a ,  
s ’e s c a n t e l la v a  m o l t  m e n y s  q u e  la  n o  c o b e r ta  e s ta n n ífe r a  d e  la  p i s a  h is tó r ic a m e n t  u t i l i t z a d a  a l  
n o s t r e  p a í s .  L a  p i s a  f e ld s p á t ic a  f o u  p o s a d a  d e  m o d a  p e ls  a n g le s o s  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I I I ,  
q u a n  c o m e n t a r e n  a  fa b r ic a r  c e r á m ic a  e s ta m p a d a  p e í  m é to d e  a n o m e n a t  d 'impressió per 

transferencia*. A q u e s ta  p r o d u c c ió  b r itá n ic a  f o u  s o l- l ic i ta d a  p e r  la  b u r g e s ia  a n g le s a  i  d e  la  
r e s ta  d ’E u r o p a  d u r a n t  e l  s e g l e  X I X ,  i  a ix ó  f é u  q u e  la  t é c n ic a  d e  f a b r i c a d o  d e  p i s a  f e ld s p á t ic a
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e s t a m p a d a  s ’e s t e n g u e r a  p e í  c o n t in e n t  d u ra n t  a q u e s t  s e g l e  i a r r ib a r a  d u ra n t e l  s e g l e  X I X  a  la  
P e n ín s u la  I b é r ic a , e n  c o n c r e t  a  S e v i l la  (a  la  c é le b r e  fá b r ic a  d e  Pickman) ,  C a r ta g e n a  i  
S a g a d e lo s  ( G a l ic ia )  {HCV, 4 : 8 ,9 ) .

P i s a  v e r d a  i  m o r a d a .  C o m  in d ic a  e l  s e u  n o m  c o n s i s t e ix  e n  u n  t ip u s  d e  d e c o r a c ió  a  p a r t ir  d e is  c o lo r s  
v e r d , o b t in g u t  d e  l ’ó x id  d e  c o u r e ,  i  m o r a t , a  p a r t ir  d e  l ’ó x id  d e  m a n g a n é s ,  a m b  e l s  q u a ls  h o m  
d e c o r a  la  s u p e r f ic ie  b la n c a  e s ta n n ífe r a  d e  la  p i s a  ( e l  m o r a t  s e r v e ix  p e r  a  d e lim ita r  e l  c o n t o m  
d e  l e s  f ig u r e s ,  m e n tr e  q u e  e l  v e r d  e s  f a  s e r v ir  p e r  a  r e o m p lir  a q ü e s t e s  f ig u r e s ) .  D u r a n t  la  
s e g o n a  m e it a t  d e l  s e g l e  X I I I  a q u e s ta  m e n a  d e  p i s a  c o m e n t a  a  f a b r ic a r - s e  a l  R e g n e  d e  
V a lé n c ia ,  c o n c r e ta m e n t  p e r  p a r t  d e is  t e r r is s e r s  m u d é ja r s  d e  P a te r n a , q u e  v a n  a d o p ta r  a q u e s ta  
d e c o r a c ió  v e r d a  i  m o r a d a  p e r q u é  e r a  la  q u e  e n  a q u e l l  m o m e n t  e s t a v a  d e  m o d a  a r r e u  d e  t o t a  la  
M e d ite r r á n ia  O c c id e n t a l  c r is t ia n a  p e r  a  o r n a m e n ta r  d e  la  c e r á m ic a  d e  lu x e  ( v e g e u  L u z z i  i  
R o m a g n u o l i ,  d in s  A A D D ,  1 9 9 2 b :  2 0 2 ) .  L a  p i s a  m u d é ja r  v e r d a  i m o r a d a  d e  P a te r n a  v a  
a s s o l i r  g r a n  fa m a  d u r a n t  la  d a r rer ia  d e l s e g l e  X I I I  i  p r im e r a  m e ita t  d e l  X I V  i  v a  s e r  
m a s s iv a m e n t  s o l - l ic i ta d a  p e r  le s  c l a s s e s  b e n e s ta n t s  n o  n o m é s  d e l  R e g n e ,  s in ó  t a m b é  d e  
C a ta lu n y a , A r a g ó ,  M a llo r c a ,  L le n g u a d o c ,  P r o v e n g a  i  d e  le s  r e p ú b liq u e s  i t á l iq u e s  ( S á n c h e z  
P . ,  1 9 9 5 :  5 3 ) .  D u r a n t  la  s e g o n a  m e ita t  d e l  s e g l e  X T V  i ,  s o b r e to t ,  d u r a n t  e l  e l  X V ,  la  p i s a  
b la v a *  i la  d a u r a d a  ( r e f le x  d a u r a t* )  r e e m p la 9a r e n  la  p i s a  v e r d a  i m o r a d a  c o m  a  c e r á m ic a  d e  
lu x e  a l  R e g n e  d e  V a lé n c ia  ( i  a  la  M e d ite r r á n ia  e n  g e n e r a l ) ,  d e  m a n e r a  q u e  a q u e s ta  d a r r e r a  
p a t í  u n  p r o c é s  d e  d e p a u p e r a c ió  i  f ín a lm e n t  d ’a b a n d ó  a  le s  n o s t r e s  t e r r is s e r ie s .  C a l  d ir  q u e  e l s  
m u d é ja r s  d e l  s e g l e  X I I I  n o  fo r e n  e l s  p r im e r s  q u e  a l  n o s t r e  p a í s  v a n  e la b o r a r  p i s a  v e r d a  i  
m o r a d a , j a  q u e  d u r a n t  e l  s e g l e  X I  a  m o lt s  in d r e ts  d e  la  V a lé n c ia  m u s u lm a n a  j a  s ’h i  h a v ia  
f a b r ic a t  u n  t ip u s  d e  c e r á m ic a  a m b  v e r d  d e  c o u r e  i  m o r a t  d e  m a n g a n é s  m o lt  s im ila r  a  la  p i s a  
m u d é ja r  d e l X I I I  i  X I V ;  e n s  r e fe r im  a  la  t é c n ic a  a n o m e n a d a  M a d ln a t  a l - Z a h r á ’ * , q u e  e s  
d i fe r e n c ia v a  p r in c ip a lm e n t  d ’a q u e lla  p e í  f e t  q u e  la  c o m p o s ic ió  d e l  s e u  e s m a lt  b la n c  s e m b la  
q u e  e r a  a lc a l in a ,  i n o  p a s  e s ta n n ífe r a .

P i t x e r .  V a s  d e  t e r r is s a ,  v id r e  o  a ltr e s  m a te r ia ls ,  s e n s e  p e u  i  d e  b o c a  a m p ia ,  a m b  u n a  a n s a  a  u n  c o s t a t  
d ’a q u e s t a  i u n  b r o c  a  l ’a ltr e , p e í  q u a l  s ’a b o q u e n  e l s  l íq u id s  q u e  h i  c o n té  ( a ig u a ,  v i ,  e t c . ) .  É s  
u n  t ip u s  d e  v a s  q u e  a  M a n is e s  s ’h a  fa b r ic a t  m o l t  h a b itu a lm e n t , n o r m a lm e n t  a m b  c e r á m ic a  
e s m a lt a d a  ( p is a * )  i  u n a  g r a n  v a r ie ta t  d e  f o r m e s  i  d e c o r a c io n s .  E n  la  d o c u m e n t a d o  m e d ie v a l  
a p a r e ix ,  j u n t  a m b  e l  m o t  p i tx e r  (h a b itu a l  e n c a r a  e n  e l  v a le n c iá  m o d e m ) ,  la  p a r a u la  (h u i  
p e r d u d a )  c e tr a  o  s e t r a * , d e r iv a d a  d e  l ’á r a b  se ti, q u e  v o l  d ir  “ l l ib r e l l”  ( C o l l ,  1 9 8 8 - 8 9 :  1 5 7 ) .  
D ’a q u e s t  é t im  á r a b  t a m b é  d e r iv a  e l  m o t  s e t r i l l* ,  c o n s e r v a t  m o d e m a m e n t  e n  v a le n c iá  (a m b  e l
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m a t e ix  s ig n i f ic a t  q u e  e l  m o t  oliera) ,  q u e  n o  é s  m é s  q u e  u n a  “ s e tr a ”  o  p i t x e r  m e n u d e t , m é s  
p a n x u t ,  a m b  m e n y s  c o l l  i a m b  e l  b r o c  p o c  m a r c a t  p e r  a b o c a r  l ’o l i  o  e l  v in a g r e . C a s te l lá  
jarro , jarra. F r a n c é s  pichet, pot á eau, broc. I ta liá  brocea. A n g lé s  Jug. A le m a n y  Krug, 

Kanne.

P la c a .  1. E n  c e r á m ic a  é s  u n a  c o m p o s ic ió  fo r m a d a  p e r  la  c o m b in a d o  d e  d iv e r s o s  t a u le l l s  c e r á m ic s  
(q u e  g e n e r a lm e n t  fo r m e n  u n  d i s s e n y  h is to r ia t  o  istoriato* ) q u e  e s  d e s t in a  a  s e r  a p l ic a d a  s o b r e  
u n a  s u p e r f ic ie  p la n a . S ó n  f ie q ü e n ts  a  le s  p a r e t s  i a  le s  f a $ a n e s  d ’e d i f i c i s  n o t a b le s ,  s o b r e to t  
e l s  r e l ig io s o s .  E s p e c ia lm e n t  n o t a b le s  s o n  a q u e l le s  q u e  e n c a r a  t r o b e m  e n  a lg u n s  p o b le s  
v a le n c ia n s  e n  q u é  u n a  p la c a  d e  t a u le l le t s  c o m p o n  u n  d i s s e n y  a m b  la  in s c r ip c ió  Abonad con 

Nitrato de Chile. 2 . E n  u n  f o m  d e  p la q u e s  d ’a r r o s s e g a m e n t*  ( ta m b é  a n o m e n a t  fom  de 

canals) l e s  p la q u e s  s ó n  e l s  s u p o r t s  r e fr a c ta r is  q u e  s ó n  e s p e n ta t s  ( a r r o s s e g a t s )  e n  f i la  c o n t in u a  
p e r  u n  m e c a n is m e  in s ta M a t  a  1’e n tr a d a  d e l  c a n a l;  s o b r e  a q ü e s t e s  p la q u e s  d ’a r r o s s e g a m e n t  le s  
p e c e s  v a n  c o M o c a d e s  h o r itz o n ta lm e n t , d in s  d e  c a ix e s  a m b  a r e s te s .

P la n e l l e t .  P e ^ a  d e  f u s t a ,  p la n a , e n  fo r m a  d e  d i s c ,  q u e  c o r o n a  u n  t o m  d e  te r r is s e r *  i  s o b r e  e l  q u a l  e s  
c o l - lo c a  la  p e l la  ( tr o s  d e  f a n g )  p e r  m o d e la r  le s  p e c e s  o  t a m b é  p e r  r e p a s s a r - le s  i  p o l i r - le s  
(F e r r ís  i  C a ta lá ,  1 9 8 7 :  86) .

I¡
|

¡ P la n t i l la .  P la n x a  d e  fe r r o  e l  p e r f i l  c ó n c a u  d e  la  q u a l  e s  fa  s e r v ir  p e r  a  m o d e la r  e l  d o r s  c o n v e x  d e  
p la t s ,  s a f a t e s ,  c a s s o l e t e s  i  a lt r e s  o b j e c te s  c e r á m ic s  d e  fo r m a  c ir c u la r . E s t á  m u n ta d a  fo r m a n t  
u n  s o l  e o s  s o b r e  la  p a la n c a * , p e ? a  m o b il  q u e  a l s e u  t o m  v a  e n g a n x a d a  a l  c a l ib r a d o r * , t o m  
e lé c t r ic  q u e  e n  g ir a r  a  g r a n  v e lo c i t a t  p r o p ic ia v a  q u e  la  p la n t i l la  c ó n c a v a  m o d e la r a  i  p o l i r a  e l  
r e v e r s  d e is  p la t s ,  a l  m a t e ix  t e m p s  q u e  e n  d e s p r e n ia  la  p a s t a  s o b r a n t  (F e r r ís  i C a ta lá ,  1 9 8 7 :  
8 7 ) .  C a s t e l lá  terraja.

P lo m .  E le m e n t  m e tá M ic  p e s a n t ,  d ú c t i l  i  m a H e a b le  (d e  fó r m u la  P b ) .  E n  la  h is to r ia  d e  la  c e r á m ic a  
m u n d ia l  d is t in ts  c o m p o s t s  d ’a q u e s t  m e ta l l  s ’h a n  f e t  s e r v ir  d e s  d e  l ’A n t ig u it a t30 e n  la  
c o m p o s ic ió  d e is  v id r ia ts  c e r á m ic s  (vidriats plumbífers*) c o m  a  f im d e n ts * ,  j a  q u e  e l  p lo m  
p r e s e n t a  l e s  p o r p ie ta t s  q u e  r e b a ix a  n o ta b le m e n t  e l  p u n t  d e  f u s ió  d e  la  s í l i c e *  ( d e  1 .7 0 0 °  C  a  
m e n y s  d e  1.000°  C ) ,  e s  c o m b in a  p e r fe c ta m e n t  a m b  a q u e s t a ,  d i s s o l  f a c i lm e n t  e l s  ó x id s  
c o lo r a n t s *  ( G o m is ,  1 9 9 0 :  4 8 )  i  c o n f e r e ix  a  le s  p e c e s  u n a  c o b e r ta  b e n  l l i s a  i l lu e n ta  
(H a m ilt o n , 1 9 8 5 a :  1 3 4 ) .  E n  l ’a c tu a li ta t  l ’ó x id  d e  p lo m  ( P b O )  s e g u e ix  u t i l i t z a n t - s e  e n  
l ’e la b o r a c ió  d e is  v id r ia t s  c e r á m ic s ,  p e r  b é  q u e  d u r a n t  le s  d a r r e r e s  d é c a d e s  e l  s e u  ú s  h a

30E1s p r im ers terr issers  a  fer - lo  serv ir  fo r en  e l s  m e so p o tá m ic s  du ran t e l  II m il  le n n i aC  (C o o p er , 1993: 19 ).
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d e c r e s c u t  p r o g r e s s iv a m e n t  a  c a u s a  d e  F e le v a d a  t o x i c i t a t  q u e  p r e s e n ta  (TFA, X I:  1 0 ) ,  
A q u e s ta  t o x i c i t a t  h a  c o n d ic io n a t  q u e  h is tó r ic a m e n t  e l  p lo m  s ’h a ja  e m p r a t  i c o n t in u é  e m p r a n t -  
s e  e n  f o r m a  d e  fr ita , la  q u a l r e d u e ix  e l  r i s c  d ’i n t o x i c a d o  p e r  a i s  c e r a m is te s  m a n ip u la d o r s  
d ’a q u e s t  m e ta l l ,  f á c i lm e n t  a b s o r b ib le  p e í  c o r r e n t  s a n g u in i  e n  e s t a t  n a tu r a l (n o  fr ita t)  ( v e g e u  
H a m ilto n ,  1 9 8 5 a :  1 3 0 ,  1 3 4 ) .  L ’ú s  d e l  p lo m  a l  n o s t r e  p a í s  é s  r e m u n ta  a lm e n y s  a l s e g l e  X I ,  
q u a n  e l s  t e r r is s e r s  v a le n c ia n o -m u s u lm a n s  f e ie n  s e r v ir  u n  v id r ia t  p lu m b ífe r  tr a n sp a r e n t  
( a l c o f o l l* )  p e r  a l  r e c o b r im e n t  d e  d e te r m in a d e s  p e c e s  d e  fo r m a  (HCV, 2 : 5 5 ) .  D e s  d ’é p o c a  
fo r a l  ( s .  X I I I )  i  f ín s  a  la  p r im e r ia  d e l  s e g l e  a c t u a l  e l  p r o c é s  d e  fr ita t  d e l p lo m  d in s  la  in d u s tr ia  
c e r á m ic a  v a le n c ia n a  c o n s is t ía  a  o x id a r - lo  p r é v ia m e n t  e n  u n  f o m  d e  r e v e r b e r  (a n o m e n a t  
ármele*), n o r m a lm e n t  j u n t  a m b  u n a  p e t i ta  p r o p o r c ió  d ’e s t a n y  (o p a c if íc a n t ) ,  p e r  t a l  
d ’o b t in d r e ’n  u n a  s u b s t a n c ia  t e r r o s a  a n o m e n a d a  calcina* o  acercó*, q u e  a  c o n t in u a d o  e s  

b a r r e ja v a  a m b  la  s í l i c e *  (n o r m a lm e n t  a r e n a )  i a m b  la  r e s ta  d e  c o m p o n e n t s  d e l v id r ia t  ( s a l ,  
b a r r e l la , e t c . )  i  e s  f o n ia  e n  e l  d a u *  d e l  f o m  á r a b ;  la  m a s s a  v í t r ia  o  fr ita *  q u e  e n  r e s u lt a v a  
d ’a q u e s t a  f u s ió ,  d e s p r é s  d e  m ó lta ,  r e d u ia  F a lta  t o x i c i t a t  d e l p lo m ,  c o m  j a  h e m  d it  m é s  a m u n t  
( G o m is ,  1 9 9 0 :  2 1 0 - 2 1 3 ) .  A  p a r t ir  d e  la  d é c a d a  d e l  1 9 3 0  e l  f r ita t  d e l  p lo m  p a s s á  a  r e a l it z a r - s e  
e n  f o m s  d e  f u s ió *  ( a n o m e n a ts  d e  solera inclinada, tipus Bassin)  e n  e l s  q u a ls  F ó x id  d e  p lo m ,  
n o r m a lm e n t  e n  fo r m a  d e  m in i ( P b 304) ,  f o n ia  j u n t  a m b  e l s  a lt r e s  m a te r ia ls  c o m p o n e n t s  d e l  
v id r ia t  ( la  s í l i c e  i  u n  o p a c if í c a n t ,  n o r m a lm e n t  F a r s é n ic * ,  q u e  r e s u lta v a  m é s  b a r a t  q u e  
F e s t a n y * )  ( B a d e n e s ,  1 9 6 5 :  1 8 7 ) .  E n  e x t r a u r e ’s  la  m é s e la  f o s a  d e l  f o m  a q u e s ta  e r a  
b r u s c a m e n t  r e fr e d a d a  e n  a ig u a , d e  m a n e r a  q u e  p r e n ia  u n a  t e x tu r a  g r a n u la r . C a s te l lá  plomo. 
F r a n c é s  plomb. I ta lia  piombo. A n g lé s  lead. A le m a y  Blei.

P o l i c r o m a  ( c e r á m ic a ) .  T ip u s  d e  c e r á m ic a  fa b r ic a d a  a  p a r t ir  d e  la  d a r r e r ia  d e l s e g l e  X V  a  I ta lia  q u e  
r á p id a m e n t  e s  c o n v e r t í  e n  la  p r e fe r id a  p e r  le s  c l a s s e s  e l i t i s t e s  e u o p e e e s  e n  d e tr im e n t d e  la  
p i s a  g ó t ic o -m u d é j a r  p r o p ia  d e  M a n is e s ,  q u e  d u r a n t  la  m a jo r  p a r t  d e l  s e g l e  X V  h a v ia  e s t a t  la  
p r e f e r id a  p e r  l e s  c l a s s e s  b e n e s ta n ts . L ’a r r ib a d a  d e l  R e n a ix e m e n t  a  I ta lia  in c id í  f a v o r a b le m e n t  
e n  e l  d e s e n v o lu p a m e n t  d e  la  c i é n c ia  e n  g e n e r a l ,  i  e n  c o n c r e t  d e  la  m in e r a lo g ía  i  la  q u ím ic a ,  
d i s c ip l in e s  q u e  h i  v a n  p r o p ic ia r  F a p a r ic ió  d e  n o v e s  f o r m u le s  i  c o m p o s ic io n s  c e r á m iq u e s ,  d e  
n o v e s  p a s t e s  i  v id r iá is  q u e  in c r e m e n ta r e n  la  p a le ta  c r o m á t ic a  e x is t e n t  i  s u p o s a r e n  F in ic i  
d ’u n a  p r o d u c c ió  p o l i c r o m a  q u e  v e n ia  a  s u b s t itu ir  l e s  d e c o r a c io n s  b ic r o m e s  q u e  h a v ie n  
im p e r a t  d u r a n t  la  d a r r e r ia  d e  l ’E d a t  M it ja n a . A m b  la  n o v a  c e r á m ic a  p o lic r o m a  a is  c o lo r s  
c a r a c t e r ís t ic s  d ’é p o c a  g ó t i c a  (b la u , b la n c ,  v e r d  i  m o r a t )  s ’a fe g ir e n  e l  g r o e ,  q u e  ju n t  a m b  e l  
b la u  s o b r e  f o n s  b la n c  f o u  e l  p r o ta g o n is ta  d e  la  c e r á m ic a  r e n a ix e n t is ta , i t a m b é , e n  m e n o r  
m e s u r a , l ’o c r e ,  e l  t a r o n ja  i  e l s  j a s p ia t s  (HCV, 3 : 1 6 ) .  D e s  d ’I tá lia  la  p o l ic r o m ía  a r r ib á  a  
S e v i l la  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I  i d e s  d e  la  c iu t a t  a n d a lu s a ,  o n  t in g u é  g r a n  a u g e ,  p a s s á  a  V a lé n c ia  
p o c s  a n y s  d e s p r é s .
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P o r c e l l a n a .  M o t  q u e  d e r iv a  d e  1’Ita lia  por ce lia, n o m  v u lg a r  d o n a t  a  u n a  p e tx in a  m a r in a  d e  c o lo r  
b la n c  i l lu e n t  q u e  s ’a s s e m b la  a  la  p o r c e l la n a  x in e s a  (B a t in i ,  1 9 7 4 :  3 2 1 ) .  L a  p o r c e l la n a  é s  u n  
p r o d u c te  c e r á m ic  g e n e r a lm e n t  b la n c  i t r a n s lú c id ,  c o m p a c t e  i im p e r m e a b le , c a r a c te r it z a t  p e r  
la  s e u a  f ín o r  i d u r e s a  (n o  e s  p o t  ra t lla r  a m b  l ’a c e r )  i  p e r  la  r e s s o n á n c ia  m a g n é t ic a  q u e  e m e t  
e n  s e r  c o lp e ja d a . E x is t e ix e n  d iv e r s o s  t ip u s  d e  p o r c e l la n a , e n tr e  e l s  q u a ls  1’a r t i f ic ia l  d e  p a s t a  
te n d r á  ( v e g e u  porcellana tendrá artificial) ,  la  n a tu r a l t a m b é  d e  p a s t a  te n d r á  ( v e g e u  
porcellana tendrá natural) i  la  d e  p a s t a  d u r a , q u e  é s  la  p o r c e l la n a  p r ó p ia m e n t  d ita . L a  p a s t a  
d e  la  p o r c e l la n a  d u r a  é s  c o m p o s t a  d e  t r e s  c o n s t i tu e n t s  b á s i c s  e n  p r o p o r c io n s  v a r ia b le s :  e l  
c a o l í* ,  q u e  c o n f e r e ix  la  b la n c o r  c a r a c te r ís t ic a  a  la  p o r c e l la n a , e l  f e ld s p a t* ,  q u e  a c tú a  c o m  a  
f u n d e n t , i e l  q u a r s * , q u e  f a c i l i ta  la  v i t r i f i c a d o  i la  tr a n s lu c id ita t .  S e g o n s  e l  GLC ( 8: 3 .9 2 7 )  la  
p a s t a  d e  la  p o r c e l la n a  e s  p r e p a r a  p e r  “p o lv o r i t z a c ió ,  t a m is a t g e ,  m a l a x a d o  [h o m o g e n e it z a c ió ]  
i  f a ig ó  [m o d e la tg e ] ” , i  rep  u n a  p r im e r a  c o c c ió  a  b a ix a  te m p e r a tu r a  (e n te  8 0 0  i 1 .0 5 0 °  C );  
d e s p r é s  la  p e g a  e s  r e v e s t e ix  a m b  u n  v id r ia t  f e ld s p á t ic *  i  c o u  a  a lta  te m p e r a tu r a  (e n tr e  1 .2 5 0  i  
1 .4 5 0 °  C ) . L a  p r im e r a  p o r c e l la n a  d u r a  fa b r ic a d a  e n  la  h is to r ia  la  v a r e n  e la b o r a r  e l s  x in e s o s  
d u r a n t  la  d in a s t ía  T a n g  ( 6 1 8 - 9 0 6  d C )  a  p a r t ir  d e  d o s  c o m p o n e n t s  b á s ic s :  e l  c a o l í * ,  a r g i la  
b la n c a  in c o m b u s t ib le  q u e  r e s ta  s ó l id a  d u r a n t  la  c o c c ió  i m a n té  e l  m a t e ix  c o lo r ,  i e l  p e tu n t s e * ,  
m in e r a l  f e ld s p á t ic  m ó lt  a  p e u  d e  m in a  q u e  c o n s t i t u e ix  la  p a r t  f u s ib le  d e  la  p a s t a  p o r c e l lá n ic a  
( C o o p e r ,  1 9 9 3 :  4 9 ) .  S e g o n s  B a t in i  ( 1 9 7 4 :  3 2 2 ) ,  e n  la  c o m p o s ic ió  d e  la  p o r c e l la n a  x in e s a  e l  
p e tu n t s e  i  e l  c a o l í  e s  b a r r e ja v e n  a m b  a ig u a  p e r  fo r m a r  u n a  p a s t a  q u e  d e s p r é s  d e  m a d u r a r  
d u r a n t  l la r g  t e m p s  e s  m o d e la v a  i e s  c o b r ia  a m b  u n  v e m ís  fo r m a t  t a m b é  p e r  p e tu n t s e .  A  
c o n t in u a d o  l ’o b j e c te  e s  d e ix a v a  e ix u g a r  i  p a s s a v a  a  r e b r e  la  p r im e r a  i  ú n ic a  c o c c ió  a  a lta  
te m p e r a tu r a  ( 1 .3 0 0 - 1 .4 0 0 °  C )  o n  l e s  p a r t íc u le s  d e  c a o l í  s ’u n ie n  e n tr e  s i  g r á c ie s  a  l ’a c c ió  
l l ig a n t  d e l  f e ls d p a t  f u s ib le  (p e tu n ts e ) .  L a  p o r c e l la n a  d u r a  x in e s a  e s  c a r a c te r it z a v a  p e r  s e r  u n  
m a te r ia l  c o m p a c t e ,  im p e r m e a b le , d u r  ( f ín s  a l  p u n t  q u e  n o  e s  p o d ia  r a t lla r  p e r  l ’a c e r ) ,  b la n c ,  
t r a n s lú c id ,  e m is s o r  d ’u n  t o  m e ta l l i c  s im ila r  a l  d e l  b r o n z e  e n  s e r  c o lp e ja t  i  a m b  u n  v id r ia t  
f o r ta m e n t  a d h e r it  a l  e o s  d e  la  p e g a 31 . L a  in v e n c ió  d e  la  p o r c e l la n a  d u ra  e n  l ’e r a  T a n g  ( 6 1 8 -  
9 0 6  d C )  n o  f o u  r e s u h a t  d e  la  c a s u a l i t a t ,  s in ó  d ’u n  s e c u la r  p e r f e c c io n a m e n t  d e  la  c o m p o s ic ió  
d e l  e o s  i  d e l  v id r ia t  d e l  g r e s *  i  d e  la  c o m b in a d o  d e  t e m p s  i  t e m p e r a tu r a  e n  la  c o c c i ó  d ’a q u e s t .  
E l  p r in c ip a l  d e s e n v o lu p a m e n t  d e  la  p o r c e l la n a  x in e s a  t in g u é  U o c  d u r a n t  d in a s t ie s  p o s te r io r a  a  
la  T a n g ,  e s p e c ia lm e n t  e l s  p e r ío d e s  S o n g  ( 9 6 0 - 1 2 7 9 )  i  M in g  ( 1 3 6 8 - 1 6 4 4 )  (C o o p e r ,  1 9 9 3 :  4 9 ) .  
D u r a n t  e l  s e g l e  X V I I  l ’a n o m e n a d a  Companyia Holandesa de les Indies Orientáis p o r tá  a  
t e r m e  u n  a m p li  i  p r ó s p e r  c o m e r g  d ’im p o r t a c ió  d e  p o r c e l la n a  x in e s a  c a p  a  E u r o p a , la  q u a l

31 L a  s im ilitu d  e n  la  c o m p o s ic ió  m in er a ló g ica  d e l e o s  i  d e l v id r ia t d e  la  p eg a , ja  q u e  e l p e tu n tse  é s  u n  s il ic a t  
fu s ib le  d ’a lu m in i i  e l c a o lí é s  u n  s ilic a t  n o  fu s ib le  d ’a lu m in i (B o g er , 19 71 : 2 6 6 ) , p o ss ib ilita v a  q u e  la  co b erta  
s ’h i f ix a ra  tan  p erfec ta m en t sob re e l  e o s  c a o lin ít ic  q u e , a  d ife ren c ia  d e  la  p isa , resu lta v a  g a ire b é  im p o ss ib le  
d e te rm in a r  o n  a ca b a v a  a q u est i  o n  co m en g a v a  e l v id r ia t  (V a le n s te in , 1989: 7 2 ).
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c o s a  a v iv a  a l  v e l l  c o n t in e n t  e l  d e s ig  d e  fa b r ic a r  la  s e u a  p r o p ia  p o r c e l la n a  d u r a , d e s ig  q u e  h i  
e r a  p r e s e n t  a lm e n y s  d e s  d e l s e g l e  X I V , a rra n  d e is  v ia t g e s  d e  M a r c o  P o lo  a  la  X in a .  A q u e s ta  
a s p ir a c ió  e u r o p e a  n o  e s  v e ié  s a t is f e ta  f in s  a  u n a  d a ta  t a n  ta r d a n a  c o m  e l  1 7 0 8 ;  a n te r io r m e n t  
n o m é s  s ’h i  h a v ia  p o g u t  fa b r ic a r  p o r c e l la n a  te n d r á  a r t if ic ia l* .  E ls  x in e s o s ,  q u e  p r o d u íe n  
p o r c e l la n a  d e s  d ’a lm e n y s  e l  s e g l e  V I I I  d C , h a v ie n  g u a r d a t  z e lo s a m e n t  e l  s e c r e t  d e  la  s e u a  
c o m p o s ic ió  m in e r a ló g ic a  a l  l la r g  d ’u n  m i l l e n n i ,  d e  m a n e r a  q u e  e l s  e u r o p e u s  h a g u e r e n  d e  
r e in v e n ta r - la  n o v a m e n t . F o u  c o n c r e ta m e n t  e l  q u ím ic  a le m a n y  J o h a n n  F r ie d r ic h  B o t g g e r  q u i,  
a  M e is s e n  ( ju n t  a  D r e s d e n , c a p ita l  d e  S a x ó n ia ) ,  fa b r ic ó  la  p r im e r a  p o r c e l la n a  d u ra  e u r o p e a  e l  
1 7 0 8 ,  g r á c ie s  q u e  v a  tr o b a r  u n  ja c im e n t  d e l m in e r a l q u e  h u i  a n o m e n e n  caolí*1. E l  1 7 1 0  j a  h i  
h a v ia  u n a  p r o d u c c ió  r e g u la r  d ’a q u e s t  t ip u s  d e  p o r c e l la n a  i  e l  1 7 2 0  la  c o m p o s ic ió  d e l e o s  i  le s  
c a r a c te r ís t iq u e s  f in á is  j a  e r e n  id é n t iq u e s  a  le s  d e  la  v e r a  p o r c e l la n a  x in e s a  (H a m ilto n , 1 9 8 5 b :  
9 ) .  C a s te l lá  i  p o r tu g u é s  porcelana. F r a n c é s  porcelaine. I ta lia  porcellana. A n g lé s  porcelain, 

china. A le m a n y  Porzellan. N e e r la n d é s  porselein, porcelein.

P o r c e l l a n a  t e n d r á  a r t i f i c ia l .  P r o d u c te  c e r á m ic  f a b r ic a t  a  p a r t ir  d ’u n a  a r g i la  a r t if ic ia l  v ít r ia  q u e  
e s t é t ic a m e n t  r e s u lt a v a  m o l t  s e m b la n t  a  la  p o r c e l la n a  strictu sensu ( o  p o r c e l la n a  d u r a ) , p e r  b é  
q u e  m a n c a v a  d e  la  r e s is t e n c ia  d ’a q u e s ta . L a  p r im e r a  c e r á m ic a  q u e  p o t  c o n s id e r a r - s e  
porcellana tendrá e s  f a b r ic á  d u r a n t  e l s  s e g l e s  X I  i  X I I  a  P é r s ia ,  o n  s ’ im p o r ta v a  la  x in e s a  
p o r c e l la n a  S o n g ,  q u e  e l s  t e r r is s e r s  p e r s e s  s e l jú c id e s  tr a c ta r e n  d ’im ita r  e n  e la b o r a r  
a r t i f ic ia lm e n t  u n a  t ip u s  d ’a r g ila  b la n c a  q u e  e n  c o u r e ’s  ( a  b a ix a  te m p e r a tu r a )  v i t r i f a c a v a  
p a r c ia lm e n t ,  e s d e v e n ia  t r a n s lú c id a  i c o n fe r ía  a  le s  p e c e s  u n  a s p e c t e  m o lt  p a r e g u t  a l  d e  la  
g e n u in a  p o r c e l la n a  o r ie n ta l  d e  p a s t a  d u r a  (W a t s o n , 1 9 8 5 :  2 3 ) .  P e í  q u e  f e  a  E u r o p a , la  
p o r c e l la n a  te n d r á  a r t i f ic ia l  s ’in v e n tá  a  F r a n c a  c a p  a  la  d a r r e r ia  d e l  s e g l e  X V I I ;  s e g o n s  D ía z  
M . et al. ( 1 9 9 6 :  1 7 7  i  2 0 5 ) ,  t r e s  q u a r te s  p a r ts  d e  la  s e u a  c o m p o s ic ió  c o n s is t ie n  e n  u n a  fr ita  
v ít r ia  (p e r  a i x ó  la  p o r c e l la n a  te n d r á  f r a n c e s a  t a m b é  re p  e l  n o m  t é c n ic  d e  porcellana de frita)  
m o lt  r ic a  e n  s í l i c e  (m e t a l l  q u e  s ’e m p r a  e n  la  f e b r ic a c ió  d e l v id r e )  i  p o t a s s i  (a m b  a h  c o n t in g u t  
e n  ó x id  d e  c a lc i ) ;  a q u e s t a  fr ita  e s  b a r r e ja v a  a m b  c a lp  ( 1 7 % )  i a m b  a r g ila  d e  c o c c i ó  
b la n q u in o s a  ( 8% ) i  e s  c o ía  a  u n a  t e m p e r a tu r a  q u e  a n a v a  e n tr e  e l s  1.100 i  e l s  1 .2 0 0 °  C ;  
p o s t e r io r m e n t  e l  b e s c u i t  s ’e s m a h a v a  a m b  u n  v e m ís  p lu m b íf e r  i e s  t o m a v a  a  c o u r e  a  
t e m p e r a tu r a  in fe r io r . A q u e s ta  p o r c e l la n a  s ’a n o m e n a  tendrá p e í  f e t  q u e  e l  s e u  e s m a h  p lu m b ó s  
e s  p o t  r a t lla r  a m b  u n  g a n iv e t ,  a  d i fe r é n c ia  d e  la  p o r c e l la n a  d u r a  o  x in e s a  ( D iv i s ,  1 9 8 9 :  2 5 ) ,  i  
t a m b é  p e r q u é  la  t e m p e r a tu r a  d e  c o c c ió  é s  in fe r io r  a  la  d e  la  v e r a  p o r c e l la n a  x in e s a  
( p o r c e l la n a  d u r a ) , i d o n e s  m a n c a  d e  la  m a t e ix a  c o m p a c i ta t ,  im p e r m e a b il i ta t  i d u r e sa . E l  d e s é

32L a  r e g ió  d e  le s  M u n ta n y es  M e ta ll í f e r e s ,  en tre  S a x ó n ia  i B o h e m ia , m o lt  p ro p  d e  D resd en , é s  m o lt  r ica  e n
c a o lin s . E sp e c ia lm e n t  c o n e g u ts  só n  e l s  ja c im e n ts  c a o lin it ic s  d e  K a r lo v y  V a ry , a l nord  d e  T x é q u ia  (TFA, II:
2 3 ).
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C o m t e  d ’A r a n d a , P e d r o  P a b lo ,  p r o p ie ta r i d e  la  Real Fábrica de Loza Fina y  Porcelana de 

Alcora, f r a c a s s á  e n  l ’in te n t  d e  p r o d u ir  p o r c e l la n a  d u r a  e n  te r r e s  v a le n c ia n e s ,  a  p e s a r  d e is  
g r a n s  e s f o r ^ o s  q u e  r e a litz á  e n  la  r e c e r c a  d ’a q u e s t  o b je c t iu ,  i n o m é s  v a  a c o n s e g u ir  d e  fa b r ic a r  
p o r c e l la n a  te n d r á  a  l ’e s t i l  f r a n c é s  ( c o n e g u d a  c o m  mitja porcellana a  la  fa b r ic a  a lc o r in a ) .  L a  
p o r c e l la n a  te n d r á  a r t if ic ia l ,  v a lo r a d a  e s p e c ia lm e n t  p e r  la  t r a n s lu c id e s a ,  v a  t in d r e  u n  b o n  
m e r c a t  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I I I  i ,  a  m é s  d e  f a b r ic a r - s e  a  F r a n c a  i a  l ’A lc o r a ,  e s  p r o d u í  t a m b é ,  
e n tr e  a lt r e s  l lo c s ,  a  C h e ls e a  (L o n d r e s ) ,  C a p o d im o n te  ( N á p o l s )  i e l  B u e n  R e t ir o  (M a d r id ) .  L a  
in d u s tr ia l i t z a c ió  d e l g r e s  b la n c * , l ’a p a r íc ió  d e  la  p o r c e l la n a  te n d r á  n a tu r a l*  a  A n g la te r r a  i  
l ’e x p a n s ió  d e  la  p o r c e l la n a  d u r a  a  A le m a n y a  i  la  p r o p ia  F r a n c a , e n tr e  a ltr e s  p a i s o s ,  a c a b a r e n  
p e r  a f o n a r  la  p r o d u c c ió  d e  p o r c e l la n a  te n d r á  a r t if ic ia l .  C a s te l lá  porcelana tierna (artificial), 
porcelana de frita. Francés porcelaine tendre artificiel (ou frangaise), porcellane á firitte. 

I t a l ia  porcellana artificíale a pasta teñera, mezza porcellana. A n g lé s  firit porcelain, soft- 

paste (artificial) porcelain. A le m a n y  fritten Porzellan.

P o r c e l l a n a  t e n d r á  n a t u r a l .  T a m b é  a n o m e n a d a  fosfática o ,  e n  a n g lé s  bone china, é s  a  d ir , 
“p o r c e l la n a  d ’o s s o s ” , p e r q u é  la  c e n d r a  d ’o s s o s  c a lc in a t s  d ’a n im a ls  (90 é s ,  f o s f a t  d e  c a lc i )  
e n tr a v a  e n  la  c o m p o s ic ió  j u n t  a m b  r o q u e s  f e ld s p á t iq u e s  p o lv o r it z a d e s  ( p e t u n t s e * ) ,  i  c a o l í ,  
e le m e n t s  q u e  u n a  v o lt a  b a r r e ja ts  i  c u it s  a  1 .2 0 0 - 1 .2 5 0 °  C  c o n fe r ie n  u n a  e x c e l- le n t  
t r a n s lu c id e s a  i  r e s is t e n c ia  a l  b e s c u i t ,  q u e  f ín a lm e n t  s ’e n v e m is s a v a  a m b  u n a  c o b e r ta  
p lu m b íf e r a .  L a  p o r c e l la n a  te n d r á  n a tu r a l e s  d e s e n v o lu p á  a  l e s  l i l e s  B r ita n iq u e s  d e s  d e  m it ja n  
s e g l e  X V I I I  i  d u r a n t  t o t  e l  s e g l e  X I X  f o u  la  p r o d u c c ió  p o r c e l lá n ic a  m é s  h a b itu a l  d e  le s  
f a c t o r ie s  a n g le s e s  ( D ía z  M . ,  1 9 9 6 :  2 0 7 ) .  E ls  a n g le s o s  t a m b é  in v e n ta r e n  c o e ta n ia m e n t  a  la  
f o s f á t i c a  u ñ a  a ltr a  p o r c e l la n a , la  d 'esteatita ( t a le  d e  c o lo r  b la u  v e r d ó s  m o l t  t o u ,  a n o m e n a t  
t a m b é  “ s a b ó  d e  s a s t r e ” , e n  a n g lé s  re p  e l  n o m  d e  soapstone, r a ó  p e r  la  q u a l  a q u e s t a  
p o r c e l la n a  e s  d e s ig n a  a m b  e l  n o m  d e  soapstone china a  l e s  l i l e s  B r ita n iq u e s )  la  d i f u s ió  d e  la  
q u a l  f o u  m e n o r  q u e  la  d e  la  p o r c e l la n a  te n d r á  n a tu r a l ( G o d d e n , 1 9 7 4 :  2 3 - 2 4 ;  D iv i s ,  1 9 8 9 :  
8 5 - 8 6 ) .  C a s t e l lá  porcelana tierna natural, porcelana fosfática. F r a n c é s  porcelain tendre 

naturelle (ou anglaise). I ta lia  porcellana d'ossa, porcellana calcarea. A n g lé s  bone china, 

bone porcelain. A le m a n y  knóchen Porzellan.

P o r o s i t a t .  E n  u n  t a u le l l ,  m e s u r a  d e l  p e r c e n t a tg e  d e  p o r a s  q u e  s ó n  o b e r t s  i  q u e , p e r  ta n t ,  s ó n  
s u b s c e p t ib le s  d ’a b s o r b ir  a ig u a  e n  u n e s  e s p e c iá is  c o n d ic io n s  d ’e m b e v im e n t . P o r o s i t a t  é s  
s in ó n im  d ’a b s o r c ió  d ’a ig u a *  i a n tó n im  d e  g r e s i f i c a c ió * .  U n a  p o r o s i ta t  o b e r ta , a m b  u n  g r a u  
e l e v a t  d ’a b s o r c ió  d ’a ig u a ,  e s  c o r r e s p o n  a  u n  t a u le l l  p o r o s  (r e v e s t im e n t )  i  u n a  p o r o s i ta t  
t a n c a d a  a  u n  t a u le l l  c o m p a c t e  i  a lta m e n t  g r e s i f i c a t  (p a v im e n t )  ( P a lm o n a r i i  T im e l l in i ,  1 9 9 0 :  
6 7 ) .  L a  p r e s e n c ia  d ’u n  m a jo r  o  m e n o r  n o m b r e  d e  p o r a s  e n  u n  t a u le l l  d e p é n  d e  la  c o m p o s ic ió
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q u ím ic a  d e  le s  a r g ile s  q u e  e l  c o m p o n e n :  s i  a q ü e s t e s  c o m p t e n  a m b  u n a  a lta  p r o p o r c ió  d e  
c a r b o n a t s ,  I’a n h íd r id  c a r b ó n ic  ( C 0 2)  q u e  a ll ib e r e n  d u r a n t  la  c o c c i ó  p r o v o c a  u n  a u g m e n t  d e  la  
p o r o s i t a t  o b e r ta  e n  e l  e o s  d e l  ta u le l l  i  u n a  e x p a n s ió  d im e n s io n a l  d e l su p o r t . S i  a q ü e s t e s  
a r g i l e s  p r e s e n te n  u n  b a ix  c o n t in g u t  e n  c a r b o n a t s  d u r a n t  la  c o c c ió  d e l t a u le l l  e l s  p o r u s  e n  
c a n v i  t e n d e ix e n  a  t a n c a r - s e ,  f e t  q u e  a f a v o r e ix  u n a  p o r o s i ta t  m o lt  b a ix a ,  t o t  i q u e  t a m b é  u n a  
im p o r ta n t  c o n tr a c c ió  d e  la  p e p a  (TFA, II: 8 2 ) .  D e  la  q u a n t ita t  d e  p o r u s  o b e r t s  e n  u n  t a u le l l  
d e p e n e n  a lg u n e s  c a r a c te r ís t iq u e s  d e  la  p e s a :  u n a  b a ix a  p o r o s i t a t  a u g m e n ta  la  r e s is t e n c ia  a  la  
f l e x ió ,  a  l ’a b r a s ió  ( f r i c c ió ) ,  a  le s  g e la d e s ,  a i s  a ta c s  q u ím ic s ,  e tc . ( P a lm o n a r i i T im e l l in i ,  
1 9 9 0 :  6 7 - 6 8 ) ,  i  e n  c a n v i ,  u n a  a lta  p o r o s ita t  p r o p o r c io n a  a i s  e s m a lt s  u n a  f ín o r , b r il la n to r  
s u p e r f ic ia l  i  c r o m a t is te  d e c o r a t iu  in a s s o l ib le s  e n  p r o d u c te s  g r e s i f í c a t s  ( F e m ia n i ,  1 9 9 2 :  2 5 ) .  
E s  p e r  a i x ó  q u e  c o n v é  q u e  e l s  p a v im e n ts ,  s e m p r e  d e s t in á is  a i s  t e r r e s  b é  in te r io r s  o  b é  
e x t e r io r s  ( i  p e r  t a n t  m o l t  e x p o s a t s  a  la  f i e x ió  i  a  l ’a b r a s ió ) ,  p o s s e is q u e n  u n a  a lta  r e s is t e n c ia  i ,  
d o n e s ,  im a  p o r o s i ta t  ta n c a d a ;  e n  c a n v i  e l s  t a u le l l s  d e  p a r e t  o  r e v e s t im e n ts  (m e n y s  e x p o s a t s  a  
la  f r i c c ió  i  a  1’in p a c t e )  p o d e n  f in ir  d ’u n a  a lta  p o r o s i t a t  i ,  p e r  ta n t ,  e x h ib ir  u n s  e s m a lt s  m é s  
f ín s ,  m é s  l lu e n t s  i  a m b  u n s  c o lo r s  m é s  c o n tr a s ta t s .  L a  im p o r ta n c ia  d e  la  p o r o s i ta t  é s  t a l  q u e  
l a  c l a s s i f i c a c ió  o f i c ia l  d e is  t a u le l l s  e s ta b l id a  p e r  le s  n o r m e s  E N  (European Norms) p r e n  e n  
c o n s id e r a d o  d ’u n a  b a n d a  la  t é c n ic a  d e  f o r m a d o  d e  la  p e s a  (p r e m s a t  o  e x t r u s ió )  i  d e  l ’a ltr a  
l ’a b s o r s ió  d ’a ig u a ,  q u e  q u a n t if íc a  la  p o r o s i t a t  o b e r ta  ( 1 9 9 2 :  7 - 9 ) .  S e g o n s  u n a  a ltr a  
c l a s s i f i c a c ió ,  e n  a q u e s t  c a s  t é c n ic o - c o m e r c ia l ,  e m p r a d a  p e l s  p r o d u c to r s  i ta l ia n s  ( B u s a n i  et 
al. y 1 9 9 5 :  1 8 - 1 9 )  e l s  t a u le l l s  m é s  p o r o s o s  q u e  s ’e la b o r e n  a  E u r o p a  a m b  e l s  a c t u a ls  p r o c e s s o s  
d e  f a b r i c a d o  s ó n  e l s  r e v e s t im e n ts  d e  p a s t a  r o ja  o b t in g u t s  p e r  b i c o c c ió  (d e s ig n a t s  a m b  e l  n o m  
c o m e r c ia l  d e  majólica*3) ,  q u e  p o d e n  a s s o l ir  u n a  p o r o s i ta t  e n tr e  e l  15  i e l  2 5 % , e l s  d e  p a s t a  
b la n c a  t a m b é  p e r  b i c o c c ió  (iterraglia) ,  e n tr e  e l  10 i  e l  20% , e l s  p r o d u its  p e r  m o n o c o c c ió  
(imonoporosa* ) , a m b  a b s o r c ió  d ’a ig u a  s e m p r e  s u p e r io r  a l  10%  (n o r m a lm e n t  e n tr e  e l  10 i  e l  
1 8 % ) (TFA, X :  9 ) 33, i  e l s  p a v im e n ts  e n  b i c o c c ió  (cottoforte), e n tr e  e l  7  i  e l  1 5 % ; p e r  l ’a ltr e  
c a n tó ,  e l s  t a u le l l s  p o c  p o r o s o s  q u e  s ’h i  fa b r iq u e n  s ó n  n o r m a lm e n t  p a v im e n ts  p r o d u it s  p e r  
m o n o c o c c ió ,  b é  p r e m s a ts  o  b é  e x tr u its :  e l  g r e s  p o r c e l lá n ic *  f r u e ix  d e  la  p o r o s i t a t  m é s  
t a n c a d a  ( < 0 ,5 % ) ,  la  d e l  g r e s  r o ig *  o s c i l  la  e n tr e  e l  0  i  e l  4 % , la  d e l  k lin k e r  e n tr e  0  i  6% , la  
d e l  g r e s  d e  p a s t a  b la n c a  e n tr e  1’ 1 i  e l  5 % , la  d e l  g r e s  d e  p a s t a  r o ja  e n tr e  1’ 1 i  e l  6%34 i  la  d e l  
c o t t o *  e n tr e  e l  3  i  e l  1 5 % .

33 S i  f i le m  m é s  p r im , s e g o n s  la  c la s s if ic a c ió  d e is  p ro d u cte s  p r em sa ts  e s ta b lid a  p er  le s  n o r m e s E N  8 7 , la  
m o n o p o r o sa  b la n c a  p resen ta ría  u n  grau  d ’a b so rció  en tre  e l  12  i  e l  2 0 %  i la  roja en tre  e l 14 i e l  18%  (TFA, V: 
tau la  1).

34S e g o n s  la  c la s s if ic a c ió  c ita d a  e n  la  n o ta  an ter io r  (TFA, V : tau la  1). P er  a  q u e  u n  p a v im en t g r e s if ic a t  p u g a  
c o n s id e r a r -se  a n t ig e l  la  p oro sita t d ’a q u est n o  h a  d e  sup erar e l  3%  (X : 9 ).
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P o r t .  E n  u n  f o m  á r a b  é s  la  p o r ta  q u e  s e r v e ix  d ’e n tr a d a  a  la  c a m b r a  d e  c o c c ió  o  la b o r a to r i* , la  q u a l  
é s  t a p ia d a  a m b  r a jó le s  q u a n  c o m e n t a  la  c u ita  i  n o v a m e n t  o b e r ta , d ’u n a  m a n e r a  le n ta  i 
g r a d u a l ( p e r  e v ita r  q u e  le s  p e c e s  p u g u e n  r e s u lta r  d a n y a d e s  p e í  c o n ta c te  a m b  T a ir e  d e  
1’e x te r io r ) ,  q u a n  h a  a c a b a t  la  c o c c ió  i s ’h a  d e  p r o c e d ir  a l  d e s fo m a m e n t .

P r e m s a .  S e g o n s  e l  DV  (p . 1 .5 5 3 ) ,  m á q u in a  q u e  b á s ic a m e n t  e s t á  c o n s t i tu id a  p e r  d o s  e le m e n t s  p la n s  o  
c i l in d r ic s ,  g e n e r a lm e n t  l ’u n  f í x  i  l ’a ltr e  m ó b il ,  d i s p o s a t s  d e  t a l  m a n e r a  q u e  p e r  a c c io n a m e n t  
m e c á n ic ,  h id r á u lic  o  p n e u m á t ic  p o d e n  a g a fa r  e n tr e  e l l s  i  e s t r é n y e r  u n a  c o s a  p e r  e s c ó r r e r - la  
( c o m  e l  r a im  o  le s  o l iv e s  p e r  f e r -n e  v i  i  o l i ,  r e s p e c t iv a m e n t) ,  c o m p r im ir - la  ( c o m  l ’a r g i la  p e r  
f e r - n e  u n  t a u le l l ) ,  e s ta m p a r - la  (u n  t e ix i t ) ,  im p r im ir - la  (u n  p e r ió d ic ) ,  e tc . E n  la  in d u s tr ia  
c e r á m ic a  a c t u a l  e s  fa n  s e r v ir  d o s  t ip u s  d e  p r e m s e s :  le s  d e  f r ic c ió ,  e n  q u é  1’e n e r g ía  n e c e s s á r ia  
p e r  a  la  c o m p a c t a d o  d e  1’a r g ila  é s  d e g u d a  a l m o v im e n t  d ’u n a  m a s s a  q u e  c o lp e j a  s o b r e  u n  
e le m e n t  f í x  (P a lm o n a r i i  T im e l l in i ,  1 9 9 0 :  2 8 ) ,  i  le s  h id r á u liq u e s , o n  l ’a c c ió  d e l  p r e m s a t  
s ’e f e c tu a  p e r  t r a n s f o r m a c ió  d ’e n e r g ia  h id r á u lic a  e n  fo r g a  d e  d e f o r m a d o  {TFA, V IH : 6) .  
I n tr o d u id e s  c a p  a  la  d a r rer ia  d e l  s e g l e  p a s s a t ,  l e s  p r im e r e s  p r e m s e s  q u e  e s  f e r e n  s e r v ir  a l  
n o s t r e  p a í s  p e r  a  c o m p r im ir  la  p o l s  d ’a r g ila  fo r e n  le s  d e  f r ic c ió ,  t a m b é  a n o m e n a d e s  de 

caragol ( e n  c a s t e l lá  de husillo) ,  e l  f u n c io n a m e n t  d e  l e s  q u a ls  e n c a r a  e r a  m a n u a l;  a m b  la  
ir r u p c ió  d e  le s  p r e m s e s  d e  f r i c c ió  m a n u a ls *  e l s  c o s s o s  d e is  t a u le l ls  d e ix a r e n  d e  f a b r ic a r - s e  e n  
m o t le  o  g r a e l la *  e n  e s t a t  p lá s t i c  i  p a s s a r e n  a  p r e m s a r - s e  e n  e s ta t  s e c ,  a m b  t o t s  e l s  c a n v is  e n  e l  
p r o c é s  d e  p r e p a r a d o  d e  l e s  a r g i le s  q u e  a ix ó  c o m p o r tá  ( G o m is ,  1 9 9 0 :  2 4 8 - 2 4 9 ) .  A m b  
l ’a r r ib a d a  d e  l ’e le c tr ic ita t  a  la  P la n a , c a p  a is  a n y s  2 0  d e l n o s t r e  s e g le ,  s ’h i  u t i l i t z a r e n  le s  
p r im e r e s  p r e m s e s  d e  f r ic c ió  e lé c t r iq u e s * ,  q u e  r e e m p la z a r e n  p r o g r e s s iv a m e n t  l e s  m a n u a ls ,  i  
d u r a n t e l s  á n y s  s e ix a n ta  s ’im p o r ta r e n  le s  p r im e r e s  p r e m s e s  d e  f r ic c ió  a u to m á t iq u e s * ,  q u e  
t a m b é  su b stitu i're n  le s  a n te r io r s  (e n  a q u e s t  c a s  le s  e lé c tr iq u e s ) .  J a  d u r a n t  la  d é c a d a  d e l  1 9 7 0  
e s  v a n  im p o r ta r  a l  n o s t r e  p a ís  le s  p r im e r e s  p r e m s e s  h id r á u liq u e s , q u e  a l l la r g  d e  la  d é c a d a  d e l  
1 9 8 0  i  e l  q u e  p o r te m  d e  la  d e l  1 9 9 0  t a m b é  h a n  a n a t  d e s b a n c a n t  e l  l l o c  d e  le s  a n te r io r s .  
C a s te l lá  prensa. F r a n c é s  presse. I ta lia  pressa. A n g lé s  press. A le m a n y  Presse.

P r e m s a  d e  f r i c c ió  a u t o m á t ic a .  E l  m e c a n is m e  d ’a q u e s ta  m e n a  d e  p r e m s e s  c o n s i s t e ix  a  f e r  r o d a r  u n  
v o la n t  a  p a r t ir  d e  la  f r ic c ió  d ’a q u e s t  a m b  d o s  d i s c s ,  c o l - lo c á i s  s o b r e  u n  m a t e ix  e i x ,  q u e  
s ’a c c io n e n  a u to m á t ic a m e n t;  la  r o t a d o  d e l  v o la n t  f a  b a ix a r  i p u ja r  s u c c e s iv a m e n t  u n  c a r a g o l  
f íx a t  a l  p r o p i  v o la n t ,  e l  q u a l c a r a g o l ,  a l  s e u  t o m ,  p o r ta  a c o b la t  u n  e le m e n t  p ía  q u e  p r e s s io n a  
fo r ta m e n t  s o b r e  l ’a r g i la  c o l- lo c a d a  d in s  u n  m o t le  f íx .  N o r m a lm e n t  s ’e fe c tu e n  d u e s  p r e s s io n s  
p e r  a l  p r e m s a t  d e  l ’a rg ila :  u n a  p r im e r a  q u e  t é  c o m  a  o b j e c t iu  l ’e x p u ls ió  d e  l ’a ir e  i  u n a  s e g o n a  
q u e  é s  la  d e  la  f o r m a d o  d e  le s  p e z a  p r ó p ia m e n t  d ita . U n a  v o lt a  r e a l it z a d e s  le s  d u e s  p r e s s io n s  
e l  s u p o r t  d e l  ta u le l l  é s  e x p u ls a t  a u to m á t ic a m e n t  d e l m o t le .  D u r a n t  la  p r im e r ia  d e  la  d é c a d a
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d e l  1 9 6 0  e s  v a n  im p o r ta r  d e s  d ’I tá lia  a  la  P la n a  le s  p r im e r e s  p r e m s e s  d e  f r i c c ió  
a u t o m á t iq u e s ,  e n  le s  q u a ls  T  a l im e n t a d o  d e l m o t le  a m b  a r g i la ,  l ’e x p u ls ió  d e l t a u le l l  i  le s  
p r e s s io n s  in ic ia l  i f in a l  e s t a v e n  c o m p le ta m e n t  a u to m a t itz a d e s ;  a  m é s  a  m é s ,  la  in te n s ita t  
d ’a q u e s t e s  p r e s s io n s  e s  p o d ia  g r a d u a r  i  t a m b é  e l  m o m e n t  p r e c ís  e n  q u é  s ’h a v ie n  d e  r e a lit z a r  
( G o m is ,  1 9 9 0 :  3 1 0 ) .  A q ü e s te s  p r im e r e s  p r e m s e s  d e  f r ic c ió  a u to m á t iq u e s  p r e s e n ta v e n  c la r s  
a v a n t a tg e s  s o b r e  le s  a n te r io r s  p r e m s e s  d e  f r ic c ió  e lé c t r iq u e s * ,  n o  n o m é s  p e í  s e u  t o t a l  
a u t o m a t is m e , s in ó  t a m b é  p e r q u é  f a b r ic a v e n  p e c e s  m é s  p r im e s  i  a m b  u n a  m a jo r  p r e c is ió  i  
p e r q u é  a s s o l ie n  u n a  p r o d u c t iv ita t ,  e n  p r in c ip i ,  m é s  d ’o n z e  v e g a d e s  su p e r io r 35, la  q u a l ,  a  m é s ,  
c a d a  p ó c s  a n y s  s ’in c r e m e n ta v a  ( c o n f o r m e  a n a v e n  e ix in t  a l  m e r c a t  n o u s  m o d e ls  d e  p r e m s e s  
a u t o m á t iq u e s ) .  D e s  d e l  p u n t  d e  v is t a  d e l  m a n te n im e n t  e l s  m o t le s  d e  le s  p r e m s e s  a u to m á t iq u e s  
e s  c a l f e n  p e r  e le c tr ic ita t ,  f e t  im p e d e ix  q u e  1’a r g i la  s ’h i  a p e g u e  i  e v i t a  q u e  le s  p r e m s e s  s ’h a g e n  
d ’a tu r a r  p e r ió d ic a m e n t  p e r  n e te ja r - le s ,  c o m  s ’e s d e v e n ia  a m b  le s  p r e m s e s  a n te r io r s . A m b  le s  
p r e m s e s  a u to m á t iq u e s  d e  f r ic c ió  t a m b é  e s  v a  m e c a n itz a r  e l  p r o c é s  d ’a p ila m e n t  d e is  t a u le l l s  
a c a b a t s  d e  p r e m sa r :  p r im e r  p a r c ia lm e n t ,  i  a  p a r t ir  d e l  1 9 7 3 ,  c o m p le ta m e n t ,  e n  a p a r é ix e r  l e s  
p r im e r e s  o s c i l - la d o r e s  a u to m á t iq u e s  q u e  a p i la v e n  le s  p e c e s  d ir e c ta m e n t  s o b r e  le s  v a g o n e t e s  
q u e  h a v ie n  d e  t r a v e s s a r  e l s  t u n é is  d ’e ix u g a t  i  d e  c o c c ió  ( v e g e u  assecador túnel i  fom  túnel). 

P e r  t o t s  e l s  a v a n t a tg e s  q u e  a c a b e m  d ’e x p o s a r ,  a l  l la r g  d e  la  P r im e r a  R e c o n v e r s ió  In d u s tr ia l*  
le s  p r e m s e s  d e  f r ic c ió  a u to m á t iq u e s  v a n  s u b s t itu ir  g a ir e b é  p e r  c o m p le t  le s  e l é c tr iq u e s ;  
t a n m a t e ix ,  d u r a n t  la  d é c a d a  s e g ü e n t  ( 1 9 9 0 )  i  e l  q u e  p o r te m  d e  T a c tu a l  ( 1 9 9 0 )  l e s  p r e m s e s  
h id r á u liq u e s  h a n  a n a t  im p o s a n t - s e  c a d a  v e g a d a  m é s  a  le s  d e  f r i c c ió  a u to m á t iq u e s , q u e  h u i  d ía  
h a n  q u e d a t  r e le g a d e s  a  fa b r iq u e s  d e  d im e n s io n s  r e d u id e s , a m b  u n a  p r o d u c c ió  n o r m a lm e n t  e n  
b i c o c c ió  i  e n  fo r m a ts  r e d u its . C a s te l lá  prensa de fricción automática. I ta liá  pressa a frizione 

automática.

P r e m s a  d e  f r i c c i ó  e l é c t r ic a .  T ip u s  d e  p r e m s a  la  in tr o d u c c ió  d e  la  q u a l  f o u  p o s s ib le  g r a d e s  a  
T a m b a d a  d e l c o r r e n t  e lé c t r ic  a  le s  f a b r iq u e s  v a le n c ia n e s  d e  t a u le l l  a l  l la r g  d e  la  d é c a d a  d e l  
1 9 2 0  ( R o s s e l ló ,  1 9 6 6 :  4 3 4 ) .  A q u e s ta  p r e m s a , q u e  s u p o s á  u n  n o t a b le  a u g m e n t  d e  la  
p r o d u c t iv i ta t  r e s p e c t e  a  la  p r e m s a  d e  f r i c c ió  m a n u a l* ,  c o n s t a  v a  d ’u n  c a r a g o l  c e n tr a l d ’a c e r  
a m b  u n  v o la n t  f íx a t  a  la  p a r t  s u p e r io r  i u n  r o b u s t  e x t r e m  d e  fo r m a  q u a d r a d a  a  la  in fe r io r ;  
a q u e s t  e x t r e m  in fe r io r  c o in c id ía  i e n c a ix a v a  a m b  u n  m o t le  f íx ,  q u e  h a b itu a lm e n t  m e s u r a  v a  1 5  
x  1 5  c m , la  m id a  d e l  t a u le l l  ( ta m b é  h i  h a v ia  m o t le s  d e  2 0  x  2 0 ) .  E l  v o la n t  s ’a c c io n a v a  p e r  
f r i c c ió  a m b  d o s  d i s c s  c o l - lo c a t s  s o b r e  u n  m a t e ix  e ix  i  m o g u t s  a lh o r a  p e r  u n  m o to r  e lé c t r ic ;  e l s  
d i s c s ,  a c c io n a t s  p e r  u n a  p a la n c a ,  r o d a v e n  i  f r e g a v e n  e l  v o la n t ,  e l  f e ie n  g ir a r  t a m b é  i  la

| 35A m b  le s  p r im e re s  p rem ses  a u to m á tiq u es  s ’o b te n ie n  2 8 .0 0 0  p e c e s  d e  15 x  15 en  v u it  h o res , i  a m b  le s  
a n ter io rs  n o m é s  s e ’n  fa b r ica v en  2 .5 0 0  e n  id én tic a  j o m a d a  d e  treb a ll (R o sse lló , 1966: 4 3 4 ).
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r o t a c ió  d ’a q u e s t  f e ia  b a ix a r  i  p u ja r  s u c c e s s iv a m e n t  e l  c a r a g o l ,  l ’e x tr e m  d e l q u a l  a ix a f a v a  
l ’a r g i la  c o n t in g u d a  d in s  la  c a ix a  o  m a tr iu  d ’a c e r ;  d e s p r é s  d e  p r e m s a d a , la  p e g a  e r a  e x p u ls a d a  
d e l  p la t  p e r  u n a  p a la n c a  a c c io n a d a  a m b  e l p e u . N o m é s  c a l ie n  d o s  o p e r a r is  p e r  a  a te n d r é  
a q u e s t a  m e n a  d e  p r e m sa :  u n  o f i c ia l ,  q u e  f íc a v a  i e n r a s a v a  l ’a r g i la  d in s  e l  p la t  i a c c io n a v a  le s  
p a la n q u e s ,  i  u n  p e ó ,  q u e  c o n tr o la v a  l ’e x p u ls ió  d e  le s  p e c e s  m o t lu r a d e s  ( G o m is ,  1 9 9 0 :  2 5 1 -  
2 5 2 ) .  L e s  p r e m s e s  d e  f r ic c ió  e lé c tr iq u e s  ( ta m b é  c o n e g u d e s  c o m  premses de caragol 

eléctriques) fo r e n  p r o g r e s s iv a m e n t  s u b s t itu id e s  a l  l la r g  d e  le s  d é c a d e s  d e l 1 9 6 0  i  1 9 7 0  p e r  
l e s  p r e m s e s  d e  f r ic c ió  a u to m á t iq u e s * . C a s te l lá  prensa de fricción eléctrica, prensa de 

husillo eléctrica.

P r e m s a  d e  f r i c c i ó  m a n u a l .  T a m b é  c o n e g u d a  c o m  premsa de caragol manual. A p a r e l l  in tro d u rt c a p  
a  la  d a r r e r ia  d e l s e g l e  X I X  e n  a lg u n e s  f a b r iq u e s  t a u le l le r e s  d e  la  P la n a  i d e  l ’H o r ta , e l  
m e c a n is m e  d e  la  q u a l  c o n s is t ía  a  fe r  g ir a r  m a n u a lm e n t  u n  v o la n t  ( o  u n a  b a r r a , e n  a lg u n s  
c a s o s )  q u e  e s  t r o b a v a  f íx a t  a  la  p a r t  s u p e r io r  d ’u n  e i x  o  caragol d ’a c e r  i  q u e  e l  f e ia  g ir a r  i  
b a ix a r  c a p  a v a l l ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  r o b u s t  e x tr e m  p ía  i  d e  f e r r o  q u e  r e m a ta v a  a q u e s t  c a r a g o l  
p r e s s io n a v a  d e  m a n e r a  e n é r g ic a  c o n tr a  la  m a tr iu  o  m o t le  f í x  o n  e s  t r o b a v a  l ’a r g i la  i  la  
c o m p r im ia  ( G o m is ,  1 9 9 0 :  2 4 8 - 2 4 9 ) .  L e s  p r e m s e s  d e  c a r a g o l  m a n u a ls  e r e n  a t e s e s  p e r  d o s  
o p e r a r is :  l ’u n  q u e  e s  d e d ic a v a  a  o m p lir  la  m a tr iu  a m b  p o l s  d ’a r g i la  i a  re tir a r  e l s  t a u le l l s  j a  
p r e m s a t s  ( q u e  e r e n  e x p u ls a t s  a  t r a v é s  d ’u n  d is p o s it iu  e s p e c ia l  q u e  e l s  e l e v a v a  i  e l s  e x t r e ia  d e l  
m o t le ) ,  i  l ’a lt r e  q u e  s ’e n c a r r e g a v a  d e  fe r  g ir a r  e l  v o la n t  o  la  b a r r a  p e r  a  c o m p r im ir  l ’a r g i la .  
A q u e s t  s e g o n  o p e r a n  r e a l it z a v a  d u e s  c o m p r e s s io n s :  u n a  p r im e r a  m é s  le n ta , d u r a n t  la  q u a l  
s ’e x t r e ia  l ’a ir e  q u e  h i  h a v ia  a  la  p e g a , i u n a  s e g o n a  m é s  r á p id a  i  e n é r g ic a ,  q u e  c o m p le ta  v a  e l  

p r e m s a t g e  d e l  t a u le l l .  A m b  T a m b a d a  d e  T e le c tr ic ita t  a l  n o s t r e  p a ís  d u r a n t  la  d é c a d a  d e l  
1 9 2 0  l e s  p r e m s e s  m a n u a ls  fo r e n  p r o g r e s s iv a m e n t  r e e m p la g a d e s  p e r  p r e m s e s  d e  f r i c c ió  
e lé c t r iq u e s * .  C a s t e l lá  prensa de fricción manual, prensa de husillo manual.

P r e m s a  h id r á u l i c a .  T ip u s  d e  p r e m s a  q u e  c o m e n g á  a  in tr o d u ir -s e  a  la  P la n a , im p o r ta d a  d e s  d ’I tá lia ,  
d u r a n t  la  d é c a d a  d e l  1 9 7 0 ,  e n  la  q u a l l ’a c c ió  d e l  p r e m s a t  s ’e f e c tu a  m it ja n g a n t  la  
t r a n s f o r m a c ió  d ’e n e r g ia  h id r á u lic a  e n  fo r g a  d e  d e f o r m a d o  s e g o n s  la  s e g ü e n t  fó r m u la :  F  =  S  
x  P , o n  F  é s  la  fo r g a  d e fo r m a n t  (e n  q u ilo g r a m s ) ,  S  é s  la  s u p e r íc ie  (e n  c m 2)  i  P  é s  la  p r e s s ió  d e  
l ’o l i  ( e n  k g /c m 2);  T e s tr u c tu r a  d e  le s  p r e m s e s  h id r á u liq u e s  é s  m o l t  s im p le :  l ’ó r g a n  p r in c ip a l  d e  
m o v im e n t  i  p r e s s ió  é s  u n  p i s t ó  a  d o b le  e f e c t e  q u e  e s  m o u  d in s  d ’u n  c i l in d r e  {TFA, V III:  6 - 7 ) .  
F in s  a  la  d é c a d a  d e l  1 9 8 0  le s  p r e m s e s  h id r á u liq u e s  r e s u lt a v e n  r e la t iv a m e n t  le n t e s  e n fr o n t  d e  
l e s  p r e m s e s  d e  f r ic c ió  a u to m á t iq u e s , r a ó  p e r  la  q u a l T u s  d e  le s  p r im e r e s  r e s ta  v a  r e le g a t  a  
p e c e s  a  p a r t ir  d ’u n a  d e te r m in a d a  g r a n d á r ia , q u e  r e q u e r ie n  u n  p r e m s a t  b e n  h o m o g e n i  
( D a lm a u  i  d e  M ig u e l ,  1 9 9 1 :  2 5 ) .  T a n m a te ix ,  d u r a n t la  d a r rer a  d é c a d a  h a n  a p a r e g u t  m o d e ls
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d e  p r e m s e s  h id r á u liq u e s  d e  c a p a c it a t  p r o d u c t iv a  s im ila r  o  f in s  i  t o t  s u p e r io r  a  la  d e  le s  
p r e m s e s  d e  f r ic c ió ,  f e t  q u e  h a  c o n tr ib u it  a l  p r o g r e s s iu  in c r e m e n t  d e  l ’ú s  d ’a q u e l le s  en  
d e tr im e n t  d ’a q u e s t e s .  L e s  p r e m s e s  h id r á u liq u e s  p r e s e n te n  u n a  s é r ie  d ’a v a n t a tg e s  t é c n ic s  
s o b r e  le s  d e  f r ic c ió :  m e n o r  m a n te n im e n t, m e n o r  d e s g a s t  d e is  s e u s  c o m p o n e n t s ,  m a jo r  
s im p l ic i t a t  c o n s tr u t iv a  i  d u r a c ió  m é s  l la r g a . A  t o t  a ix ó  c a l  a f e g ir  q u e  e l s  a v a n t a tg e s  d e  t ip u s  
p r o d u c t iu :  le s  p r e m s e s  h id r á u liq u e s  p e r m e te n  u n  p r e m s a tg e  m é s  h o m o g e n i  i c o n s ta n t  i  u n a  
m il lo r  c o m p a c t a c ió  d e  la  p o l s  d ’a r g ila  g r á c ie s  a  le s  a l t e s  p r e s s io n s  e s p e c i f iq u e s  q u e  
e x e r c e ix e n  s o b r e  e l  m a te r ia l a  p r e m s a r  (e n tr e  2 0 0  i 5 0 0  k g /c m 2)  ( B u s a n i  et al., 1 9 9 5 :  3 2 ) .  A  
m é s  a  m é s ,  e n  a q u e lls  m a te r ia ls  q u e , c o m  e l s  p r o d u c te s  g r e s i f i c a t s ,  p a t e ix e n  u n a  fo r ta  
c o n t r a c c ió  d u r a n t  la  c o c c ió ,  e l  p r e m s a t  e n  m á q u in e s  h id r á u liq u e s  é s  fo n a m e n ta l  p e r  t a l  
d ’a c o n s e g u ir  u n a  fo r ta  c o m p a c t a c ió  d e  la  p o l s  d ’a r g ila  i  r e d u ir  a ix í  a q u e s ta  c o n tr a c c ió  (TFA, 

H I: 1 0 ,  2 4  i  IV : 8) .  C a s te l lá  prensa hidráulica. I ta lia  pressa idraulica.

P r e m s a  o l e o d in á m ic a .  V e g e u  premsa hidráulica. C a s te l lá  prensa oleodinámica. I ta l ia  pressa 

oleodinamica.

P r e m s a t .  E n  la  in d u s tr ia  c e r á m ic a  a c t u a l  p r o c é s  d e  f o r m a d o  d e  la  p e c a  (p a v im e n t  o  r e v e s t im e n t  
c e r á m ic s )  e n  e l  q u a l la  p o l s  d ’a r g i la , a m b  u n a  h u m ita t  q u e  n o r m a lm e n t  o s c iM a  e n tr e  e l  4  i  e l  
8% , é s  c o m p r im id a  e n tr e  d u e s  s u p e r f ic ie s ,  u n a  f ix a  ( m o t le  o  m a tr iu )  i u n a  a ltr a  m ó b i l  (q u e  
s ’a c o b la  a  l ’a n te r io r ) , a m b  p r e s s io n s  e l e v a d e s  d e  2 0 0  a  5 0 0  q u ilo g r a m s  p e r  c e n t ím e tr e  
q u a d r a t , e n  f u n d ó  d e  le s  d im e n s io n s  d e l t a u le l l  a  p r e m sa r . A q u e s ta  fo r ta  c o m p r e s s ió  p r o v o c a  
u n a  r e o r g a n it z a c ió  i  u n a  d e f o r m a d o  p a r c ia l  d e is  g r á n u ls  d ’a r g ila  q u e  c o n fe r e ix e n  a l  e o s  
c e r á m ic  u n a  c o m p a c t a c ió  m á x im a  ( F e m ia n i ,  1 9 9 2 :  1 5 ) .  P e r o  p e r  t a l  q u e  t in g a  l l o c  a q u e s t a  
m á x im a  c o m p a c t a c ió  d e l s u p o r t  c a l  e f e c tu a r  d o s  c o lp s  d e  p r e m s a t  s o b r e  la  p e $ a :  u n  p r im e r ,  
e n  q u é  s ’h i  p r o d u e ix  u n a  o p o r tu n a  e x p u ls ió  d e  l ’a ir e  c o n t in g u t ,  i u n  s e g o n  q u e  e n  c o m p le ta  e l  
p r o c é s  d e  f o r m a d o .  C a l a s s e n y a la r  q u e  la  f a s e  d e  la  f o r m a d o  d e  la  p e $ a  in f lu e ix  d e  m a n e r a  
d e c i s i v a  e n  l e s  c a r a c te r ís t iq u e s  d e l  p r o d u c te  f in a l ,  j a  q u e  u n  d e f ic ie n t  p r e m s a t  d e  la  p o l s  
d ’a r g i la  d in s  e l  m o t le  p o t  p r o d u ir  d e fe c t e s  e n  le s  f a s e s  p o s t e r io r s  ( e s p e c ia lm e n t  d u r a n t  
l ’a s s e c a t  i  e l s  p r e c a lfa m e n t  i r e fr e d a m e n t  e n  e l  f o m ) ;  la  in c id é n c ia  d e l  p r e m s a t  é s  
e s p e c ia lm e n t  im p o r ta n t  q u a n  e s  t r a c t a  d e  p r o d u c te s  p o c  p o r o s o s  ( p a v im e n t s ) ,  q u e  p a t e ix e n  
u n a  f o r ta  c o n tr a c c ió  (e n tr e  e l  5  i  e l  9 % ) d u r a n t  la  c u it a ,  i  e n  e l s  q u a ls  u n a  p r e m s a tg e  p r e c ís ,  
u n if o r m e  i c o m p a c t e  r e d u e ix  e l s  e f e c t e s  d ’a q u e s ta  c o n tr a c c ió  (TFA, IV : 8, i  V III:  2 2 ) .  
C a s t e l lá  prensado, formación (de la pieza). F r a n c é s  pressage. I ta lia  pressatura. A n g lé s  
pressing.

P r e m s a t g e .  V e g e u  premsat.
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P r im e r a  R e c o n v e r s i ó  I n d u s t r ia l .  N o m  a m b  q u é  a lg u n s  a u to r s  d e s ig n e n  la  r e c o n v e r s ió  t e c n o ló g ic a  
q u e  e s  p r o d u í d in s  la  in d u s tr ia  t a u le l le r a  d e  la  P la n a  a p r o x im a d a m e n t  en tr e  e l  1 9 6 9  i  e l  1 9 7 3 .  
V e g e u  Bicocció Tradicional.

P r o t o g r é s .  E n  a n g lé s  near-stoneware. M a te r ia l c e r á m ic  c u i t  a  a lta  t e m p e r a tu r a  (p r e c e d e n t  d e l  g r e s * )  
la  f a b r ic a c ió  d e l  q u a l e s  r e m u n ta  a  la  X in a  d e  l ’e r a  S h a n g  ( c a .  s e g l e  X V I  a C -c a .  s e g l e  X I  
a C ) .  E l p r o to g r é s  é s  e l  p r im e r  e s ta d i  e n  l ’e v o lu c ió  d e is  p r o d u c te s  c e r á m ic s  c u it s  a  a l t e s  
te m p e r a tu r e s , q u e  e s  d is t in g e ix e n  d e is  c u i t s  a  b a ix e s  t e m p e r a tu r e s  p e í  f e t  q u e  e l s  p r im e r s  s ó n  
c o m p a c t e s ,  im p e r m e a b le s  i d u r a d o r s , m e n tr e  q u e  e l s  s e g o n s  s ó n  p o r o s o s ,  p e r m e a b le s  i m é s  
e f im e r s . E ls  t e r r is s e r s  x in e s o s  p o g u e r e n  fa b r ic a r  e l  p r im e r  p r o to g r é s  g r á c ie s  a l  d e s c o b r im e n t  
d ’u n  t ip u s  d ’a r g ila  o  d ’u n a  m é s e la  d ’a q u e s t e s  q u e  e s d e v e n ia  v ít r ia  a  u n a  te m p e r a tu r a  
p r ó x im a  a i s  1 .200°  C  i  a l  d e s e n v o lu p a m e n t  d ’u n s  f o m s  i  d ’u n e s  t é c n iq u e s  d e  c o c c ió  c a p a d o s  
d e  p r o d u ir  i s u p o r ta r  a q u e s ta  c a l f o r  t a n  e le v a d a . E l  p r o to g r é s  n o  r e q u e r ia  e s ta r  e s m a lt a t  p e r  a  
p r e s e n ta r  u n a  c o b e r ta  v ít r ia , j a  q u e , c o m  h e m  d it ,  l e s  c a r a c te r ís t iq u e s  e s p e c iá is  d e  le s  a r g i l e s  
p o s s ib i l i t a v e n  la  s e u a  v i t r i f íc a c ió  a  u n s  1 .2 0 0 °  C ; n o  o b s t a n t  a ix ó ,  e l s  t e r r is s e r s  S h a n g  b e n  
a v ia t  f e r e n  s e r v ir  v id r ia t s  ( e n  q u é  la  c a l?  a c t u a v a  d e  fu n d e n t )  e n  la  d e c o r a d o  d e l  p r o to g r é s  
a m b  u n a  f u n d ó  m e r a m e n t  e s t é t ic a  (V a le n s t e in ,  1 9 8 9 :  2 2 - 2 3 ) .

Quarry Tiles. P a v im e n t s  e x t r u s io n a t s  q u e  ix e n  d e  la  galletera* e n  fo r m a  d e  c in ta  e x tr u id a  s im p le  i  
q u e  s ó n  s e c c io n a t s  p e r  u n a  ta l la d o r a  d e  f í l  d ’a r a m  q u e  h i  d ó n a  u n a  m id a  p r e d e te r m in a d a  
{TFA, X II :  7 ) .  P e r ta n y e n  a  la  f a m il ia  d e l K lin k e r * . S in ó n im  d e  rajoleta catalana.

Q u a r s .  F o r m a  p u r a  d e  la  s í l i c e * .  E l  q u a r s  p r o c e s s a t  e n tr a  e n  la  c o m p o s ic ió  d ’a lg u n e s  p a s t e s  
c e r á m iq u e s ,  n o ta b le m e n t  e n  la  d e is  p r o d u c te s  c u i t s  a  a l t e s  te m p e r a tu r e s  ( s a n it a r is ,  
p o r c e l la n a * , g r e s  b la n c * , e t c . )  i  t a m b é  e n  la  c o m p o s ic ió  d ’a lg u n s  v id r ia t s ,  n o ta b le m e n t  e l s  d e  
f e ld s p a t* .  C a s te l lá  cuarzo. F r a n c é s  i  a n g lé s  quartz. I ta l ia  quarzo. A le m a n y  Quarz.

R a j o l .  E n  a lg u n e s  c o m a r q u e s  v a le n c ia n e s ,  c o m  a r a  la  R ib e r a  d e l  X ú q u e r ,  la  C o s te r a  i  u n a  p a r t  d e  la  
V a l í  d ’A lb a id a , s in ó n im  d e  t a u le l l  ( v e g e u  R o s s e l ló ,  1 9 6 6 :  4 4 3 ) .  N o r m a lm e n t  s ’u t i l i t z a  la  
fo r m a  rajolet (p r o n u n c ia d a  “ r e jo le t”) ,  p e r  la  t e n d é n c ia  q u e  t é  e l  v a le n c ia  a  f e r  s e r v ir  
d im in u t iu s .

R a j ó la .  S e g o n s  e l  DV  (p . 1 .6 2 9 ) ,  p e ? a  d ’a r g ila  e ix u t a  i c u it a  e m p r a d a  p e r  a  f e r  p a r e ts ,  p i la r s ,  v o l t e s ,  
x e m e n e ie s ,  e t c . C a ta lá  c e n tr a l  maó. C a s te l lá  ladrillo. F r a n c é s  brique. I ta liá  mattone. A n g lé s  
brick. A le m a n y  Ziegel, Ziegelstein. A  C a ta lu n y a  i  a  l ’e x t r e m  n o r d  d e  V a lé n c ia  “ r a jó la ”  o  
“ r a jó la  d e  V a lé n c ia ” , s e g o n s  l e s  c o m a r q u e s ,  é s  s in ó n im  d e  ‘^ tau le ll’’* . A n t ig a m e n t  (e n  é p o c a
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m e d ie v a l)  t a m b é  h o  e r a  a  t o t  e l  P a ís  V a le n c iá ,  c o m  h o  d e m o s tr a  e l  s e g ü e n t  f r a g m e n t  e x tr e t  
d e l  l ’e n d r e g a  ( p r ó le g )  a l  Regiment de la Cosa Pública d e  F r a n c e s c  E ix im e n is  ( 1 4 9 9 :  1 6 ) ,  e n  
q u é  a q u e s t  a u to r  l lo a  le s  b e l le s  d e l R e g n e  d e  V a lé n c ia ,  e n tr e  le s  q u a ls  e l s  p r o d u c te s  c e r á m ic s :  
“ . . .a x i  c o m  d it  e s  c o m u n a m e n t  la  o b r a  c o m u n a  d e  té r r a  q u e .s  fa  a  P a te r n a  e  a  C a r g r e , a x i  
c o m  ja r r e s ,  c a n te s ,  o l l e s ,  t e r r a g o s , s c u d e l le s ,  c r e s o ls ,  l ib r e l ls ,  rajóles, t e u l e s  e  s e m b la n t s  
c o s e s  m o l t e s ” . L a  fo r m a  rajóla n o  s o l  e m p r a r -s e  h u í d ía  a  V a lé n c ia  c o m  a  s in ó n im  d e  
t a u le l le t ,  p e r o  s í  e n  c a n v i  e l  d im in u t iu  “ r a jo le ta ” * , i  n o  n o m é s  a l  n o s t r e  p a í s  s in o  t a m b é  a  
M a llo r c a ,  o n  rajoleta de Valéncia i  rajoleta de Manises s ó n  s in ó n im s  d e  t a u le l l  ( v e g e u  
R o s s e l ló ,  1 9 6 6 :  4 4 3 ) .

R a j ó l a  h id r á u l ic a .  V e g e u  paviment hidráulic.

R a j o l e t a .  R a jó la  e n v e m is s a d a  p e t i ta  i  d e  c o lo r s  ( F u l la n a , 1 9 9 5 :  3 0 6 ) .  S in ó n im  d e  t a u le l le t ,  s o b r e t o t  
q u a n  é s  m o l t  m e n u t. C a s te l lá  azulejo. F r a n c é s  carreau de faience. I ta liá  mattonella. A n g lé s  
wall (ceramic) tile. A le m a n y  Wandfliesse.

R a j o l e t a  c a t a la n a .  V e g e u  quarry tiles. C a s te l lá  baldosín catalán.

R a s t e l l .  V e g e u  Sagén.

R e f le x .  V e g e u  Reflex daurat.

R e f l e x  d a u r a t .  T é c n ic a  d e  d e c o r a c ió  c e r á m ic a , a p l ic a d a  n o r m a lm e n t  s o b r e  p i s a  e s ta n n ífe r a , q u e  d a ta  
d ’é p o c a  m e d ie v a l  i q u e  t a m b é  é s  c o n e g u d a  p e l s  n o m s  d e  reflex metal lie, Ilustre o 

s im p le m e n t  reflex; p e r  a  la  s e u a  e la b o r a c ió  h o m  r e q u e r ía , c o m  a  m ín im , u n a  m é s e la  d e  c o u r e  
i  a r g e n t , a  la  q u a l s ’a f e g ie n  t a m b é  p o r c io n s  d e  s o f r e  i  d ’o c r e  ( C a ig e r -S m ith ,  1 9 8 5 :  2 6 ) ;  a m b  
e l  p a s  d e l  t e m p s  i  e l  d e s e n v o lu p a m e n t  d e  la  t é c n ic a  la  c o m p o s ic ió  e s  c o m p le ta v a  a m b  o u s  
e le m e n t s  c o m  a r a  ó x id  d e  f e r r o  r o ig  (m a n g r a )  i ,  f in s  i  t o t ,  s u l f i ir  d e  m e r c u r i ( G o m is ,  1 9 9 0 :  
7 8 - 7 9 ) .  E ls  m e ta l l s  d e s r it s  s ’h a v ie n  d e  b a r r e ja r  i  m o ld r e  f ín s  c o n v e r t ir - lo s  e n  p a r t íc u le s  b e n  
f in e s ,  le s  q u a ls  s e  s u b m e r g ie n  d e s p r é s  u n  m o m e n t  e n  v in a g r e  o  e n  u n  a lt r e  á c id  c o r r o s iu  
p e r q u é  la  m a jo r  p a r t  d e is  s e u s  c o m p o n e n t s  m e tá M ic s  e s  d is s o lg u e r e n  i a ix í  s e  n ’o b t in g u e r a  
u n  p ig m e n t  f lu id  fá c i lm e n t  a p l i c a b le  a m b  u n a  p lo m a  o  u n  p in z e l l  s o b r e  la  s u p e r f ic ie  
e s ta n n ífe r a  d e  le s  p e c e s  c e r á m iq u e s ,  q u e  h a v ia  d e  p a t ir  u n a  n o v a  c u ita  a  u n a  t e m p e r a tu r a  
( c a p  a i s  6 0 0 °  C )  in fe r io r  a  le s  a n te r io r s , e n  u n s  f o m s  c o n s tr u it s  e x p r e s s a m e n t .  E l  c o lo r  d e l  
r e f le x  d a u r a t  r e su lta n t  d e l p r o c é s  d e  c o c c i ó  v a r ia  v a  e n  f u n d ó  d e  d iv e r s o s  fa c to r s :  la  
c o m p o s ic ió  d e  l ’e s m a lt ,  la  te m p e r a tu r a  d e  c o c c i ó  i  la  p r o p o r c ió  d e  c a d a s c u n  d e is  d o s
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c o m p o n e n t s  p r in c ip á is  (p la ta  i c o u r e )  (W a t s o n , 1 9 8 5 :  3 1 2 ) 36. L ’o r ig e n  d e  la  c e r á m ic a  d e  
r e f le x  d a u r a t  e s  r e m u n ta  a l  s e g l e  I X , q u a n  v a  c o m e n s a r  a  p r o d u ir - s e ’n  a  la  c o r t  c a l i f a l  d e  
B a g d a d , d e s  d ’o n  s ’e s t e n g u é  p e r to t  a rr eu  d e  T im p e r i i s lá m ic  i a r r ib a  a l  R e g n e  N a s s a r i t a  d e  
G r a n a d a  d u r a n t  e l  s e g l e  X III ;  d e s  d ’a c í  la  t é c n ic a  s ’e s t e n g u é  d u r a n t  e l  s e g l e  X I V  a l  R e g n e  d e  
V a lé n c ia ,  c o n c r e ta m e n t  a  M a n is e s ,  o n  la  p r o d u c c ió  d e  r e f le x ,  q u e  e s t a v a  e n  m a n s  d e  
t e r r is s e r s  m u d é ja r s , a s s o l í  g r a n  fa m a  in te r n a c io n a l i  s ’e x p o r t a  a  l lo c s  ta n  d is ta n ts  c o m  
A n g la te r r a , D in a m a r c a ,  la  M a r  N e g r a ,  S ir ia  o  E g ip te . C a s t e l lá  reflejo dorado. F r a n c é s  
lustre. I ta l ia  lustro. A n g lé s  lustre, (gilding and) lustre-panting.

R e f l e x  m e tá l ' I ic .  V e g e u  Reflex Daurat.

R e f r a c t a n .  M a t e r ia l  q u e  r e s i s t e ix  l ’a c c ió  d e l  f o c  s e n s e  c a n v ia r  d ’e s t a t  n i d e s c o m p o n d r e ’s .  E n  
c e r á m ic a  f a  r e fe r e n c ia  a is  m a te r ia ls  d e  f a n g  c u it  q u e  s ’e m p r e n  c o m  a  s u p o r t  p e r  a  s o s t in d r e  
e l s  t a u le l l s  o  a ltr e s  p e c e s  d u r a n t la  c o c c ió ,  e l s  q u a ls  m a t e r ia ls  s e  s o tm e te n  a  c o n t in ú e s  
c o c c io n s  s e n s e  d e te r io r a r -s e .

R e v e s t im e n t .  C o n ju n t  d e  m a te r ia ls  ( ta u le l ls ,  m a r b r e , e t c . )  q u e  c o b r e ix  u n a  c o n s t r u c c ió  p e r  t a l  
d ’a d o m a r - lo ,  d e  d o n a r - li  u n a  s o l id e s a  m é s  g r a n , e t c .

R e v e s t i m e n t  c e r á m i c .  E n  T a c tu a l  in d ú s tr ia  c e r á m ic a  f e  r e fe r é n c ia  a i s  t a u le l l s  d e  p a r e t ,  p e r  
d i fe r e n c ia r - lo s  d e is  t a u le l l s  p e r  a l  s o l .  F r e q ü e n tm e n t  h o m  a n o m e n a  la  in d ú s tr ia  t a u le l le r a  
indústria de paviments i revestiments cerámics. C a s te l lá  revestimiento cerámico, azulejo. 
F r a n c é s  revétement céramique, carreau de revétement. I ta l ia  rivestimento cerámico. A n g lé s  
ceramic wall tile. A le m a n y  keramik Wandfliesen.

R o c a  f e ld s p á t i c a .  V e g e u  feldspat.

R o c a l la .  D e c o r a d o  d is s im é tr ic a  in s p ir a d a  e n  l ’a r t  x in é s  q u e  im ita  c o n t o m s  d ’e le m e n t s  in e r ts  d e  la  
n a tu r a  c o m  a r a  r o q u e s  i p e tx in e s .  E s  c a r a c te r ís t ic a  d e  la  d e c o r a d o  r o c o c ó  q u e  v a  s o r g ir  a  
F r a n 9a  d u r a n t  la  p r im e r a  m e ita t  d e l  X V I I I  i  q u e  s u p o s á  la  c u lm i n a d o  d e l r e c a r r e g a m e n t  
o r n a m e n ta l b a r r o c . D u r a n t  la  m a jo r  p a r t  d e l s e g l e  X V I I I  la  u t i l i t z a c ió  d e  r o c a l le s  f o u  
fr e q ü e n t  a  V a lé n c ia  e n  la  d e c o r a d o  s o b r e  c e r á m ic a  d e  lu x e ,  t a n t  p la n a  ( e n  a r r im a d o r s  d e  
t a u le l l s )  c o m  d e  fo r m a ;  e x e m p le s  d e  t o t s  d o s  t ip u s  d e  c e r á m ic a  (p la n a  i d e  fo r m a )  a m b  
r o c a lla  e s  v a n  p r o d u ir  a  la  Real Fábrica de Loza Fina y  Porcelana de Alcora; d e  f e t ,  e l

| 36U n  e x c é s  d e  p la ta  c o n fe r ia  a  la  pe^a u n a  ton a lita t m é s  g ro g u en ca  i  p á H id a , m en tre  q u e  e l  co u re  p r o d u ia  u n  
j m a tís  m é s  r o g e n c  i  fo s e , sem b la n t a l d e l x o co la te .
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g e n e r e  Alvaro, e l  m é s  g e n u í  d e  la  R e ia l  F á b r ic a  a lc o r in a ,  c o n s is t ía  p r e c is a m e n t  e n  u n a  
a r q u ite c tu r a  d e  fa c tu r a  p e c u l ia r  (u n a  m e n a  d e  c a s t e l l  o  d e  p a la u , a  F e n to m  d e l  q u a l  h i  h a  
g a ir e b é  s e m p r e  u n  p o n t  a m b  u n  o  m é s  u l ls  i a lg ú n  a r b r e  e x ó t ic )  q u e  q u e d a v a  ir r e g u la r m e n t  
d e lim ita d a  p e r  v o r e s  c o m p lic a d e s ,  a m b  r o c a l le s  i  f lo r s ,  s o v in t  t a n  g r a n s  c o m  e l s  e d i f i c i s  
{HCV, 3: 1 0 3 ) .  C a s te l lá  rocalla. F r a n c é s  rocaille.

R o d a d a .  C a d a s c u n a  d e  le s  c ir c u m f e r é n c ie s  o  r o t g le s  f o r m a ts  p e l s  t a u le l l s  e n  l ’e n fo m a m e n t*  
d ’a q u e s t s  e n  u n  f o m  á ra b . E n c a r a  q u e  d e p e n ia  d e  le s  d im e n s io n s  d e  la  c a m b r a  d e  c o c c ió ,  
n o r m a lm e n t  F e n fo m a d o r *  s o l ia  d e s t in a r  la  p r im e r a  r o d a d a , la  m é s  p r ó x im a  a  la  c a m is a *  ( i ,  
p e r  ta n t , d e  m a jo r s  d im e s io n s ) ,  a  la  c u ita  d e l  c r u , m e n tr e  q u e  l e s  tr e s  s e g ü e n t s  i  e l  p i la r  
c e n tr a l ,  e s  c a r r e g a v e n  a m b  t a u le l l  f í ,  p r o te g it  p e r  c a ix e s * .

R o le u .  M o t iu  p r o p i  d e l b a r r o c  q u e  c o n s i s t e ix  e n  u n s  f u l la t g e s  e n r o t lla ts  e n  fo r m a  a p r o x im a d a m e n t  
e s p ir a l  (M a r t ín  G . ,  1 9 8 6 ,  2 : 6 4 8 ) .  E ls  r o le u s  h a n  e s t a t  m o lt  e m p r a ts  a  V a lé n c ia  e n  la  
d e c o r a d o  d e is  a r r im a d o r s  c e r á m ic s ,  f r e q ü e n ts  e n  m o l te s  e s g l é s i e s  a  p a r t ir  d e l s e g l e  X V I I .  
C a s t e l lá  roleo.

S a g é n .  M o t  q u e , s e g o n s  C o r o m in e s  ( 1 9 7 7 :  1 4 2 ) ,  d e r iv a  d e  l ’á r a b  sígn, q u e  v o l  d ir  “p r e s ó ” , p o t s e r  p e í  
f e t  q u e  e l  s a g é n  s ig a  u n a  c a m b r a  c o m p le ta m e n t  t a n c a d a , s e n s e  c o m u n ic a c ió  e x te r io r  ( l l e v a t  
d ’u n a  p e r ita  f ín e s tr a  s e m ic ir c u la r  o  b o c a * ) .  E n c a r a  q u e  n i G o n z á le z  M a r t í  (q u e , d ’a ltr a  
b a n d a  e s c r iu  sachen, t o t  r e p r o d u in t  la  f o n é t ic a  p r o p ia  d e l  v a le n c iá  a p it x a t  d e  M a n is e s )  n i  c a p  
d e is  a u to r s  q u e  c i te n  a q u e s t  m o t  e n  e l s  s e u s  e s t u d is  s o b r e  c e r á m ic a  l ’a c c e n t u e n  e n  la  “ e ” , 
C o r o m in e s . c r e u  q u e  “ s a g e n ”  h a  d e  s e r  u n a  p a r a u la  a g u d a , j a  q u e  n o  e x is t e ix e n  m o t s  p o p u la r s  
e n  v a le n c iá  q u e  s ig u e n  p la n s  i  a c a b a t s  e n  -e n ;  p e r  ta n t , s e g u in t  e l  c o n s e l l  d e  F e m in e n t  f i l ó g e g  
c a t a lá ,  n o s a lt r e s  h e m  a c c e n t u a t  la  p a r a u la  “ s a g e n ”  p e r  f e r - la  a g u d a  ( “ s a g é n ”) . E l  s a g é n  é s  e l  
d e p a r ta m e n t  u b ic a t  a  la  p a r t  p o s t e r io r  d e  la  lla r *  d e l f o m  á r a b , e n  p ía  s u p e r io r  a  la  c a ld e r a  o  
c e n d r e r  e n  u n s  7 0  c m  a p r o x im a d a m e n t . S o b r e  e l  s a g é n  s ’h a b i l i t a v a  u n a  c o n c a v it a t ,  e l  d a u * ,  
o n  e s  f o n ie n  e l s  c o m p o n e n t s  d e l  v id r ia t . E l  f r o n tó * , q u e  é s  la  p a r t  m é s  p o s t e r io r  d e l  s a g é n  
t a m b é  e s  f e ia  s e r v ir  d e  v e g a d e s  p e r  a  c o u r e - h i  c m * ,  e s p e c ia lm e n t  d e s p r é s  d e  la  in tr o d u c c ió  
d e is  f o m s  d e  s o le r a  in c l in a d a  p e r  a  la  f u s ió  d e l  v id r ia t ,  q u e  e v it a v e n  q u e  a q u e s t  s ’h a g u e r a  d e  
c o u r e  a l  d a u . A  la  P la n a  e l  s a g é n  s ’a n o m e n a  t a m b é  rastell.

S a n e f a  M o t  d e r iv a t  d e  l ’á r a b  sanifa, q u e  v o l  d ir  “ v o r a  d e l  v e s t i t ”  {DEE, 1 9 8 5 b ,  3: 8 3 4 ,  v e u  
“ c e n e f a ”) .  E n  c e r á m ic a  c o n s i s t e ix  e n  u n a  o r la  d e  t a u le l l s  c o l - lo c a d a  t o t  a l  l la r g  d e  la  v o r a  
s u p e r io r , in fe r io r  o  e n m ig  d ’u n a  p a r e t ,  d ’u n  a n im a d o r  o  d ’u n  p a v im e n t . L a  d e c o r a d o  d e  le s  
s a n e f e s  s o l  c o n s is t ir  e n  e le m e n t s  r e p e t it s  a m b  u n  m a t e ix  m o t iu  o r n a m e n ta l. E n  F a c t u a l  
in d u s tr ia  t a u le l le r a  le s  s a n e f e s  e s  fa n  s e r v ir  s o b r e to t  p e r  a  s e p a r a r  a m b ie n ts ,  d in s  d ’u n a  ú n ic a
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p a r e t  o  s o l ,  o  p e r  r e s ta r - li  m o n o to n ía  a  u n a  p a r e t  o  s o l  r e v e s t id a  a m b  u n  ú n ic  d i s s e n y ,  e n  
in te r r o m p r e ’l a  u n a  d e te r m in a d a  a l? a d a . H i h a  d ife r e n ts  t ip u s  d e  p e c e s  c o m p le m e n tá r ie s  q u e  
fu n c io n e n  c o m  a  s a n e fe s :  l e s  t ir e s  (o r la  d e  t a u le l l s  a  m a n e r a  d e  s a n e fa ) ,  e l s  l l i s t e l l s  (o r la  d e  
t a u le l l s  m é s  p r im a  q u e  l ’a n te r io r )  o  le s  m o t lu r e s  ( p e c e s  d e  fo r m a  ix e n t  i d e  p e r f i l  u n ifo r m e ) .  
C a s te l lá  cenefa.

S e g o n a  R e c o n v e r s i ó  I n d u s t r ia l .  N o m  a m b  q u é  a lg u n s  a u to r s  d e s ig n e n  la  r e c o n v e r s ió  t e c n o ló g ic a  
q u e  e s  p r o d u í d in s  la  in d ú s tr ia  ta u le l le r a  d e  la  P la n a  d u r a n t  la  d é c a d a  d e l  1 9 8 0 .  V e g e u  
Monococció de gres .

S e le c c ió .  O p e r a d o  n e c e s s á r ia  a l  f in a l  d e l p r o c é s  p r o d u c t iu  d e l  t a u le l l  p e r  t a l  d e  v e r i f ic a r  la  q u a lita t  
d e is  p r o d u c te s  f a b r ic a t s ,  j a  q u e  e n  la  p r á c t ic a  s e m p r e  e s  t r o b e n  v a r ia c io n s  e n  le s  c o n s ta n t s  
d e is  v a lo r s  ó p t im s  d i s p o s a t s .  E n  F a c t u a lit a t  t o t  e l  c i c l e  p r o d u c t iu  d e  la  f a b r i c a d o  t a u le l le r a  
e s t á  n o t a b le m e n t  a u to m a t itz a t ,  i  a ix í  p a s s a  t a m b é  a m b  la  s e l e c c ió  d e l  p r o d u c te ,  e n  q u é  
s ’u t i l i t z e n  s o s f í s t i c a t s  s i s t e m e s  a u to m á t ic s ;  a r a  b é : a q u e s t a  a u t o m a t it z a c ió  e n  la  s e l e c c ió  e s  
l im ita  a l  c o n tr o l  d im e n s io n a l  i  a  l ’e m b a la t g e ,  j a  q u e  F e x a m e n  d e is  d e f e c t e s  e s t é t ic s  i  
s u p e r f ic ia ls  e s  c o n f ia  a  l ’u l l  d ’o p e r á r ie s  e x p e r t e s  q u e  v is io n e n  t o t s  i c a d a s c u n  d e is  t a u le l l s  
e ix i t s  d e l  f o m  ( F e m ia n i ,  1 9 9 2 :  2 1 ) .  E ls  p a s s o s  e s s e n c ia l s  s e g u i t s  e n  la  s e l e c c ió  d e is  t a u le l l s  
a c a b a t s  só n :  p r im e r a m e n t  F e l im in a c ió  a u t o m á t ic a  d e  l e s  p e c e s  d e fe c t u o s e s ;  a  c o n t in u a d o  la  
s e p a r a d o ,  e f e c tu a d a  m a n u a lm e n t , d e is  t a u le l l s  d e  p r im e r a  q u a lita t  ( e x e m p t s  d e  d e f e c t e s ,  
c o n s tr u it s  s e g o n s  e l s  v a lo r s  ó p t im s  p r é v ia m e n t  e s t a b l i t s )  d e is  d e  q u a lita t  in fe r io r  (p r o d u c te s  
n o  u n if o r m e s  i  d e  q u a lita t  in fe r io r ) ;  d e s p r é s  e s  r e a g r u p e n  e l s  t a u le l l s ,  c a d a s c u n  s e g o n s  la  s e u a  
q u a lita t ,  e n  lo t s  h o m o g e n is  e n  r e la c ió  a l  s e u  c a l ib r e  i  a  la  s e u a  to n a lit a t  c r o m a t ic a ,  o p e r a c ió  
e f e c tu a d a  p e r  m itjá  d e  c a l ib r a d o r s  i d e te c to r s  a u t o m á t ic s  q u e  p e r m e te n  e f e c tu a r  u n a  t r ia  m o l t  
r á p id a  i  d e  f ía b i l i ta t  s e g u r a  (P a lm o n a r i  i  T im e l l in i ,  1 9 9 0 :  3 2 - 3 3 ) .  F in a lm e n t  a q u e s t s  t a u le l l s ,  
a g r u p a ts  d ’a c o r d  a m b  la  q u a lita t  e s t é t ic a ,  d im e n s io n a l  i  c r o m á t ic a ,  s ’e m b a le n  i  
s ’e m m a g a t z e m e n  a  l ’e s p e r a  d e  la  s e u a  v e n d a . C a s te l lá  selección. I ta liá  scelta.

S e r ig r a f ia .  E n  F a c t u a l i t a t  é s  e l  p r o c e d im e n t  d e  d e c o r a d o  m é s  u t i l i t z a t  d in s  la  in d ú s tr ia  t a u le l le r a  
v a le n c ia n a  i  e u r o p e a . L ’é x i t  d e  la  s e r ig r a f ia ,  in tr o d u id a  c a p  a l  1 9 7 0  a l  n o s t r e  p a ís ,  r e s id e ix  
e n  e l  f e t  q u e  p o t  d e c o r a r  o b j e c te s  r íg id s  p la n s ,  c o m  a r a  e l s  t a u le l l s ,  m it ja n s a n t  d e p o s ic ió  d e  
t in ta  a  t r a v é s  d ’u n a  m a l la  d ’e s t a m p a c ió .  L a  a p l i c a d o  d ’a q u e s t  s is t e m a  e n  la  d e c o r a d o  
t a u le l le r a  h a  p e r m é s  o b t in d r e  in d u s tr ia lm e n t  g r a n s  q u a n t ita t s  d e  p e c e s  id é n t iq u e s  a m b  u n a  
v e lo c i t a t  d e  t r e b a ll  e le v a d a . L a  t in ta  e s  t r a n s f e r e ix  a l  t a u le l l ,  b é  p e r  s o ta  o  b é  p e r  s o b r e  d e  
l ’e s m a lt ,  m itja n $ a n t  la  p r e s s ió  d ’u n a  e s p á tu la  d e s  d e  la  p a n ta lla  s e r ig r á f ic a  a l  s u p o r t  a  
d e c o r a r  a  t r a v é s  d ’u n a  m a l la  q u e  r e p r o d u e ix  la  im a tg e  d e s it ja d a . L a  p a n ta l la  s e r ig r á f ic a  e s
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c o m p o n  d ’u n  m a r c  d e  fe r r o  d e  m id a  v a r ia b le ,  r e la c io n a d a  a m b  la  g r a n d á r ia  d e l s u p o r t  a  
d e c o r a r , d ’u n a  t e la  d e  n i ló ,  p o l ie s t e r  o  a c e r  in o x id a b le  b e n  a d h e r id a  a l  m a r c , la  q u a l h a  
d ’e s ta r  fo r m a d a  p e r  u n  t e ix i t  d e  m a l íe s  r e g u la r s , i ,  f in a lm e n t , d ’u n a  e m u ls ió  f o t o s e n s ib le  
( s e n s ib le  a  la  l lu m  u ltr a v io le ta )  c o n s t i tu id a  p e r  a lc o h o l  p o l iv in í l ic ,  p la s t i f íc a n t s  i a ltr e s  
a d d it iu s , q u e  s ’a p l ic a  i  s ’e s t é n  a  la  t e la  m itja n ? a n t  u n a  e s p á tu la ,  i  q u e  e s  d e ix a  e ix u g a r  a  u n s  
4 0 °  C  e n  e s t u f e s  a d e q u a d e s . A ix í  la  p a n ta lla  q u e d a  a  p u n t  p e r  a  la  f a s e  d ’e x p o s ic ió ,  p e r  a  la  
q u a l  p r e c is a  u n e s  d ia p o s it iv e s  p e r f e c t e s  i  u n a  b o n a  f o n t  d e  l lu m  ( lá m p a d e s  t r i f á s iq u e s  d ’a r c  o  
h a ló g e n e s ) .  A  c o n t in u a d o  e s  p a s s a  a l r e v e la t ,  e n  q u é  la  p a n ta l la  s e  s u b m e r g e ix  e n  a ig u a  p e r  
t a l  q u e  e l  d ib u ix  o  d i s s e n y  a p a r e g a  r e f le c t ó  e n  a q u e s ta ;  f in a lm e n t  la  p a n ta l la  s ’e ix u g a  
c o m p le ta m e n t  i q u e d a  a  p u n t  p e r q u é  s ’h i  a p liq u e  la  t in ta  s e r ig r á f ic a .  C a l d ir  q u e  le s  p a n ta l le s  
s e r ig r á f iq u e s  p la n e s  t e n e n  u n a  d u r a c ió  m o l t  d ife r e n t  s e g o n s  e l  n o m b r e  i e l  g r u ix  d e is  f í l s  q u e  
c o m p o n e n  la  m a l la  i  la  s u p e r f ic ie  d e l  d ib u ix ,  p e r o  a  t ó o l  in d ic a t iu  p o d e m  d ir  q u e  u n a  p a n ta lla  
a m b  f i l s  d e  g r o s s á r ia  m itja n a  p o t  e s m a lt a r  d e  4 0 .0 0 0  a  6 0 .0 0 0  p e c e s ,  i u n a  r e a litz a d a  a m b  
f í l s  g r u ix u t s  a rr ib a  a  u n a  p r o d u c c ió  m o l t  m é s  e le v a d a . E x i s t e ix  a  m é s  u n  a ltr e  t ip u s  d e  
p a n ta lla  q u e  n o  é s  p la n a , s in ó  c i l in d r ic a , e n  q u é  s ’im p r im e ix e n  q u a tr e  im á tg e n s  in d e p e n d e n ts ,  
q u e  p o s s ib i l i t e n  u n a  d u r a c ió  m o lt  m é s  l la r g a  q u e  la  d e  l e s  p a n ta l le s  p la n e s ;  a q ü e s t e s  
p a n ta l le s ,  a n o m e n a d e s  rotatives, e s  p r e p a r e n  a m b  u n  c i c le  id é n t ic  a l  d e  le s  p la n e s  p e r o  a m b  
a p a r e lls  m o l t  d is t in ts .  P a r a l- le la m e n t  a  la  p r e p a r a d o  d e  le s  m a tr iu s  o  p a n ta l le s  s e r ig r á f iq u e s ,  
p la n e s  o  r o ta t iv e s , s ’h a n  d ’a c o n d ic io n a r  le s  t in t e s  s e r ig r á f iq u e s ,  q u e  s ó n  le s  q u e  e s  d e p o s it e n  
s o b r e  e l  t a u le l l  d u r a n t  l ’o p e r a c ió  d e  s e r ig r a f ia t .  L a  t in t a  o  p a s t a  s e r ig r á f ic a  e s  c o m p o n  d ’u n e s  
s u b s t á n c ie s  s o l id e s  p o lv o r it z a d e s  d i s p e r s e s  e n  u n  f lu id  ( v e h ic le  s e r ig r á f ic )  i  e v e n tu a lm e n t  
d ’a lg u n s  a d d it iu s . L a  p a r t  s ó l id a ,  e n  fo r m a  d e  p o l s  m ic r o n itz a d a , d e  q u é  c o n s t a  la  p a s t a  
s e r ig r á f ic a ,  q u e  é s  la  q u e  d e s p r é s  d e  la  c o c c ió  e s d e v é  v ítr ia , e s t á  c o n s t i tu id a  e s s e n c ia lm e n t  
p e r  p ig m e n ts  i  ó x id s  c o lo r a n t s *  h o m o g e n e it z a t s  j u n t  a m b  fu n d e n ts *  o  fr ite s*  p e r  v ia  h ú m id a  i  
p o s te r io r m e n t  e ix u g a t s  ( é s  a  d ir  c o n te n e n  b á s ic a m e n t  e l s  m a t e ix o s  in g r e d ie n ts  q u e  e l s  
v id r ia t s ,  t o t  i  q u e  p r e p a r a ts  d e  m a n e r a  d ife r e n t) ;  la  p a r t  l íq u id a  d e  la  t in ta  s e r ig r á f ic a  é s  e l  
v e h ic le  s e r ig r á f ic ,  e n c a r r e g a t  d e  t r a n s fo r m a r  la  p o l s  c o lo r a n t  e n  u n a  s u s p e n s ió  f lu id a , i d e  
fa c i l i t a r ,  d o n e s ,  la  r e p r o d u c c ió  d e l  d ib u ix  s o b r e  e l  s u p o r t  a  d e c o r a r . L a  t in ta  s e r ig r á f ic a  e s  
p r e p a r a  n o r m a lm e n t  e n  m o ld r e  e l s  p ig m e n ts  i  ó x id s  c o lo r a n t s  p e r  v ia  h ú m id a , a s s e c a r - lo s ,  
b a r r e ja r - lo s  j u n t  a m b  e l  v e h ic le  s e r ig r á f ic ,  h o m o g e n e it z a r  la  m é s e la  i  f in a lm e n t  t a m is a r - la ;  la  
p a s t a  o  t in ta  r e s ta  a ix í  a  p u n t  p e r  a  s e r  c o M o c a d a  d in s  la  p a n ta l la ,  i  p e r  a  s e r  t r a n s fe r id a  d e s  
d ’a q u e s ta  a l  s u p o r t  d e l  t a u le l l  p e r  la  p r e s s ió  d e  l ’e s p á tu la  q u e  r e a lit z a  m o v im e n ts  a l t e m a t iu s  i  
c o o r d in á is  a m b  e l  m o v im e n t  d e  le s  p e c e s  a  d e c o r a r  (TFA, X I: 6 1 - 8 2 ) .  S i  e l  d i s s e n y  q u e  h o m  
p r e té n  a c o n s e g u ir  a m b  la  s e r ig r a f ia  p r e s e n ta  u n a  g r a n  p o l i c r o m ia  p o t  s e r  n e c e s s a r i  c o l - lo c a r  
s o b r e  la  l ín ia  e s m a lta d o r a  f ín s  a  5  o  6 m á q u in e s  o  p a n ta l le s  d e  s e r ig r a f ia r . C a l d ir  q u e  d in s  la  
l ín ia  e s m a lta d o r a  c a d a  p a n ta lla  s e r ig r á f ic a  s o l  in s e r ir - s e  d e s p r é s  d ’u n a  c a b in a  q u e , p e r  m itjá

984



d’un aerógraf, distribueix un líquid fixador que té la funció d’impedir l’atac de l’esmalt o 

d’una precedent decoració serigáfíca a la malla de la pantalla serigráfica durant les 

successives operacions serigráfiques. El mecanisme peí qual es transmet la tinta al taulell en 

Ies máquines serigráfiques de pantalles planes, les més utilitzades, consisteix a blocar el 

taulell per mitjá d’un centrador fet expressamant que col-loca la pe?a tot just en el lloc 

adequat per a rebre el disseny des de la pantalla; a continuado l’espátula s’obri i discorre al 

llarg de la pantalla i permet la distribució de la tinta serigráfica sobre la malla (fase d’anada) 

i després imprimeix el disseny des de la malla al taulell (fase de tomada) (Venturi, 1992: 

210).

Setra. Vegeu pitxer.

Setrill. Segons el D V (p. 1.783), recipient de terrissa, vidre, metall, etc,, que serveix normalment per 

a contindre i abocar l’oli i el vinagre d’adobar 1’ensalada. Generalment presenten una al^ária 

de 12 a 20 cm, eos ovoide, coll llarg, ansa i broc de pessic (Ferrís i Catalá, 1987: 98)37. 

Castellá alcuza. Francés huilier. Italia oliera.

Sigillata. Cerámica de luxe propia de la regió d'Arretium (Arezzo, actual Toscana) que es va 

imposar a Roma durant el segle I aC, tot coincidint amb l’adveniment de l’lmperi. El nom de 

sigillata deriva del fet que les vaixelles sempre ana ven signades amb l’estampilla (el segell) 

del terrisser propietari del taller en qué s’executaven els treballs (HCV, 1: 149). La cerámica 

sigillata, que anava recoberta per una característica coberta (alguns en diuen vidriat, d’altres 

engalba) rogenca d’una tonalitat més o menys intensa (Boger, 1971: 289), podia ser llisa o 

bé portar decoració impresa mitjan^ant motles, amb representacions de motius animalístics, 

mitológics, de banquets o erótics.

Sílice. Mineral que, en proporcions variables i normalment en forma d’arena o de quars, forma part 

de la composició de les pastes i deis vidriats cerámics (Busani et al., 1995: 33). La sílice 

(dióxid de silici, SÍO2) ocorre a la natura tant en forma pura (quars*, etc.) com en una gran 

varietat de formes impures (arena*, etc.). En jaciments primaris (quars), la sílice es presenta 

compacta en filons de dimensions molt variables, amb color blanc i translúcid en els depósits 

més purs, i amb una tonalitat acolorida (des del rosa a gris, des del groe al marró) en 

depósits que contenen impureses váries (TFA, II: 29). En jaciments secundaris la sílice sovint

37E1 broc o bec de pessic és aquell que ha estat fet per l ’oficial terrisser en pessigar-lo quan encara és molí 
amb els dits polze, índex i anular de la má (1987: 30).
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la trobem solta en forma d’“arena”, en gránuls d’un calibre compres entre 2 i 0,25 mm38, 

Normalment ais depósits secundaris de sílice (arenes) trobem majór nombre d’impureses que 

ais primaris (quars); és per aquest motiu que 1’arena se sotmet a processos de purificació 

(llavat, fregat, mólta, etc.) i classificació amb el fí d’obtindre un producte amb les 

característiques idónies per a formar part d’una pasta o d’un vidriat cerámic. L’operació 

principal i més costosa en el processament del quars consisteix en la mólta deis fragments 

rocosos i en la posterior classificació segons la mida deis gránuls. La indústria cerámica 

sanitária i la porcellana requereixen materials silicis especialment lliures d’impureses (quars) 

per a les seues pastes, mentre que la cerámica arquitectónica (taulells) normalment fa servir 

arenes en un estat més o menys pur, segons el tipus de producte (TFA, II: 29-33). El 

principal usuari de la sílice és la indústria del vidre, puix que és l’element vitrifícant 

formador d’aquesta matéria; peí mateix motiu la sílice, procedent tant del processament del 

quars com del de l’arena, és fonamental en la composició deis vidre cerámic (vidriat*), on 

normalment entra en un percentatge entre el 20 i el 40%. El fet que la temperatura de fusió 

de la sílice siga excepcionalment alta (cap ais 1.700° C) ha condicionat que des de 

l’Antiguitat aquest mineral s’haja combinat amb un fimdent* per tal de rebaixar-ne la 

temperatura de cocció (Hamilton, 1985a: 127). Castellá sílice. Francés i italiá sílice. Anglés 

silica. Alemany Kiesel.

Socarrar. Paraula propia de l’Horta. Coure per primera vegada les peces de cerámica per dotar-les 

d’una major consistencia (Ferrís i Catalá, 1987: 98). Sinómin de bescuitar* i d’escaldar*.

Socarrat. Placa gruixuda de fang cuit que s’emprava per a cobrir les entrebigues del sostre i els 

voladissos, les mesures mes usuals de la qual eren 31 x 15 i 43 x 35. Els socarrats, la 

fabricació deis quals era característica de Paterna, solien presentar uns motius decoratius 

toses fets en roig i en negre sobre fons blanc.

Socol. En Tactual indústria taulellera els sócols són una serie de taulells que es coMoquen tot al 

voltant del peu de les parets de Pestañea i que complementen un paviment cerámic, ja que 

porten els mateix disseny que el del sol i presenten una llargária, en sentit horitzontal, 

idéntica. Normalment són de geometría rectangular i presenten diversos acabats; solen fer 

uns vuit centímetres d’alcána i la seua llargária és variable. Un sócol és també qualsevol iris

38Segons la classificació internacional de Wentworth el calibre deis gránuls d’arena abasta des d’un máxim 
de 2 mm. a un mínim de 0,064 mm. (Rosselló et al., 1994: 262).
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de taulells, marbre, fusta, etc. que hom col-loca a la part inferior d’una paret per a decorar-la 

i protegir-la. És sinónim d ’arrimador*, pero tal d’evitar confúsions farem servir el mot 

“animador” quan ens referim a un fris alt (que ocupe mitja paret aproximadament) i “sócol” 

quan parlem d’un fris menut que cobreix només el peu de la paret d’una estanca i 

complementa el paviment. Castellá rodapiés, zócalo. Francés plinthes, socles. Italia 

battiscopa, zoccalo. Anglés skirting tile, zocle. Alemany (Leisten) Sockel.

Spaltplatten Paviments formats per extrusió* en forma de cinta doble i tallats per una seccionadora 

de fil d’arám que hi confereix una llargária predeterminada. Després de cuits o a peu d’obra 

aquests paviments dobles se separen facilment amb un colp sec per obtindre’n dues peces 

simples. Poden ser esmaltats o no i es caracteritzen per unes ranures característiques en la 

part posterior (TFA, XII: 7). Formen part de la familia del Klinker*. Anglés split tiles.

Tabac. Sinónim de plata (valenciá normatiu) o “font” (valenciá col-loquial), i tambó d’ataifor* (plat 

propi deis musulmans). Plats de cerámica propis de l’época medieval més o menys fondos 

que comptaven múltiples variants en la seua fabricado, els quals presentaven una mida 

d’aproximadament uns vint centímetres de diámetre (normalment més gran que la deis plats 

plans o talladors*) (HCV, 2: 83) i que servien per a portar-hi a taula les sopes, cams i 

verdures (Sánchez P., 1995: 48).

Taco. Vegeu alambrilla.

Tallador. Plats plans, anomenats així en época medieval peí fet que es feien servir per a tallar la cam 

o qualsevol altre aliment en ells. En fundó de la seua mida eren designats amb el nom de 

tallador gran o de servir, si eren grans, mitgecers o de mitja talla, si eren mitjans, i 

talladorets, si eren menuts (HCV, 2: 83).

Taulell. Aquesta paraula és una variant per dissimilació de teulell, que al seu tom constitueix un 

derivat -mitjan^ant l’addidó d'un sufix diminutiu masculí- de teula. Aquesta darrera 

paraula, que designa com és sabut una pe?a de térra cuita que serveix per a cobrir teulades, 

prové del mot llatí tegula, que tenia el mateix significat. En anglés taulell es tradueix per 

(cerámic) tile; el mot tile constitueix un altre derivat del mateix étim llatí tegula (en aquest 

cas a través de la formes angleses antigües tigele/tigule), i significa tant teula com taulell, 

tot i que en aquest darrer cas es pot especificar mitjansant l’afegiment de l’adjectiu cerámic. 

Dins del domini lingüístic catalano-valenciá l'ús del mot taulell es restringeix a la part litoral 

central de Valéncia, que és la més poblada i la que compta amb major tradició cerámica: des
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de la Marina fins a la Plana, incloent totes dues comarques. En altres comarques del País 

Valenciá per a designar els taulells s’utilitza bé el terme manisa (al nord i al sud) o bé rajol 

(a la Ribera i a la Costera). A Catalunya i a les liles Balears, en canvi, per a denominar el 

taulell es fa servir el mot rajóla, rajóla de Valéncia o rajóla de Manises i només a la regió 

de Tortosa s’hi empra el terme manisa (Rosselló, 1966: 443). En Italia al taulell li diuen 

piastrella -diminutiu de piastra (planxa, en valenciá). En castellá, la paraula usada per a 

designar el taulell és azulejo, mot que possiblement siga d’origen árab, az-zulay, que vol dir 

precisament “la rajoleta”, “el taulell”. Segons el DV  (p. 1.861) un taulell és una pe$a de 

cerámica de poc gruix i de forma prismática, generalment de secció quadrada o rectangular, 

pero també hexagonal, etc. que és emprada per a fer paviments. Per extensió a la majoria de 

les comarques valencianes hom anomena taulell també a les mateixes peces cerámiques pero 

aplicades sobre les parets, encara que aqüestes es poden designar també amb un mot 

específíc: taulellet*. En catalá central, en algunes comarques valencianes septentrionals (com 

ara el Baix Maestrat) i antigament en valenciá general rebia el nom de rajóla*; Tanmateix, 

almenys des del segle XVI la denominado taulell apareix en la documentado, al costat deis 

sinónims rajóla i rajoleta*. El 1511 es va acordar de pavimentar la capella del Palau de la 

Generalitat Valenciana i en un document d’aquell any s’especifica que “los taulells per al 

paiment sien bons e de bones colores”; 28 anys després, en un document del 1539 

s’encarrega la pavimentado del saló daurat del mateix edifíci a Manises, i en el susdit 

encárrec es deia el següent: “per obs de paimentar lo studi nou major i lo retret, sis-centes 

rajóles, huit millers de rajoletes...” (vegeu HCV, 3: 23). Castellá azulejo. Francés carreau. 

Italia piastrella. Anglés cerámic tile. Alemany Fliese.

Taulellet. Diminutiu de taulell*. Segons la definido del DV  (p. 1861), taulell decorat i esmaltat, 

generalment de forma quadrada, emprat exclusivament per a cobrir parets. Així, un taulellet 

és un taulell de paret o revestiment cerámic*, sinónim de rajoleta* i de manisa* (o 

maniseta*). Catalá central rajóla de Valéncia. Mallorquí rajoleta de Valéncia o de Manises 

(Rosselló, 1996: 443). Castellá azulejo. Francés carreau de faience. Italia mattonella. 

Anglés wall cerámic tile. Alemany Wandfliese.

Tercer foc (decoració al). Procés que consisteix a donar un ulterior tractament decoratiu al 

revestiment cerámic ja cuit, i tomar a coure’l a una temperatura inferior, entre els 650-780° 

C, que no afecta ni al vidriat ni al bescuit. La decoració al tercer foc, técnica recuperada en 

la indústria taulellera de la Plana durant la década del 1980 (després que s’hi abandonara 

durant la década del 1960), se sol realitzar manualment (a pinzell o amb trepes) i amb 

calcamonies vitrificables i normalment s’hi obten en efectes impossibles d’aconseguir amb la
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serigrafía* (Porcar, 1987: 374). Castellá decoración al tercer fuego. Francés décoration en 

troisiéme cuisson. Italia decorazioni a terzo Juoco. Anglés thirdfiring décoration. Alemany 

Dreimalbrand Dekoration.

Terra de pipa. Vegeu gres blanc.

Terra?. Vegeu Térras.

Terraglia. Segons l’actual denominado técnico-comercial utilitzada pels productors taulellers 

italians i basada en les diferents característiques técniques del producte, la terraglia-pasta 

bianca és un material de superficie esmaltada, amb un grau d’absorció d’aigua entre el 1 0  i 

el 2 0 %), format per premsatge i molt per via húmida, amb el suport de color blanc, amb 

formats de grandária mitjana i quadrats (20 x 20 cm) o rectangulars (15 x 20 cm) i gruix 

molt fi (entre 5 i 7 mm), per a ús com a revestiment interior, i cuit per bicocció a una 

temperatura entre 1.030-1.080° C per a l’escaldat i entre 1 .0 0 0  i 1.050° C per al vidriat 

(Palmonari i Timellini, 1990: 48). La terraglia seria, dones, la denominado técnico- 

comercial aplicada ais revestiments interiors de pasta blanca cuits en bicocció tradicional, 

caracteritzats per la seua alta absorció i per posseir uns esmalts amb una fínor, brillantor i 

amb un contrast de colors inigualables ais deis revestiments fets per monococció. Cal dir que 

la terraglia és l’únic producte cerámic al qual se’l pot considerar “de pasta blanca”, ja que 

els taulells anomenats de pasta blanca i cuits per monococció (vegeu pasta blanca*), en 

realitat són de pasta semiblanca o clara (pasta chiara, en italiá), que no presenta una 

tonalitat blanca pura, sinó un to entre gris ciar i beix. Peí fet que la terraglia és l’únic 

producte de pasta blanca própiament dita els vidriats s’hi poden aplicar directament, sense 

necessitat de col-locar préviament una engalba. (Tenaglia et al., 1995: 5).

Térras. Forma medieval de “pot”, fet de cerámica i de forma cilindrica que, a l’igual de l’orsa*, 

s ’emprava per a guardar alguns aliments especialment valuosos (mel, especies, confítures), 

pero també per a susbtáncies farmacéutiques o fíns i tot per contindre flors (HCV, 2: 84). Al 

Regiment de la Cosa Pública Francesc Eiximenis fa una referencia explícita ais terrassos, 

que són un deis diferents tipus d’atuells cerámics que es fabriquen al Regne de Valéncia en 

época baixmedieval:
La vint e setena, es que agi.s fan algunes coses artificiáis [...] qui no.s troben comunament 
en altre loch, axi com dit es comunament la obra comuna de térra que.s fa a Paterna e a 
Cargre, axi com jarres, cantes, olles, terrados, scudelles, cresols, librells, rajóles, teules e 
semblants coses moltes.

Eiximenis, 1499 (edició facsímil del 1991: 16)
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Terratzo. Adaptació del mot italiá terrazzo al catalá. Paviment format per códols o trossos de 

marbre aglomeráis amb ciment, amb la superficie polida. Castellá terrazo. Italiá terrazzo.

Terrazzo. Vegeu terratzo.

Terrissa. 1. Segons el DV  (p. 1.891) la terrissa és “l’objecte o el conjunt d’objectes (olles, cánters, 

gerres, cassoles, testos, etc.) fets de térra argilosa afai$onada quan és molla i pastada, i 

després cuita"; es diferéncia de la pisa peí fet que aquesta s’esmalta i es toma a coure, 

mentre que la terrissa no du cap esmalt (a tot estirar pot portar un vidriat transparent). Es 

sinónim d’obra aspra*. 2. Per extensió hom anomena terrissa a qualsevol objecte de 

cerámica (de pisa, porcellana, etc.). En aquest cas terrissa és sinónim d’obra* o de 

cerámica*2. En aquest treball nosaltres hem fet servir el mot terrissa únicament amb el 

primer signifícat esmentat, és a dir, objecte no esmaltat de cerámica. Castellá barro (cocido). 

Francés poterie, terre (cuite). Italiá terracotta. Anglés pottery, earthenware. Alemany 

Irdenware, Tópferware.

Terrissaire. Vegeu terrisser.

Terrisser. Persona que fa objectes de terrissa i, per extensió, de qualsevol tipus de cerámica. 

Sinónim de terrissaire*, oller* i de mestre de fer rajóles, que era la forma medieval 

valenciana per a designar a un terrisser. Castellá alfarero. Francés potier. Italiá vasaio. 

Anglés potter. Alemany Tópfer.

Terrisseria. Lloc on es fabriquen objectes de terrissa o de qualsevol altres tipus de cerámica. 

Sinónim d’olleria* i d’obrador*. Castellá alfarería. Francés poterie. Italiá fomace. Anglés 

pottery. Alemany Tópferei.

Test. Recipient de terrissa, generalment de forma troncocónica invertida, que pie de térra, serveix per 

a criar-hi una planta. Castellá maceta. Francés pot á fleurs. Italiá Vaso da fiori. Anglés 

Flower-pot. Alemany Blumentopf.

Teula. Cadascuna de les peces de térra cuita, generalment corbes i una mica més ampies d’un extrem 

que de l’altre, que són unides les unes amb les altres de manera que formen sobre la coberta 

d’una casa o d’una altra construcció una superficie per la qual es puga escórrer l’aigua de la 

pluja. Castellá teja. Francés tuile. Italiá tegola. Angles roof tile. Alemany Dachziegel.
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Tira. Pe$a complementaria que com indica el seu nom consisteix en un taulell de forma rectangular 

que, junt amb altres peces del mateix tipus i color, es col-loca horitzontalment a manera de 
sanefa tot al llarg d’una paret revestida de cerámica per tal de separar ambients i crear-hi un 

bell efecte estétic. Té la mateixa fimció que un llistell* pero és més alta. Castellá tira. Anglés 
strip. Alemany Einlegenstreife.

Tor. Pe$a complementária, en forma de motlura semicircular (o de mitja canya) i convexa ( 9 0  és, 

esmaltada a la cara més ampia) que, unida a d’altres de la mateixa forma i color, es disposa 

al llarg deis angles convexos que es formen a la intersecció de dues superficies planes, per tal 
de conferir un millor acabat al revestiment (Porcar, 1987: 372). Solen presentar un color 

diferent al deis taulells. Castellá toro, cubrecantos. Anglés bead. Alemany Eckleiste.

Torn (de terrisser). Aparell que consisteix « 1  un disc gros de fusta (falda*) a la part inferior d’un 

exi (arbre*), a l’extrem superior del qual hi ha un disc més petit (planellet*), damunt el qual 
el terrisser col-loca la pe$a de térra (pella*) que ha d’afai^onar i que gira en fer girar amb el 

peu dret el disc gros o falda, mentre el peu esquerre el descansa sobre l’estrep* (vegeu CLE, 
1: 20).

Tremuja. Segons el D V (p. 1.936), depósit de forma de tronc de pirámide o de tronc de con invertits, 
que funciona com un embut, en el qual hom acumula i emmagatzema diverses matéries, com 
ara la barbotina d’esmalt, que hi són posades per la seua part superior i íxen per la inferior, i 
que, disposat sobre un cinta transportadora, un aparell classifícador, etc. els alimenta. En la 

indústria cerámica valenciana les tremuges es van generalitzar amb la introducció de les 
línies esmaltadores, que transportaven els taulells, col-locats ininterrompudament sobre una 

corretja els uns apegats ais altres, de manera que quan passaven per baix de la tremuja queia 
una llengua d’esmalt (o llengua valenciana) que els esmaltava.

Trencadís: Tipus de mosaic, utilitzat massivament per primera vegada per l’arquitecte catalá Antoni 
Gaudí, que consistía a trossejar una serie de taulellets (no dissenyats per Gaudí), que aquest 

comprava en fabriques i que després serrava per a barrejar els fragments, segons el seu 

criteri, tot formant un nou tipus de mosaic, diferent al tradicional (opus tessellatum), que 
segons Bassegoda (1978) caldria anomenar opus gaudinianum. (vegeu Gomis, 1990: 238).

Trepa. Técnica de decoració cerámica que consisteix a retallar el dibuix sobre un paper resistent o 

cartolina, el qual és posat damunt d’un taulell de manera que el ceramista només l’ha 
d ’repassar amb el pinzell sucat en els óxids colorants per tal que el disseny quede transferit a 
la superficie de la pe^a (Gomis, 1990: 109).
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Vernís. En cerámica, sinónim de vidriat transparent* i de cristal-lina*. Segons Coromines (1980- 

1991, 9: 176-178) “mot d’origen oriental que probablement ve de sánscrit vamiká ‘pintura’, 
transmés peí baix grec p e p (o )v íx r¡  (Veronice), denominado assimilada a la de la ciutat 

líbica del mateix nom”. Un vemís és la substancia vitrifícable transparent amb qué hom 

recobreix les peces de cerámica perqué vitrifiquen després d’una cocció, de manera que les 

protegisca mitjan^ant una capa dura i impermeable, alhora que les embellisca en dotar-les 

d’una lluentor característica (GEC, 15: 379). El vemís és transparent i per tant deixa veure 

el color de la pasta*, pero si s’afig un component metál-lic al vemís que opacifíque o/i 
l’acolorisca, llavors esdevé un esmalt*. Cal dir que en anglés tant esmalt com vernís es 

poden traduir per glaze, tot i que per diferenciar un mot de l’altre hom empra en aquella 

llengua coloured glazes per a referir-se ais esmalts i colourless glazes per a fer al-lusió ais 

vemissos. Els vemissos están composts essencialment de sílice* i d’algun altre element 
mineral fundent* que rebaixe l’alt punt de fusió -1.710° C (Hamilton, 1985a: 127)- 
d’aquella, de manera que no caiga elevar excessivament la temperatura del fom que ha de 

coure l’objecte cerámic revestit amb el vemís cm, ja que altrament aquest objecte podría 
deformar-se (Valenstein, 1989: 22). Castellá barniz. Francés vemis. Italiá vemice. Anglés 
glaze. Alemany Glasur.

Via húmida. Vegeu mólta per via húmida.

Via seca. Vegeu mólta per via seca.

Vidriat. Barreja de diferents primeres matéries que són aplicades en estat de dispersió aquosa 
(barbotina) sobre el taulell cm, en processos de monococció, o cuit, en bicocció, que després 
d’un procés térmic (cocció) esdevé vítria (vegeu esmalt i esmaltatge). El vidriat confereix ais 

paviments i reyestiments cerámics determinades característiques técniques, sobretot la 

impermeabilitat superficial, i estétiques, com ara la textura, el color i la decoració. Un vidriat 
transparent s’anomena normalment vemís, coberta o cristal lina, mentre que un vidriat opac 

rep el nom d’esmalt (Porcar, 1987: 375). En la composició deis vidriats sempre són 

imprescindibles una série d’elements: vitrificants*, normalment la sílice (SÍO2), que 
s’encarrega de formar el vidre (Busani et al., 1995: 33); jundents* rebaixadors del punt de 

fusió de la sílice com ara l’óxid de plom (PbO), que a causa de la seua toxicitat ha estat 
substituid durant les últimes décades per óxids de bor (B20 3) i per metalls alcalins com ara 

l’óxid de sodi (Na20), el de potassi (K20 ) i el de liti (Li20 ) (Enrique et a l ,  1995: 125); 

estabilitzants* com l’óxid de calci (CaO), l’alúmina (A120 3), l’óxid de barí (BaO), el de 
magnesi (MgO) o el de zinc (ZnO) que confereixen estabilitat a l’esmalt i poden donar-hi, 
segons l’óxid que es tráete, major resisténcia mecánica, major resisténcia ais ácids, millor
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adherencia ais suports, major opacitat, major lluentor, etc. (TFA, XI: 11); els opacificants*, 

que eliminen la transparencia propia del vidre i, dones, opacifíquen l’esmalt (hi confereixen 

una tonalitat blanquinosa i lluenta), en general es componen bé d’óxid de estany (Sn02), bé 

d’óxid de titani (Ti02) o bé d’óxid de zirconi (Zr02) (Busani et a l, 1995: 33) especialment 

d’aquest darrer, que és l’opacifícant més emprat hui dia en la fabricado industrial d’esmalts 
cerámics (TFA, XI: 12); els colors* que s’obtenen a partir de diversos óxids metál-lics 

(coure, níquel, cobalt, manganés, crom, ferro, antimoni, etc.) i que en afegir-se a un esmalt 

opac hi confereixen una determinada tonalitat cromática (Busani et a l,  1995: 33); i per últim 

cal dir que si ais esmalts opacs se’ls afig un element en excés en una base cristaMina 

apropiada desvitrifiquen; els elements desvitrificants que se solen afegir en excés per 

eliminar de la massa vítria la lluentor característica són el CaO, ZnO, BaO, MgO i el T i0 2 

(TFA, XI: 23). Castellá vidriado. Francés glagure. Italiá vemice. Anglés glaze. Alemany 
Glasur.

Vidriat alcalí. Vegeu álcali.

Vidriat estannífer. Vegeu estany i esmalt estannifer.

Vidriat feldspátic. Vegeu feldspat.

Vidriat opac. Vegeu esmalt.

Vidriat plumbífer, Vegeu plom.

Vidriat salat. També anomenat vidriat a la sal. Vegeu gres salat.
i ■

¡ Vidriat transparent. Vegeu coberia, cristal lina i vernís.
i

Vitrificant. Element imprescindible en la formació de qualsevol tipus de vidriat cerámic, puix que 
l’agent vitrificant és l’encarregat de formar el vidre. La sílice* representa l’element 

vitrificant en la composició deis vidriats cerámics; aquesta posseeix la propietat de vitrificar 
dins d’un ampie interval de temperatures, ara bé: sempre sota l’acció d’un fundent* (plom*, 

| bor*, álcalis*). L’acció d’un vitrificant i un fundent dóna com a resultat un vidriat

' transparent i lluent (cristaMina* o vemís*), que pot esdevenir opac (blanc) i lluent per l’acció
d’un opacificant* (estany, zirconi, titani, arsénic), i opac i mat per l’efecte desvitrifícant d’un 
element desvitrifícant (zinc, calci, bari, magnesi, titani) (TFA, XI: 7, 10, 12).



Xapador. Obrer encarregat de xapar* un sol o un mur.

Xapar. Revestir les parets o els terres amb xapes (revestiments) cerámiques o de qualsevol altre 

material. Castellá alicatar (paredes), solar (pavimentos).

Zirconi. Mateixa etimología que acercó* o atzercó*. Element metál-lic el silicat del qual (SiCXjZr), en 

estat micronitzat, és un magnífíc opacifícant deis esmalts cerámics cuits entre 940 i 1.300° 

C. El silicat de zirconi micronitzat sol emprar-se sobretot en 1’elaborado d’un tipus de frita* 

blanca, lluenta i viscosa (anomenada blanc dé zirconi*), en la qual aquest material entra en 

un percentatge entre el 8  i 14% (Enrique et al., 1995: 129) i hi confereix un color blanc 

argentí de gran brill. A banda del silicat de zirconi micronitzat, la fariña de zirconi, de 

textura més gruixuda que la d’aquell, també pot ser utilitzat com a opacifícant; mentrestant, 

l’arena de zirconi, de gra encara més gros, dóna un esmalt blanc rústic de textura granular i 

s’empra més com a enduridor que no com a opacifícant. La qualitat opacifícadora de l’óxid 

d’estany és superior a la del silicat de zirconi, pero el fet que aquest resulte més económic 

propicia que siga probablement l’opacifícant més emprat en la indústria cerámica hui dia 

(TFA, V: taula 24 i XI: 12, 21-22, 25). No obstant aixó, el fet que la seua explotació, 

realitzada básicament a partir de jaciments australians i sud-africans, estiga controlada per 

un oligopoli ha condicionat Fencariment brusc d’aquest producte durant els dos darrers anys 

(en només un any, el 1995, el preu del silicat de zirconi passá de 110 a 200 ptes/kg i el de la 

farrina de zirconi de 60-70 a 115-120 ptes/kg) (Rodríguez, 1996: 34). A conseqüéncia 

d’aquesta puja del preu, l’ús del silicat de zirconi en l’elaboració de frites i esmalts s’ha vist 

constret darrerament (Enrique et al., 1995: 124) i els técnics cerámics no deixen 

d’experimentar noves formules amb materials altematius per tal de poder reduir-ne encara 

més la utilització (Rodríguez, 1996: 34). Dins la indústria taulellera de la Plana els óxids i el 

silicats de zirconi comentaren a utilitzar-se, juntament amb els composts del bor* (com ara 

el bórax), a la darreria deis cinquanta i hi conegueren una gran expansió al llarg de la década 

següent, normalment en detriment de l’arsénic* i del mini* (óxid de plom) (Badenes, 1965: 

187), dos materials d’alta toxicitat de la qual manquen el zirconi i el bor*. Castellá circonio, 

zirconio. Italiá zirconio. Anglés zirconium.
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5.2. COEFICIENTS DE GINI DE LA INDÚSTRIA 
ESPANYOLA

Per conéixer el coefícient de concentració de Gini de les indústries espanyoles hem 

seguit els passos descrits a Trabajos prácticos de Geografía Humana (AADD, 1993: 136-140). 

En aquesta publicado Mana del Carmen Carrera i Ricardo Méndez afirmen que l ’anomenada 

Corba de Lorenz és un deis sistemes gráfícs utilitzats més freqüentment per a la representado 

del grau de concentració o desigualtat existent dins un conjunt de dades; pero afígen que, amb 

tot i aixó, la utilització exclusiva del sistema gráfic no sempre permet establir comparacions 

entre diversos conjunts de dades i per tant cal complementar la representado gráfica amb una 

expressió numérica per tal de facilitar les análisis comparatives. Aquesta mesura s'obté del 

coefícient de concentració de Gini, obtingut a partir de la corba de Lorenz. Els valors que pot 

tindre el coefícient de Gini oscil-len entre el 0 i 1*1; en el primer cas (coefícient de Gini = 0) la 

corba de Lorenz se superposaria a la línia d ’equidistribució, és a dir, hi hauria una distribució 

completament igualitária -una equidistribució- d’una determinada industria entre les désset 

comunitats autónomes. En el cas contrari (coefícient de Gini = 1), hi hauria una máxima 

concentració de la indústria, que s’ubicaría exclusivament en una sola comunitat autónoma.

Nosaltres hem calculat el coefícient de concentració de Gini per comunitats autónomes 

per a la indústria extractiva i del petroli, 1’energía i l’aigua (figura 52.1); per a la de 

1’alimentació, les begudes i el tabac (52.2); per a la del téxtil i la confecció (52.3); per a la del 

cuir i el calcer (52.4); per a la de la fusta, el suro i els mobles (52.5); per a la del paper, l’edició i 

les arts gráfíques (52.6); per a la química (52.7); per ais productes minerals no metál lics (52.8) 

- i  dins d’aquest grup indiquem també el coefícient corresponent a la indústria taulellera (52.9)-; 

per a la industria metal-lúrgica i de fabricado de productes metál lics (52.10); per a la producció 

de máquines i equip mecánic (52.11); per a la fabricado de material i equip eléctric, electrónic i 

óptic (52.12); i per a la indústria del material de transport (52.13). En cadascun d’aquests tretze 

casos descrits mostrarem tant el percentatge d’ocupació de cada indústria en cada comunitat 

autónoma com la freqüéncia acumulada deis percentatges d’ocupació; també mostrarem la 

corba de Lorenz corresponent per a cada cas i el corresponent coefícient de concentració de 

Gini. Els coeficients deis tretze subsectors industriáis analitzats els podem veure conjuntament i 

comparar a la figura 33.19 (p. 788), al punt 335.4, en el qual expliquem les conclusions a qué 

hem arribat a partir d’aquesta análisi de la concentració deis subsectors industriáis espanyols per 

comunitats autónomes.

995



Figura 52.1

INDUSTRIA EXTRACTIVA I DEL PETROLI, 
ENERGIA I AIGUA

(ESPANYA, I995)
A: percentaje d’ocupació per autonomies

B: percentaje  d’ocupació acumulat
C: percen ta je  acumulat d’equidistribució entre les 17 

comunitats autónomes
Autonomía A B C

Astúries 13,89 13,89 5,88
Castella i Ueó 12,74 26,63 11,76
Andalusia 12,23 38,86 17,64
Madrid 12,1 50,96 23,52
Catalunya 12 62,96 29,4
Galicia 8,19 71,15 35,29
Valencia 5,42 76,57 41,18
País Base 4,86 81,43 47,06
Canáries 3,44 84,87 52,94
Aragó 3,26 88,13 58,82
Castella-la Manxa 3,12 91,25 64,71
Balears 2,44 93,69 70,6
Múrcia 2,03 95,72 76,48
Extremadura 1,53 97,25 8236
Cantábria 1,48 98,73 8824
Navarra 0,88 99,61 94,12
La Rio¡a 0,39 100 100

Font: elaboració propia a partir de \'Encuesta Industrial II 
d e l’INE (AADD, I997k)

Ind ús tria  ex trac tiva  i del petro li, e n e rg ía  I a igua (1994)
Corba de Lorenz/Coefícient de Gini = 0,437328
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Figura 52.2

INDUSTRIA D ’ALIMENTS, BEGUDES  
1 TABAC

(ESPANTA, 1995)
A: percentaje  d’ocupació per autonomies

B: percentaje  d ’ocupació acumulat
G percen ta je  acumulat d ’equidistribució entre les 17 

comunitats autónomes
Autonomía A B C

Catalunya 19,5 19,5 5,88
Andalusia 1533 34,83 11,76
Valencia 9,83 44,66 17,64
Castella i Lleó 8,6 5336 23 32
Madrid 7,23 60,49 29,4
Galicia 6,93 67,42 3539
Castella-la Manxa 4,9 72,32 41,18
Murcia 4,89 77,21 47,06
País Base 3,87 81,08 52,94
Canáries 3,42 84 3 58,82
Aragó 2,78 87,28 64,71
Astúries 2,59 89,87 70,6
Navarra 2,56 92,43 76,48
Extremadura 234 94,77 8236
Cantabria 1,88 96,65

oooo

La Rioja 1.85 98,5 94,12
Balears 1,5 100 100

Font: elaboració propia a partir de Y Encuesta Industrial 
de l’INE (AADD, I997k)

Ind ús tria  d 'a lim e n ts , b eg ud es  i tabac (1995)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,417412
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Figura 52.3

INDUSTRIA DEL TEXTIL I 
LA CONFECCIÓ

(ESPANYA, I992)
A: percentaje d’ocupació per autonomies

B: percentaje  d’ocupació acumulat
C: percen ta je  acumulat d’equidistribució entre les 17

comunitats autónomes
Autonomía A B C

Catalunya 39,8 39,8 5,88
Valencia 16,86 56,66 11,76
Andalusia 8,99 65,65 17,64
Madrid 8,06 73,71 23,52
Castella-la Manxa 7J6 80,87 29,4
Galicia 4,18 85,05 35,29
Castella i Ueó 3,72 88,77 41,18
Aragó 3,4 92,17 47,06
Múrcia 1,66 93,83 52,94
País Base 1,5 95,33 58,82
Extremadura 1,42 96,75 64,71
Navarra 1,09 97,84 70,6
La Rioja 0,76 98,6 76,48
Astúries 0,48 99,08 8236
Cantabria 0,44 99,52 8824
Balears 0 3 8 99,9 94,12
Canáries 0,1 100 100

Font: elaborado propia a partir de I'Encuesta Industrial
de l’INE (AADD, I994Í)

In d u s tria  del téx til i de la confecció  (1992)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,663102
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Figura 52.4

INDUSTRIA DEL CUIRO I 
DEL CALCER
(ESPANYA, I992)

A: percentatge d ’ocupació per autonomies
B: percentatge d’ocupació acumulat

C: percentatge acumulat d’equidistribució entre les 17
comunitats autónomes

Autonomía A B C
Valencia 41,94 41,94 5,88
Catalunya 13,03 54,97 11,76
Castella-la Manxa 9,42 64,39 17,64
Balears 6,63 71,02 23,52
La Rioja 5,44 76,46 29,4
Andaiusia 5,03 81,49 35,29
Aragó 4,71 86,2 41,18
Madrid 4,56 90,76 47,06
Múrcia 3,42 94,18 52,94
Castella i Ueó 2,06 96,24 58,82
Galicia 1,55 97,79 64,71
País Base 1,22 99,01 70,6
Navarra 0,51 99,52 76,48
Cantabria 0,24 99,76 8236
Astúries 0,13 99,89 88,24
Extremadura 0,06 99,95 94,12
Canáries 0,05 100 100

Font: elaborado propia a partir de I’Encuesta Industrial
d e l ’INE (AADD, I994f)

Ind ús tria  d e l ca lcer i del cu iro  (1992)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,65128
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Figura 52.5

INDUSTRIA DE LA FUSTA, EL 
SURO 1 ELS MOBLES

(ESPANYA, 1992)
A: percentatge d’ocupació per autonomies

B: percentatge d’ocupació acumulat
C: percentatge acumulat d’equidistribució entre les 17 

comunitats autónomes
Autonomía A B C

Valencia 2236 2236 5,88
Catalunya 14,38 36,74 11,76
Galicia 9,42 46,16 17,64
Andalusia 8,56 54,72 23,52
Castella i Ueó 7,04 61,76 29,4
Madrid 6,42 68,18 3539
País Base 637 74,55 41,18
Castella-la Manxa 5,48 80,03 47,06
Murcia 5,05 85,08 52,94
Aragó 3,03 88,11 58,82
Navarra 2,31 90,42 64,71
Canáries 2,1 92,52 70,6
Balears 2,04 94,56 76,48
Astúries 1,84 96,4 8236
La Rioja 1,49 97,89 8834
Extremadura 1,29 99,18 94,12
Cantabria 0,82 100 100

font: elaborado propia a partir de \'Encuesta Industrial 
d e l’INE (AADD, 19940

In d ú s tria  de la fu s ta , e l suro  i e ls  m o b les  (1992)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,45728
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Figura 52.6

INDUSTRIA DEL PAPER, EDICIO I 
ARTS GRÁFIQUES

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ESPANYA, 1995)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A: percentatge d’ocupació per autonomies

 B: percentatge d’ocupació acumulat_ _ _ _ _
C: percentatge acumulat d ’equidistribució entre les 17 

comunitats autónomes
Autonomía A B C

Catalunya 2 9 ,2 6 2 9 ,2 6 5 ,8 8

Madrid 2 6 ,9 1 5 6 ,1 7 1 1 ,7 6

Valencia 9 ,5 4 6 5 ,7 1 1 7 ,6 4

Andalusia 6 ,7 2 7 2 ,4 3 2 3 3 2

País Base 6 ,4 4 7 8 ,8 7 2 9 ,4

Castellai Ueó 3 ,5 2 oo >
o 3 5 3 9

Galicia 3 ,0 9 8 5 ,4 8 4 1 ,1 8

Aragó 2,91

Osoooo 4 7 ,0 6

1 Navarra 2 ,5 5 9 0 ,9 4 5 2 ,9 4

Canáries 2,11 9 3 ,0 5 5 8 ,8 2

Castella-la Manxa 1 ,53 9 4 ,5 8 6 4 ,7 1

Astúries 1 ,5 2 9 6 ,1 7 0 ,6

Múrcia 1 ,4 2 9 7 ,5 2 7 6 ,4 8

Balears 1 ,0 4 9 8 ,5 6 8 2 3 6 ¡

La Rioja 0 ,6 1 9 9 ,1 7

SLoooo

Extremadura 0 ,4 8 9 9 ,6 5 9 4 ,1 2

II Cantabria 0 3 5 1 0 0 1 0 0

Font: elaborado propia a partir de I'Encuesta Industrial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ de l’INE (AADD, I997k)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Industria d el paper, ed ic ió  i arts gráfiques (1995)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini =0,621518
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bigura 52. /

INDUSTRIA QUIMICA
(ESPANYA, 1995)

A: percentaje d'ocupació per autonomies
B: percentatge d’ocupació acumulat

C: percentatge acumulat d’equidistribució entre les 17
comunitats autónomes

Autonomía A B C
Catalunya 44,76 44,76 5,88
Madrid 17,03 61,79 11,76
Valencia 7,94 69,73 17,64
Andalusia 6,25 75,98 23,52
País Base 5,27 81,25 29,4
Castella i Ueó 4 8535 3539
Castella-la Manxa 3,59 88,84 41,18
Aragó 2,63 91,47 47,06
Cantabria 1,86 93,33 52,94
Galicia 1,79 95,12 58,82
Murcia 1,63 96,75 64,71
Navarra 1,23 97,98 70,6
Astúries 0,93 98,91 76,48
La Rioja 0,44 9935 8236
Canáries 033 99,68 oo oo
Balears 0,18 99,86 94,12
Extremadura 0,14 100 100

Font: elaborado propia a partir de Y Encuesta Industrial
de l’INE jAADD, I997k) _____

Indústria quím ica (1995)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,682432
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Figura 52.8

INDUSTRIA DE PRODUCTES 
MINERALS NO METÁL LICS

(ESPANYA, 1995)
A: percentatge d’ocupació per autonomies

B: percentatge d’ocupació acumulat
0  percentatge acumulat d’equidistribució entre les 17 

comunitats autónomes
Autonomía A B C

Valencia 24,75 24,75 5,88
¡1 Catalunya 14,41 39,16 11,76
II Andalusia 11,75 50,91 17,64

Galicia 7,97 58,88 23,52
Madrid 7,91 66,79 29,4
Castella i Ueó 6,47 73,26 3539

II Castella-la Manxa 5,78 79,04 41,18
País Base 4,61 83,65 47,06
Navarra 2,09 85,74 52,94
Astúries 2,65

O
*

oooo 58,82
Aragó 238 90,77 64,71
Múrcia 2,21 92,98 70,6

II Balears 1,21 94,19 76,48 U
|  Canáries 2,2 9639 OO K-

»
o

*
II Cantabria 1,04 97,43 8834
|  Extremadura 13 98,73 94,12
II La Rioja 1,27 100 100
II Font: elaboració propia a partir de 1 'Encuesta Industrial 

d e l’INE (AADD, I997k)

Industria de productes m inerals no m etál-lics (1995)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,495396
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Figura 52.9

INDUSTRIA DE PAVIMENTS 
1 REVESTIMENTS CERÁMICS

(ESPANYA, 1996)
A: percentatge d’ocupació per autonomies

B: percentatge d’ocupació acumulat
C: percentatge acumulat d’equidistribució entre les 17

comunitats autónomes
Autonomía A B C

Valencia 89,04 89,04 5,88
Catalunya 5,16 94,2 11,76
Andalusia 1,43 95,63 17,64
Aragó 1,23 96,86 23,52
Madrid 1,17 98,03 29,4
Galicia 1,04 99,07 35,29
Castella-la Manxa 0,57 99,64 41,18
Castella i Ueó 0,36 100 47,06
Astúries 0 100 52,94
Balears 0 100 58,82
Canáries 0 100 64,71
Cantabria 0 100 70,6
Extremadura 0 100 76,48
Murcia 0 100 82 ,361|
Navarra 0 100

sioooo

País Base 0 100 94,121
La Rioja 0 100 1001

Font: elaborado próp a a partir ü Andar per ceramiche
(AADD, 1997a)

Indústria d e  pavim ents i r ev est im en ts  cerám ics (1997)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,908794
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Figura 52.10

INDUSTRIA METAL LURGIA 1
DE PRODUCTES METÁL LICS

(ESPANYA, 1995)
A: percentatge d’ocupació per autonomies

B: percentatge d’ocupació acumulat
C: percentatge acumulat d ’equidistribució entre les 17

comunitats autonomes
Autonomía A B C

País Base mi mi 5,88
Catalunya 20,41 42,68 11,76
Madrid 8,76 51,44 17,64
Valencia 8,61 60,05 2332
Andalusia 7,27 6732 29,4
Astúries 5,87 73,19 3539
Galicia 5,42 78,61 41,18
Castella i Lleó 3,89 823 47,06
Aragó 3,48 85,98 52,94
Castella-la Manxa 3,18 89,16 58,82
Navarra 2,97 92,13 64,71
Cantábria 2,36 94,49 70,6
Múrcia 1,97 96,46 76,48
La Rioja 1,07 97,53 8236
Canáries 0,89 98,42 8834
Extremadura 0,88 993 94,12
Balears 0,7 100 100

Font: elaborado propia a partir de Y Encuesta Industrial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ de UNE (AADD, I997k)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indústria m etal lúrgica i de p rod u ctes m etál lics (1995)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,507712
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Figura 52.11

INDUSTRIA DE MAQUINARIA I 
EQUIP MECÁNIC

(ESPANYA, I99S)
A: percentatge d’ocupació per autonomies

B: percentatge d’ocupació acumulat
C: percentatge acumulat d’equidistribució entre les 17

comunitats autónomes
Autonomía A B C

Catalunya r*
o

o
o

O
O 5,88

País Base 18,69 47,03 11,76
Madrid 10,98 58,01 17,64
Valencia 9,66 67,67 2332
Aragó 6,92 74,59 29,4
Andaiusia 4,84 79,43 3539
Navarra 4,42 83,85 41,18
Castella i Ueó 3,39 87,24 47,06
Galicia 3,1 9034 52,94
Castella-la Manxa 2 ,2 1 92,55 58,82
Astúries 1,91 94,46 64,71
Múrcia 1,85 9631 70,6
Cantabria 1,21 97,52 76,48
La Rioja 1,19 98,71 8236
Extremadura 0,49 99,2 8834
Balears 0,45 99,65 94,12
Canáries 03 5 100 100

Font: elaborado propia a partir de 1 'Encuesta Industrial
de l’INE (AADD, I997k)

Indústria de maquinarla i equip m ecán ic (1995)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,58226
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Figura 52.12

INDUSTRIA DE MATERIAL 1 EQUIP 
ELÉCTRIC, ELECTRÓNIC 1 ÓPTIC

(ESPANYA, 1995)
A: percentatge d ’ocupació per autonomies

B: percentatge d’ocupació acumulat
C: percentatge acumulat d’equidistribució entre les 17

comunitats autónomes
Autonomía A B C

Catalunya 32,07 32,07 5,88
Madrid 26,24 5831 11,76
País Base 8,81 67,12 17,64
Valencia 8,14 75,26 2332
Aragó 5,09 8035 29,4
Andalusia 4,98 8533 3539
Castella i Lleó 3,08 88,41 41,18
Galicia 2,74 91,15 47,06
Castella-la Manxa 2,4 93,55 52,94
Navarra 2,3 95,85 58,82
Cantabria 1,29 97,14 64,71
Astúries 0,86 98 70,6

II Murcia 0,66 98,66 76,48
II Canáries 0,57 9933 8236
II Extremadura 031 99,54 8834

La Rioja 0,24 99,78 94,12
Balears 03 2 100 100

Font: elaborado propia a partir de 1’Encuesta Industrial
de l’INE (AADD, I997k)

Industria d e  material i equip  eléctric, e lec trón ic  i óptic  
(1994)

Corba de Lorenz/Coefícient deGini = 0,65881
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Figura 52.13

INDUSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORT
(ESPANYA, 1995)

A: percentatge d’ocupació per autonomies
B: percentatge d ’ocupació acumulat

C: percentatge acumulat d’equidistribució entre les 17 
comunitats autónomes

Autonomía A B C
Catalunya 22,9 22,9 5,88
Madrid 11,81 34,71 11,76
Galicia 11,69 46,4 17,64
Castella i Ueó 9,23 55,63 23,52
Andalusia 9,12 64,75 29,4
País Base 8,01 72,76 35,29
Aragó 7,95 80,71 41,18
Valencia 7,53 88,24 47,06
Navarra 5,21 93,45 52,94
Múrcia 1,54 94,99 58,82
Cantabria u 96,19 64,71
Astúries 1,08 97,27 70,6
Castella-la Manxa 1 98,27 76,48
La Rioja 0,85 99,12 8 236
Canáries 0,51 99,63 o

o
o

o
|  Balears 031 99,94 94,12
| Extremadura 0,06 100 100
1 Font: elaboració propia a partir de 1’Encuesta Industrial 

de I’INEIAADD, I997k)

Indústria de material de transport (1995)
Corba de Lorenz/Coeficient de Gini = 0,52088
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De totes les industries analitzades la de paviments i revestiments cerámics és la que 

presenta una major concentració (coefícient de Gini = 0,91); aixó s’explica, d’una banda, peí fet 

que es troba extremadament centralitzada a la CU  de la Plana i, dones, a Valéncia, pero de 

l’altra, perqué compta amb un major grau de desagregado sectorial que no les altres indústries 

estudiades, de manera que la suma del nombre de treballadors taulellers (inferior ais 2 0 .0 0 0 ) és 

considerablement inferior a la de qualsevol deis altres dotze subsectors. La indústria de 

paviments i revestiments cerámics és, en realitat, una branca del subsector de productes 

minerals no metál lics, que també hem analitzat ací. Aquest darrer subsector suma en conjunt 

156.000 treballadors, i abraca diverses subbranques ben diferenciades com ara les del taulell, el 

vidre, la cerámica artística, el ciment, el marbre, etc. En analitzar conjuntament -amb dades no 

desagregades- la indústria dq productes minerals no metál lics trobem una localització molt més 

dispersa arreu de les désset comunitats autónomes que no quan tractem el subsector tauleller per 

separat. És per aixó que no podem comparar els resultáis d’aquest darrer amb la resta deis 

coeficients estudiats.

Deis dotze subsectors homologadles cal destacar la notable concentració de quatre 

indústries: d’aquestes, dues -la  química (coefícient de Gini = 0,68) i la de material i equipament 

eléctric, electrónic i óptic (coefícient de Gini = 0,66)- están principalment representades per 

multinacionals foranes, gairebé totes a Catalunya i a Madrid (que són els dos grans centres 

d’instal lació de multinacionals estrangeres a Espanya), mentre que les altres dues -la  del téxtil i 

la confecció (coefícient de Gini = 0,66) i la del calcer i el cuiro (coefícient de Gini = 0,65)- es 

caracteritzen peí fet que la immensa majoria de les fábriques són autóctones, nascudes 

normalment en les mateixes comunitats autónomes on s’ubiquen, notablement Catalunya i 

Valéncia; en el context valenciá la Valí del Vinalopó está especialitzada en el calcer i la regió 

d’Alcoi-Ontinyent en indústria téxtil i de la confecció.
A continuado destaquen altres dos subsectors industriáis peí seu grau de concentració: 

el de paper i arts gráfiques (coefícient de Gini = 0,62) i el de maquinária i equipament mecánic 

(coefícient de Gini = 0,58). En el cas del paper trobem una forta concentració a Catalunya i a 

Madrid, on s’ubiquen les grans empreses editorials de l’Estat. En el camp de la maquinária i 

l’equipament mecánic destaquen sobretot Catalunya i el País Base, que históricament han estat 

les árees més industrialitzades de l’Estat, i on la constracció de maquinária compta amb una 

tradició més arrelada que a la resta de comunitats autónomes, l’heréncia de la qual encara es 

reflecteix en el volum de producció dins d’aquesta branca industrial.

Després ja ens trobem amb un grup d’indústries amb menor grau de concentració: quant 

al material de transport (coefícient de Gini = 0,52), copada majoritáriament per empreses 

multinacionals foranes, trobem una forta concentració a Catalunya (empreses Seat-Audi- 

Volkswagen i Nissan, i un gran nombre de treballadors en empreses de components per a 

automóbils) i un repartiment més o menys uniforme entre Madrid (empresa Iveco-Pegaso i un 

gran nombre de fábriques de components per a automóbils), Galicia (Citroen), Castella i Lleó 

(Renault), Aragó (General Motors), Andalusia (Suzuki-Santana), Valéncia (Ford), Navarra 

(Wolkswagen) i el País Base (en qué destaquen les empreses de fabricació de components per a
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automóbils) (Pallarás, 1997: 67). La metallúrgia i els productes metál lics (coefícient de Gini = 

0,51) es troben bastant dispersos arreu de les désset comunitats autónomes, si bé el País Base 

destaca per la seua concentració, i a poca distáncia es queda Catalunya.

Els productes minerals no metál lics (coefícient de Gini = 0,50) també es troben bastant 

dispersos, encara que Valéncia destaca especialment en aquesta producció industrial, i no només 

pels taulells de la Plana, sinó també peí ciment (Foia de Bunyol i FAlacantí), el marbre 

(Vinalopó Mitjá), el vidre (FOlleria) i la cerámica artística (l’Horta).

Quant a la fusta, el suro i els mobles (coefícient de Gini = 0,46) també trobem una certa 

dispersió, encara que Valéncia destaca sobre la resta de comunitats, tant peí que fe a la fusta i el 

suro, com, sobretot, peí que fe ais mobles, la febricació deis quals -de gran arrelament historie a 

la Ciutat de Valéncia i voltants- és concentra actualment a l’Horta Sud, i en menor mesura en el 

Baix Maestral, la Valldigna, la Valí de Montesa i la Ribera.

Dins les indústries extractives i del petroli, energia i aigua (coefícient de Gini = 0,44) 

destaca especialment el paper d’Astúries, peí gran nombre d’ocupats en la producció d’energia 

(en la minería), i per últim, en la indústria d’aliments, begudes i tabac (coefícient de Gini = 

0,42) és on trobem major dispersió, ja que totes les comunitats autónomes -en major o menor 

mesura, segons la seua població i rendiments agraris- posseeixen empreses d’alimentació.

1010



6. BIBLIOGRAFIA

1011



6.1. ESTUDIS GEOGRÁFICS SOBRE LA PLANA

AADD (1980): Geografía Física deis Paisos Catalans, Barcelona, Ketres, pp. 226, tercera 

edició (primera edició del 1976).

AADD (1985a): La provincia de Castellón de la Plana. Tierras y  Gentes, Castelló, Caixa 

d’Estalvis de Castelló, pp. 448.

AADD (1989c): Atlas de España, Barcelona, Planeta-De Agostini, 7 vols., pp. 1.312.

AADD (1991c): Cens de Poblado 1991 (La Plana Alta, La Plana Baixa i L’Alcalatén), Instituí 

Valenciá d’Estadística, Generalitat Valénciana.

AADD (1994c): Historia de la Cooperativa Católico Agraria y  Caja Rural de Villarreal (1919- 

1994), Caixa Rural Católico-Agraria de Vila-real, pp. 443.

AADD (1994f): Dades Básiques. Comunitat Valenciana 1994, IVE {Instituí Valenciá 

d'Estadística), Conselleria d’Hisenda, Generalitat Valenciana.

AADD (1995-96): Geografía de les comarques valencianes (director Juan Piqueras Haba), 6  

vols., Ciutat de Valéncia, Foro Ediciones.

AADD (1996a): España 30.000, Barcelona, Fomento de la Producción, pp. 1.351.

AADD (1996b): Economía 3 (revista), núm. 56, III época, Ciutat de Valéncia.

AADD (1996d): Dades Básiques. Comunitat Valenciana 1996, IVE {Instituí Valenciá 

dEstadística), Conselleria d’Hisenda, Generalitat Valenciana.

AADD (1997J): Duns 50.000. Principales empresas españolas. España 1997, Madrid, Duns & 

Bradstreet, 2 vol., pp. 3.575.

AdE {Atlas de España)', vegeu AADD (1989c)...

Arasa i Gil, Ferran i Viceng Rosselló i Verger (1995): Les vies romanes del territori valenciá, 

Ciutat dé'Valéncia, Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, Generalitat 

Valenciana, pp. 141.

Badenes Gor, María del Carme (1965): “La industria cerámica de Onda”, Cuadernos de 

Geografía, 2, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 167-205.

Balbás y Cruz, Juan Antonio (1882): El libro de la provincia de Castellón, edició del 1981, 

Caixa d'Estalvis de Castelló, pp. 872.

Beltran Manrique, E. (1958): Almassora. El Mijares. Narración histórica, Castelló (reedició del 

1980, Almassora, pp. 458).

Bemat i Martí, Joan Serafí i Miquel Ángel Badenes Martín (1994): Crecimiento de la población 

valenciana. 1609-1857, Ciutat de Valéncia, edicions Alfons el Magnánim, pp. 360.

— (1996): “El despoblament a l’ámbit de la Plana de l’Arc”, lJom ades Culturáis a la Plana de 

VArc, Associació Cultural la Balaguera, la Pobla Tomesa, pp. 15-31.

Beuter, Pere Antoni (1538): Crónica de la primera part de la Historia de Valéncia, edició del 

1982 a cura d’Enric Iborra, Ciutat de Valéncia, edicions Alfons el Magnánim.

Burriel de Orueta, Eugeni (1968): “Geografía agraria de Onda”, Estudios Geográficos, 112-113, 

Instituto Elcano, Madrid, pp.576-640.

1012



(1971): Desarrollo urbano de Castellón de la Plana, Madrid, Departamento de Geografía, 

Universidad Autónoma, pp. 111.

Cabanilles, Antonio Joseph (1795): Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, 

Agricultura, Población y  Frutos del Reyno de Valencia, edició facsímil del 1991, 

Castelló, Bancaixa, pp. 338.

Calero Lafuente, M. C. (1971): “Geografía agraria de Almenara”, Cuadernos de Geografía, 9, 

Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 53-75.

Camarena Mahiques, Josep (1966): Padrón demográfico-económico del Reino de Valencia 

¿1735?, Seminarios de Historia Moderna y contemporánea de la Universidad de 

Valencia, pp. 90.

Castelló Traver, Josep-Emili (1978): El País Valenciano en el Censo de Floridablanca, Ciutat 

de Valéncia, edicions Alfons el Magnánim, pp. 474.

Castelló Traver, J. E., M. Á. Badenes Martín i J. S. Bemat i Martí (1988): Crecimiento y  crisis 

en la población valenciana, Ciutat de Valéncia, Generalitat Valenciana, pp. 232. 

Centelles i Barraganes, Verónica (1991): “Un caso singular en los movimientos de población: 

Onda 1950-1960”, enMiralcamp, Butlleti d'Estudis Onders, núm. 7, Onda, pp. 7-40. 

Dalmau Porta, Juan Ignacio i Enrique de Miguel Fernández (1991): El azulejo. Estudio 

sectorial, Universitat Politécnica de Valéncia, pp. 237.
Díaz Manteca, Eugeni (1984): Cerámica histórica de les comarques castellonenques, 

Generalitat Valenciana, pp. 50.

Díaz Manteca, Eugeni, Jaume Peris Domínguez i Josep Lluís Porcar (1996): L Alcora. Un segle 

d ’art i indústria, Castelló-Ciutat de Valéncia, Bancaixa, pp. 297.

Domingo Pérez, Concepció (1977): La Vilavella, Ciutat de Valéncia, Departament de Geografía 

de la Universitat de Valéncia, pp. 144.

— (1982): “Evolución y movilidad de la población de la Plana”, Cuadernos de Geografía, 30,

Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 63-80.

— (1983): La Plana de Castelló: la formación de un paisaje agrario mediterráneo, Castelló,

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat, pp. 308.

— (1993): “El trabajo de las munjeres en el sistema citrícola valenciano”, Cuadernos de

Geografía, 53, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 85-109.

— (1994): “La profundización de los desequilibrios territoriales en Castellón”, Cuadernos de

Geografía, 56, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 207-232. 

Domínguez Agut, Enrique (1988): Perspectivas de futuro económico de la provincia de 

Castellón, Castelló, C.O.C.I.N. (Cambra de Comer?), pp. 546.

Doñate Sebastiá, Josep María (1972): “Desarrollo urbano de Villarreal”, en Datos para la 

historia de Villarreal, I, Ajuntament de Vila-real, pp. 147-162.

— (1973): “Síntesis geográfíco-histórica de Villarreal”, en Datos para la historia de Villarreal,

II, Ajuntament de Vila-real, pp. 11-89.

1013



Eiximenis, Francesc (cap al 1384, publicat el 1499): Lo Crestiá, edició a cura d’Albert Hauf el 

1983, Barcelona, Edicions 62, pp. 291-303.

Escolano, Gaspar (1610-1611): Décadas de la historia de la insigne y  coronada Ciudad y  Reyno 

de Valencia, edició facsímil del 1880, Ciutat de Valéncia, Terraza, Aliena y Ca , 3 vols.

Estall i Poles, Vicent Joan (1997): La industria cerámica en Onda. Las fábricas, 1778-1997, 

Onda, Ajuntament, pp. 102.

Esteve Gálvez, Francesc (1993): Cerámica d'Onda, Castelló, Diputado Provincial, pp. 253.

Felip Sempere, Vicent (1987): La qüestió de les aigües entre la vila de Nules i Borriana, 

Ajuntament de Nules, 1987.

Franch, E. (1983): Estudio demográfico de Nules i Mascarell (la Plana de Castelló), tesis de 

llicenciatura inédita, Departament de Geografía, Universitat de Valéncia, pp. 254.

Fuster i Ortells, Joan de la Creu (1962): El País Valenciano, Barcelona, Ediciones Destino, 

edició en catalá del 1984: El País Valenciá, dins Joan Fuster. Obres completes, vol. III 

(“Viatge peí País Valenciá”), Barcelona, Edicions 62, pp. 439 (primera edició en catalá: 

1971, Barcelona, edicions 62).

García Cárcel, R. (1976): «El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del 

siglo XVI», Cuadernos de Geografía, 18, Facultat de Filosofía i lletres, Universitat de 

Valéncia, pp. 50-66.

Garcia i Garda, Honori (1944): “La Sierra de Espadan”, Boletín Sociedad Castellonense de 

Cutura, 20, Castelló de laPlana, pp. 115-125.

—(1959): Notas para la historia de Valí de Uxó, edició del 1982, Ajuntament de la Valí d’Uixó,

pp.228.

GFPC {Geografía Física deis Paisos Catalans), vegeu: AADD (1980)...

Gimeno Michavila, Vicent (1926): Del Castellón viejo, edició facsímil del 1989, Castelló, Caixa 

d’Estalvis de Castelló, pp. 389.

Ginés i Escuder, Alfons (1972): “Geografía agraria de Benicássim”, Cuadernos de Geografía, 

10, Facultat dé Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 31-65.

Gomis i Martí, Josep María (1990): Evolució histórica del taulellet, Castelló, Diputado 

Provincial, pp. 389.

Gozálvez Pérez, Vicente (1976): “Situación actual de la propiedad agraria en la provincia de 

Castellón”, Cuadernos de Geografía, 19, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de 

Valéncia, pp. 1-22.

Guichard, Pierre i Norbert Mesado (1976): Un menutpoblé del País Valenciá durant l ’época 

musulmana: Borriana, Borriana, Ajuntament, pp. 51.

IVE {Instituí Valenciá d'Estadística), vegeu: AADD (1994f) i (1996d)...

Jaume I, Rei d’Aragó (manuscrit més antic conservat del 1343): Crónica o Llibre deis Feits, 

text a cura de Josep María de Casacuberta, Barcelona, Barcino, 1926, 2  vols., pp. 97 (Ir 

vol.).

1014



Lacarra, Julio, Ximo Sánchez i Francesc Jarque (1996): Les observacions de Cavanilles. Dos- 
cents anys després, ilibre segon, Ciutat de Valéncia, Bancaixa, pp. 321.

Llórente, Teodor (1887): España. Sus monumentos y  artes. Su naturaleza e historia. Valencia, 
Ir vol., Barcelona, Cortezo, pp. 1.063.

López Gómez, Antonio (1957): “Evolución agraria de la Plana de Castellón”, Estudios 
Geográficos, 29, Instituto Elcano, Madrid, pp. 309-361.

— (1970): “Les condicions físiques”, en L ’estructura económica del País Valenciá, I, Ciutat de
Valéncia, L’Estel, pp. 37-65.

— (1972): “Los ‘Masets’ de Castellón”, Cuadernos de Geografía, 11, Facultat de Filosofía i
Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 1-6..........................................................................

López Olivares, D. (1983): Oropesa: un núcleo turístico de la Costa de Azahar, Departament de 
Geografía, Dip. Prov. De Castelló, Ajuntament i CIT d’Orpesa, pp. 158.

Madoz, Pascual (1846-1849): Diccionario geográfico-estadistico-histórico de España y  sus 
posesiones de Ultramar, 16 vol., Madrid, Madoz, P. i L. Sagasti.

Martí i Castillo, Raquel (1995): Vila-real: creixement demográfic i urbá (1960-1991), Vila-real, 
Ajuntament, pp.232.

Mateu Bellés, Joan (1982): El Norte del País Valenciano. Geomorfologia litoral y  prelitoral, 
Ciutat de Valéncia, Secció de Geografía, Universitat de Valéncia, pp. 286.

Meliá i Tena, Casimir (1971): “La industria azulejera en la provincia de Castellón”, Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, 47, Castelló de la Plana, pp. 158-180.

Membrado i Tena, Joan Caries (1991): El sector tauleller. Motor de la indústria a les 
comarques castellonenques, tesi de llicenciatura inédita, pp. 142.

— (1992): “L’exportació dins la indústria taulellera espanyola”, Cuadernos de Geografía, 52,
Facultat'de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 267-296.

— (1993): “La localització de la indústria taulellera a la Plana de Castelló”, Millars, 16,
Universitat Jaume I, pp. 81-92.

— (1995): Vila-real, ciutat industrial. El taulell i les altres indústries en la historia, el present i
el futur de la ciutat, Vila-real, Ajuntament, pp. 229.

— (1996): “Historia de la indústria cerámica a la Plana”, IV Congrés d'Historia i Filología de
la Plana (1994), Ajuntament de Nules, pp. 81-96.

Mundina Milallave, Bemat (1873): Historia, Geografía y  Estadística de la Provincia de 
Castellón, edició facsímil del 1988, Castelló, Caixa d’Estalvis de Castelló, pp. 693. 

Obiol Menero, Emili (1984): “La dualidad espacio mral-espacio urbano en la comarca de la 
Plana”, Estudis Castellonencs, 9, Diputació de Castelló, pp. 379-398.

— (1985a): “El modelo de localización industrial de Weber y Alonso aplicado a la actividad
azulejera: el caso de Vila-real”, Millars, 10, CoHegi Universitari de Castelló, 
Universitat de Valéncia, pp. 59-76.

— (1985b): L ’aprofitamentde l ’aigua a l'Horta del riu Millars, Castelló, Diputació Provincial,
pp. 212.

1015



— (1987): Toponimia rural de Vila-real, Caixa Rural de Vila-real, pp. 105.
Ortells Chabrera, Vicent (1982a): “Evolució de la població absoluta de la Plana de Castelló”, 

Castelló, Estudis Castellonencs, 1, Diputació de Castelló, pp. 315-361.
— (1982b): “Cartografía de la localización comercial en el centro histórico de Castelló de la

Plana: 1929, 1954, 1982”, Millars, 7, CoMegi Universitari de Castelló, Universitat de 
Valéncia, pp. 27-45.

— (1983): La Plana de Castelló: jerarquía i connexió urbana, CoMegi d’Arquitectes de
Valéncia-Castelló, pp. 124.

— (1987): Geografía urbana y  del poblamiento en la Plana de Castelló, Ajuntament de

Castelló, pp. 654...............................................................................................................
— (1992): Solar y  Hábitat: el medio físico en la construcción de los núcleos castellonenses,

Castelló, Diputació Provincial, pp. 429.
— (1997): La ciutat preindustrial valenciana, Castelló de la Plana, Univesitat Jaume I i

Diputació de Castelló, pp. 278.
Ortells Chabrera, Vicent i José Quereda Sala (1993): La Plana de Castelló. Estudio geográfico, 

Diputació de Castelló, pp. 223.
Pérez Cueva, Alexandre (1977): “El Cuaternario continental de la Plana de Castelló”, 

Cuadernos de Geografía, 24, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, 
pp. 39-54.

— (1988): Geomorfologia del sector Ibérico valenciano entre los ríos Mijares y  Turia, Ciutat
de Valéncia, Universitat de Valéncia, pp. 217.

Pérez Puchal, Pedro (1972): “La población del País Valenciano hasta la época estadística”, 
Cuadernos de Geografía, 10, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, 
pp. 1-30:

Piqueras Haba, Juan (dir.): Geografía de les comarques valencianes, vegeu AADD (1995-96)... 
Piqueras Haba, Juan i Carme Sanchis Deusa (1992): L'organització histórica del territori 

valenciá, Genéralitat Valenciana (COPUT, col. territori, núm. 2), pp. 149.
Piqueras Haba, Juan i Joan Caries Membrado i Tena (1996a): “La política territorial de la 

Generalitat Valenciana: La comarcalització pendent”, Cuadernos de Geografía, 58, 
Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 337-363.

— (1996b): “L'administrado del territori al País Valenciá”, dins “Els Paisos Catalans: concepte
i evolució”, vol. VII de la Geografia General deis Paisos Catalans, Barcelona, 
Enciclopédia Catalana, pp. 160-187.

Pons Martí, V. i M. D. Soriano Soto (1994): “Valores del coeficiente de Torrencialidad R. Su 
cálculo y distribución para la provincia de Castellón”, Cuadernos de Geografía, 55, 
Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 17-25.

Quereda Sala, José (1973): “Alcora y su industria azulejera”, en Cuadernos de Geografía, 13, 
Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 31-55.

— (1976): El clima de la provincia de Castellón, Castelló, Diputació Provincial, pp. 125.

1016



— (1979): Benicássim y  la espectacular transformación de su paisaje, Castelló, Diputació

Provincial, pp. 71.
— (1985): El tiempo en la provincia de Castellón, Castelló, Diputació Provincial, pp. 125. 
Romero González, Joan i Concepció Domingo Pérez (1979): “La dicotomía interior-litoral en la

provincia de Castellón y sus consecuencias demográficas”, Cuadernos de Geografía, 
25, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 181-192.

Rosselló i Verger, Viceng Maria (1966): “La industria azulejera en España”, Estudios geográfi
cos, 104, Madrid, Instituto Elcano, pp. 433-450.

— (1984): 55 ciutats valencianes, Ciutat de Valéncia, Universitat de Valéncia, pp. 288.
— (1989): Geografía humana del País Valenciano, Barcelona, Oikos-Tau, pp. 144.
— (1995): Geografía del País Valenciá, Ciutat de Valéncia, edicions Alfons el Magnánim, pp.

640.
Sancho Comins, José (1979): La utilización agrícola del suelo en la provincia de Castellón de 

la Plana, Castelló, Caixa d’Estalvis de Castelló, pp. 260.
— (dir.) (1982): Atlas de la provincia de Castellón de la Plana, Castelló, Caixa d’Estalvis de

Castelló, pp. 42 i comentaris.
Sarthou Carreres, C. (1913): “Provincia de Castellón” en Geografía General del Reino de 

Valencia, edició facsímil del 1989, Castelló, Caixa d’Estalvis de Castelló, pp. 1.087. 
Segura Beltran, Francesca (1990): Las Ramblas Valencianas, Ciutat de Valencia, Departament 

de Geografía, Universitat de Valéncia, pp. 229.
— (1993): Morfología de las desembocaduras fluviales en el norte del País Valenciano”, Actes

de la II Reunión del Cuaternario Ibérico, pp. 707-167 
Soler i Marco, Vicent (1984): Guerra i expansió industrial: País Valenciá (1914-23), Ciutat de 

Valéncia; edicions Alfons el Magnánim, pp. 221.
Soler i Riber, Joan (1970): “La divisió comarcal del País Valenciá”, en L ’estructura económica 

del País Valenciá, n, Ciutat de Valéncia, L’Estel, pp. 7-31.
Sos Baynat, Vicent (1957): “Las tenazas de la Ramba de la Viuda y el Cuaternario de la Plana 

de Castelló”, Actes del V Congreso Internacional del INQUA, Madrid-Barcelona, 
CSIC, tom I, pp. 405-418.

— (1977): “La Plana como glacis relicto y su edad geológica”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, 53, Castelló de la Plana, pp. 279-288.

Tomás Carpi, Joan Antoni (1985): La lógica del desarrollo económico: el caso valenciano, 
PREVASA (Previsions Económiques Valencianes), Ciutat de Valéncia, Caixa 
d’Estalvis de Valéncia, pp. 919.

Traver Tomás, Vicent (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, edició facsímil del 1982, 
Ajuntament de Castelló, pp. 486.

Viciana, Martí de (1566): Tercera parte de la chronyca de la indita y  coronada ciudad de 
Valencia y  de su reino, edició facsímil del 1972 del Departament d'História Moderna, 
Universitat de Valéncia, pp. 371.

1017



Vilá i Valentí, J. (1993): “El papel de los geógrafos en la comarcalización”, XIII Congreso 
Nacional de Geografía, A.G.E., Sevilla, pp. 231-242.

Viruela Martínez, Rafael (1980): “La industria de alpargatas en la Valí d’Uixó”, Cuadernos de 
Geografía, 26, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 203-220.

— (1983a): “Dinámica poblacional de la Valí d’Uixó durante el último siglo”, Boletín Sociedad
Castellonense de Cutura, 20, Castelló de la Plana, 59, pp. 321-341.

— (1983b): “El trabajo a domicilio en la industria del calzado de la Valí d’Uixó”, Estudis
Castellonencs, 1, Diputació de Castelló, pp. 403-409.

— (1985): La actividad pesquera en el Grau de Castelló, Departament de Geografía,

Universitat de Valéncia, pp. 103.
— (1987): La industria del calzado en la provincia de Castelló, Castelló, Sociedad

Castellonense de Cultura, pp. 90.
— (1992): “Tendéncies en la indústria castellonenca en les últimes décades”, en Boletín

Sociedad Castellonense de Cultura, 68, Castelló de la Plana, pp. 281-305.

1018



6.2. ESTUDIS SOBRE INDUSTRIA VALENCIANA

AADD (1992b): Diagnóstico del sector de la cerámica decorativa, Ciutat de Valéncia, AVEC i 
Creación & Co, pp. 114.

Albertos Puebla, Juan Miguel (1990): “Sector de maquinaria. Capacidad de innovación y 
desarrollo regional. El caso de la Comunidad Valenciana”, Cuadernos de Geografía, 
47, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 41-62.

Alonso, A. , J. Boronat i J. Martínez (1985): La industria cerámica de Manises. Un análisis 
económico, Ciutat de Valéncia, Conselleria d’índústria, Comer5 i Turisme, pp. 92. 

Andrés, C., M. Monfort i J. Usach (1992): “El sector industrial: especialización productiva y 
territorial”, en Martínez, Aurelio, Andrés Pedreño i Emest Reig (Dirs.), Estructura 
económica de la Comunidad Valenciana, Madrid, Espasa Calpe, pp. 133-165.

Aracil, Rafael i Márius Garcia-Bonafé (1974): Industrialització al País Valenciá: el cas d ’Alcoi, 
Ciutat de Valéncia, Tres i Quatre, pp. 315.

Arroyo, Femando (1968): “La industria del mueble en Tabemes de la Valldigna”, Cuadernos de 
Geografía, 5, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 215-230.

AVEC (¿soñación Valenciana de Empresas de la Cerámica), vegeu AADD (1992b)...
Badenes Gor, María del Carme (1965): “La industria cerámica de Onda”, Cuadernos de 

Geografía, 2, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 167-205.
Baila i Pallares, Miquel (1986): “Transició demográfica i industrialització a Vilafranca”, 

Cuadernos de Geografía, 39, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, 
pp. 157-173.

Bernabé Maestre, Josep María (1975): Industria i subdesenvolupament al País Valenciá (el 
calqat a la  Valí del Vinalopó), Ciutat de Mallorca, Molí, pp. 109.

— (1976a): La industria del calzado en el Valle del Vinalopó, Ciutat de Valéncia, Departament
de Geografía, pp. 236.

— (1976b): “Canvis tecnológics i estructures industriáis: el calqat a la Valí del Vinalopó”,
RecerqueSy 6, pp. 159-182.

— (1982): “Los problemas de reestructuración de la siderurgia en la década de los ochenta y sus
repercusiones en el proyecto de la IV Planta Siderúrgica Integral de Sagunto”, 
Cuadernos de Geografía, 31, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, 
pp. 143-160.

— (1984): “Industria espontánea en la provincia de Alicante”, Investigaciones Geográficas, 2,
Instituí Universitari de Geografía, Universitat d’Alacantpp. 195-220.

Boira Maiques, J. V., V. M. Rosselló i Verger i M. J. Teixidor de Otto (1988): La comarca de 
VHorta. Area Metroplitana de Valencia, Secretaria General de la Conselleria 
d’Administrado Pública, pp. 107.

1019



Botella Gómez, Ana (1981): “La industria papelera: su localización en el País Valenciano”, 
Cuadernos de Geografía, 29, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, 
pp. 177-194.

Camisón, César, Salvador Roig i Vicente Ramón Torcal (1992): Análisis sectorial del mueble y  
la madera (l ’Horta Sud), Ciutat de Valéncia, Institut d’Estudis Comarcáis (Horta Sud), 
pp. 405.

Casado Sánchez, María Angeles (1974): Ibi. Estudio geoeconómico de un núcleo industrial, 
Ciutat de Valéncia, Departament de Geografía de la Universitat de Valéncia, pp. 93.

Conesa Cortés, J. (1962): “La industria del juguete en Levante”, Estudios geográficos, 87, 
Madrid, Instituto Elcano, pp. 317-322.

Domingo, Concepció i Rafael Viruela (1997): ‘Trabajo femenino en agro-industrias 
tradicionales”, Cuadernos de Geografía, 61, Facultat de Geografía i Historia, 
Universitat de Valéncia, pp. 15-29.

Garcés Rodríguez, M. (1975): “La industria siderúrgica valenciana”, Economía Industrial, 135, 
pp. 63-73.

Garcia Bonafé, Márius (1974): “El marco histórico de la industrialitzaciuón valenciana”, 
Información Comercial Española. Revista de Economía, núm. 485, Secretaría de Estado 
de Comercio, Turismo y Pyme, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, pp. 135- 
146.

Gómez López, José Daniel (1992): “Proceso de intemacionalización de la empresa 
hortofrutícola de carácter familiar: el caso de Pacual Hemanos, S. A.”, Cuadernos de 
Geografía, 52, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 229-248.

González Cudilleiro, Manuel (1974): “La industria azulejera levantina”, Información Comercial 
Española. Revista de Economía, núm. 485, Secretaría de Estado de Comercio, Turismo 
y Pyme, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, pp. 193-198.

— (1992): “La cooperación en el subsector de baldosas cerámicas”, Economía Industrial, núm. 
286, Madrid, Ministeri d’Indústria, pp. 67-69.

Gozálvez Pérez, Vicente (1975): La industria de esteras y  alfombras en Crevi líente, Ciutat de 
Valéncia, Departament de Geografía de la Universitat de Valéncia, pp. 41.

Hermosilla Pía, Jorge (1993): El Camp de Túria y  la Hoya de Buñol. Accesibilidad, industria y  
segunda residencia, Departament de Geografía, Universitat de Valéncia, pp. 149.

Honrúbia, José (1982): La industria valenciana en el umbral de los ochenta, Ciutat de Valéncia, 
Caixa d’Estalvis de Valéncia, pp. 285.

Houssel, Jean Pierre (1983): “L’industrialisation spontanée dans la région de Valence 
(Espagne)”, Cahiers Nantais, 22, pp. 173-180.

ICE (redacció) (1974): “La industria del juguete”, Información Comercial Española (ICE). 
Revista de Economía, núm. 485, Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, 
Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, pp. 223-226.

1020



ICE (redacció) (1974): “El mueble de madera valenciano: una industria en expansión”, 
Información Comercial Española (ICE). Revista de Economía, núm. 485, Secretaría de 
Estado de Comercio, Turismo y Pyme, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 
pp. 227-229.

Jordá Borrell, Rosa María (1973): “La indústria del turrón en Jijona”, Cuadernos de Geografía, 
13, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 57-74.

— (1976): “Alcoy: la crisi textil de 1965 y sus repercusiones”, Cuadernos de Geografía, 18,

Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 27-36.
— (1986): La industria en el desarrollo del Area Metropolitana de Valencia, Ciutat de

Valéncia, Universitat de Valéncia (Secció de Geografía), pp. 302.
Jordán Galduf, J. M. i R. Torres Balaguer (1986): “La industria del Camp de Túria y la crisis 

económica”, Lauro, 2, Ajuntament de Llíria, pp. 201-211.
Juan i Fenollar, R. (1976): “Las industrias de la alimentación en el País Valenciano”, Panorama 

Bursátil, 1, pp. 109-130.
Lluch i Martín, Emest (1974): “Modelos de industrialización e ideologías en el País 

Valenciano”, Información Comercial Española. Revista de Economía, núm. 485, 
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, Ministerio de Economía y 
Hacienda, Madrid, pp. 45-54.

— (1976): La via valenciana, Ciutat de Valéncia, edicions 3 i 4, pp. 254.
Martínez Estévez, Aurelio, Andrés Pedreño Muñoz i Emest Reig i Martínez (Dirs.) (1992): 

Estructura económica de la Comunidad Valenciana, Madrid, Espasa Calpe.
Martínez Serrano, J. A. (1977): La formación de la industria valenciana, tesis doctoral, Facultat 

de Ciéncies Económiques i Empresarials, Universitat de Valéncia, pp. 434.
Mas Verdú, Francisco, Antonio Rico Gil i Joaquín Mafé Sanantonio (1992): “Política industrial: 

promoción y difusión de la innovación”, en Martínez, Aurelio, Andrés Pedreño i Emest 
Reig (Dirs.), Estructura económica de la Comunidad Valenciana, Madrid, Espasa 
Calpe, pp. 441-456.

Meliá i Tena, Casimir (1971): “La industria azulejera en la provincia de Castellón”, Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, 47, Castelló de la Plana, pp. 158-180.

Membrado i Tena, Joan Caries (1991): El sector tauleller. Motor de la indústria a les 
comarques castellonenques, tesi de llicenciatura inédita, pp. 142.

— (1992): “L’exportació dins la indústria taulellera espanyola”, Cuadernos de Geografía, 52,
Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 267-296.

— (1993): “La localització de la indústria taulellera a la Plana de Castelló”, Mi llars, 16,
Universitat Jaume I, pp. 81-92.

— (1995): Vi la-real, ciutat industrial. El taulell i les altres industries en la historia, el present i
el futur de la ciutat, Ajuntament de Vila-real, pp. 229.

1021



Navarro, Jesús i César Camisón (1993): Diagnóstico y  posibilidades de cooperación en el 
sector madera-mueble y  afines, Ciutat de Valéncia, Instituto Tecnológico del Mueble y 
Afínes, pp. 227.

Obiol Menero, Emili (1985): “El modelo de localización industrial de Weber y Alonso aplicado 
a la actividad azulejera: el caso de Vila-real”, Millars, 10, Col-legi Universitari de 

Castelló, Universitat de Valéncia, pp. 59-76.
Pérez Puchal, Pedro (1968): La industria del Campo de Sagunto, Sagunt, Caja de Ahorros y 

Socorros de Sagunto, pp. 97.
— (1969): “La indústria de la cera en Albaida”, Cuadernos de Geografía, 6, Facultat de

Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 251-260.
Picó i López, Josep (1976): Empresario e industrialización. El caso valenciano, Madrid, 

Tecnos, pp. 184.
Pitarch Garrido, María Dolores (1992): “Los servicios avanzados en el País Valenciano en la 

década de los 80. Evolución y futuro”, Cuadernos de Geografía, 51, Facultat de 
Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 125-138.

Quereda Sala, José (1973): “Alcora y su industria azulejera”, en Cuadernos de Geografía, 13, 
Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 31-55.

Requena Diez, Rafael (1992): El disseny industrial de la cerámica de Manises en la década deis 
vuitanta, tesi doctoral inédita dirigida per En Romá de la Calle de la Calle, Facultat de 
Belles Arts, Universitat Politécnica de Valéncia, pp. 511.

Reig i Martínez, Emest (1977): Análisis regional y  crecimiento industrial: el caso del País 
Valenciano. 1958-1975, tesis doctoral dirigida per Don Ángel Viñas Martín, Facultat de 
Ciéncies Económiques i Empresarials, Universitat de Valéncia, pp. 551.

Rosselló i Vergér, Vicen? María (1961): “Manises, ciudad de la cerámica”, Saitabi, 11, Facultat 
de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 145-190.

(1966): “La industria azulejera en España”, Estudios geográficos, 104, Madrid, Instituto Elcano, 
pp. 433-450. ‘

Salom Carrasco, Julia (1981): “El consumo de productos petrolíferos en el País Valenciano”, 
Cuadernos de Geografía, 29, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, 
pp. 195-216.

— (1987): “El terciario industrial y la difusión de innovaciones en la Comunidad Valenciana”,
Cuadernos de Geografía, 42, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, 
pp. 193-204.

— (1997): “Política industrial de apoyo a la innovación en áreas de desarrollo endógeno: el caso
de la Comunidad Valenciana a la luz de las experiencias europeas recientes”, 
Cuadernos de Geografía, 61, Factultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, 
pp. 145-157.

1022



Salom Carrasco, Julia i Juan Miguel Albertos Puebla (1995a): “La industria en la Comunidad 
Valenciana”, dins Cambio industrial y  desarrollo regional en España (Joaquín Bosque i 
Ricardo Méndez, coord.), Barcelona, Oikos-Tau, pp. 303-355.

— (1995b): “La política industrial valenciana y su impacto territorial. 1985-1995”, Cuadernos
de Geografía, 58, Factultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp.385- 
416.

Sebastiá Alcaraz, Rafael (1997): “La indústria del calzado en la provincia de Alicante: 
características de su evolución reciente (1970-1991)”, Investigaciones Geográficas, 

Institut Universitari de Geografía, Universitat d’Alacant, pp. 81-98.
Such Juan, Juan (1993): La industria textil de Alcoi-Ontinyent. Problemas y  perspectivas, Ciutat 

de Valéncia, Juan Such Juan ed., pp. 302.
Tomás Caipi, Joan Antoni (1985): La lógica del desarrollo económico: el caso valenciano, 

PREVASA (Previsions Económiques Valencianes), Ciutat de Valéncia, Caixa 
d’Estalvis de Valéncia, pp. 919.

Trillo, J. Ignacio (1974): “La IV Planta Siderúrgica Industrial”, Información Comercial 
Española. Revista de Economía, núm. 485, Secretaría de Estado de Comercio, Turismo 
y Pyme, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, pp. 165-180.

Vallés i Sanchis, Ismael (1986): Indústria textil i societat a la regió Alcoi-Ontinyent 1780-1930, 
Ciutat de Valéncia, IVEI i Universitat de Valéncia, pp. 197.

Viruela Martínez, Rafael (1980): “La industria de alpargatas en la Valí d’Uixó”, Cuadernos de 
Geografía, 26, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 203-220.

— (1983b): “El trabajo a domicilio en la industria del calzado de la Valí d’Uixó”, Estudis
Castellonencs, 1, Diputado de Castelló, pp. 403-409.

— (1987a): Lá industria del calzado en la provincia de Castellón Castelló, Sociedad
Castellonense de Cultura, pp. 90.

— (1987b): Morella: poblamiento, industria y  agricultura, Castelló, Diputado Provincial, pp.
246.

— (1992): “Tendéncies en la indústria castellonenca en les últimes décades”, en Boletín
Sociedad Castellonense de Cultura, 68, Castelló de la Plana, pp. 281-305.

Ybarra, Josep Antoni (1986): Sector calzado. Presente y  futuro, Alacant, Banco de Alicante, pp. 
193.

— (1991): “Formaciones económicas en contextos de cambio: Distritos industriales en España
(el caso del País Valenciano)”, Revista de Estudios Regionals, 30, pp. 57-80.

— (1992): “Entre la cooperación y la competencia: los distritos industriales en el País
Valenciano”, Economía Industrial, 286, pp. 12-1 A.

1023



6.3. ESTUDIS SOBRE LA LOCALITZACIÓ DE LES EMPRESES

Agnew, John (1987): The United States in the World-Economy. A Regional Geography, 
Cambridge (Regne Unit), Cambrigde University Press, pp. 264.

Albertos Puebla, Juan Miguel (1995): “El papel de las corporaciones transnacionales en el 
proceso de globalización: ¿Nuevas oportunidades de desarrollo para regiones 
atrasadas?”, Boletín AGE (Asociación de Geógrafos Españoles), núm. 24, pp. 169-185. 

Alexandersson, Gunnar (1956): The Industrial Structure o f American Cities, Lincoln (Nebraska- 
EUA).

Alonso, W. (1964): Location and Land Use; toward a General Theory ofLand Rent, Cambridge 

(Massachusetts-EUA), Harvard University Press.
Bale, John (1976): The Location ofManufacturingIndustry, Edimburg, Oliver & Boyd, pp. 223. 
Ban David, D. (1993): “Equalizing Exchange: Trade Liberalization and Income Convergence”, 

Quarterly Journal o f Economics, núm. 108.
Becattini, Giacomo (1979): “Dal settore industríale al distretto industríale: alcune 

considerazione sull’unitá di indagine deireconomia industríale”, Rivista di Economía e 
Política Industríale, l,pp. 7-21.

— (1992): “El distrito industrial marshalliano como concepto socioecocómico”, dins Pyke, F.,
G. Becattini i W. Sengenberger: Los distritos industriales y  las pequeñas empresas. I. 
Distritos industriales y  cooperación inter-empresarial en Italia, Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, pp. 61-79.

Becattini, G. i E. Rullani (1996): “Sistemas productivos locales y mercado global”, Información 
Comercial Española. Revista de Economía, núm. 754, Secretaría de Estado de 
Comercio, Turismo y Pyme, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, pp. 11-24. 

Benko, G. i M. Dunford (ed.) (1991): Industrial Change and Regional Development: the 
Transformation o f New Industrial Spaces, Londres, Belhaven Press.

Benko, G. i A. Lipietz(dir.) (1992): Les régions qui gagnent. Districts etréseaux: les nouveaux 
paradigmes de la Géographie Economique, París, PUF (traducció espanyola: Las 
regiones que ganan, Ciutat de Valéncia, Institutició Valenciana d’Estudis Autonómics- 
IVEI, 1992).

Bernabé Maestre, Josep María (1975): Indústria i subdesenvolupament al País Valencia, Ciutat 
de Mallorca, Molí, pp. 109.

— (1976): La industria del calzado en el Valle del Vinalopó, Ciutat de Valéncia, Departament
de Geografía, pp. 236.

— (1984): “Industria espontánea en la provincia de Alicante”, Investigaciones Geográficas, 2,
Institut Universitari de Geografía, Universitat d’Alacant pp. 195-220.

— (1985) “próleg” en Houssel, J. P.: De la industria rural a la economía sumergida, Ciutat de
Valéncia, edicions Alfons el Magnánim, pp. 232.

Bielza de Ory, Vicente (ed.) (1984): Geografía General 2, Madrid, Taurus, pp. 395.

1024



Blaug, Mark (1978): Economic Theory in Retrospect, Cambridge University Press, Cambridge 
(Regne Unit) (traducció espanyola d’Eduardo Suárez: Teoría económica en 
retrospección, Méxic DF, Fondo de Cultura Económica, pp. 856).

Bono i Martínez, Emérit (1974): La base exportadora agrícola de la economía del País 
Valenciano y  el modelo de crecimiento hacia afuera, tesi doctoral dirigida per Don 
Manuel Sánchez Ayuso, Facultat de Ciéncies Económiques i Empresarials, Universitat 
de Valéncia, pp. 494.

Bosque Maurel, Joaquín (1995): “Introducción. Ante el presente y el futuro”, en Bosque, J. i R. 
Méndez (coord.): Cambio industrial y  desarrollo regional en España, Barcelona, 
Oikos-Tau, pp. 13-21.

Bosque Maurel, Joaquín i Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle (coord.) (1995): Cambio 
industrial y  desarrollo regional en España, Barcelona, Oikos-Tau, pp. 303-355.

Brusco, S. (1982): “The Emilian Model: productive Decentralization and Social Integration”, 
Cambridge Journal o f Economics, 6, pp. 167-184.

Butler, Joseph H. (1996): Geografía económica: aspectos espaciales y  ecológicos de la 
actividad económica, Méxic DF, Limusa, 1996, pp. 443 (traducció espanyola de Martha 
O. Márquez de roriginal anglés: Economic Geography: Spatial and Environmental 
Aspects o f Economic Activity, Nova York, John Wiley & Sons, 1980).

Callejón, M. i M. T. Costa (1995): “Economías extemas y localización de las actividades 
industriales”, Economía Industrial, 305, Madrid, Ministeri d’Indústria, pp. 75-86.

Cárter, H. (1973): The Study ofürban Geography, Londres, Edward Amold.
Chenery, H. B. i D. B. Keesing (1979): The changing composition o f developing country 

exports, World Bank StafFWorking Paper, 314, pp. 50-65.
Chisholm, Micháel (1962): Rural Settlement and Land Use, Londres, Hutchinson.
Christaller Walter (1933): Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ókonomisch- 

geographische Untersuchung über die Gesetzmássigkeit der Verbreitung und 
Entwicklung der Siedlungen mit stádtischen Funktionen, Jena, Fischer (traducció 
anglesa de C. W. Baskin: Central Places in Southern Germany, Englewood Cliffs 
(Nova Jersey-EUA), Prentice-Hall, 1966).

Climent López, Eugenio (1997): Sistemas productivos locales y distritos industriales: el caso de 
España, Boletín de la AGE (Asociación de Geógrafos Españoles), núm. 24, pp. 91-106.

Costa Campí, María Teresa (1992): “Cambios en la organización industrial: cooperación local y 
competitividad internacional. Panorama general”, Economía Industrial, 286, Madrid, 
Ministeri d’Indústria, pp. 19-36.

— (1997): Factores de la localización empresarial, Madrid, Fundación Argentaría, pp. 33.
Costa Campí, María Teresa i José García (1993): EXCEL: Cooperación entre empresas y  

sistemas productivos locales (anexo 3: el caso de la zona de Castellón en la producción 
cerámica), Madrid, IMPI (Instituto de la Pequeña y Mediana Industria), pp. 164.

Dezert, B. i Ch. Verlaque (1978): L ’espace industriel, París, PUF, pp. 301.

1025



Dixit, A. i J. Stiglitz (1977): “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”, 
American Economic Review, 67, pp. 297-308.

Friedman, J. i M. Douglas (1978): “Agropolitan Development: Toward a New Strategy for 
Regional Planning in Asia”, Growth Pole Strategy and Regional Develpment Policy, 
Oxord (Regne Unit), Pergamon.

Fuá, Giorgio (1980): Problemi dello sviluppo tardivo in Europa, Bolonya, II Mulino (traducció 
espanyola de Carmen González Royo, Problemas de desarrollo tardío en Europa, 
Ciutat de Valéncia, Institució Alfons el Magnánim, pp. 171).

— (1983): “L’industrializzazione nel Nord Est e nel Centro”, en Fuá, Giorgio i C. Zacchia
(eds.): Industrializzazione senza fratrure, Bolonya, II Mulino.

— (1992): “Small-scale Industry in Rural Areas: the Italian Experience”, en Arrow, K. J. (ed.):
The Balance between Industry and Agriculture in Economic Development, Londres, 
Mcmillan.

Fuá, Giorgio i C. Zacchia (1983): Industrializzazione senza fratrure, Bolonya, II Mulino, 1983, 
pp. 334.

Fuster i Ortells, Joan de la Creu (1962): Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, pp. 
235.

Garofoli, Gioachimo (1983): “Aree di specializzazione producttive e piccole imprese in 
Europa”, Economía Marche, II (1), pp. 3-43.

— (1992a): Endogenous Development and Southern Europe, Aldershot (Regne Unit), Avebury.
— (1992b): “Les systémes de petites entreprises: un cas paradigmatique de développement

endogéne”, dins Benko, G. i A. Lipietz (dir.): Les régions qui gagnent. Districts et 
réseaux: les nouveaux paradigmes de la Géographie Economique, Paris, PUF, pp. 57- 
80.

George, Pierre (Í962): Précis de Géographie économique, París, P. U. F., pp. 402.
Giralt i Raventós, Emili (1968): “Probemas históricos de la industrialización valenciana”, 

Estudios Geográficos, 112-113, Madrid, Instituto Elcano, pp. 369-395.
Greenhut, M. L. (1956): Plant Location in Theory and in the Practice, Chapel Hill, The 

University of North Carolina Press, pp. 348.
Hagget, Peter (1965): Locational Analysis in Human Geography, Londres, Edward Amold. 
Hamilton, F. E. Ian i G. J. R  Linge (eds.) (1979): Spatial Analysis, Industry and the Industrial 

Environment: Progress in Research and Applications, vol. 1 (Industrial Systems), 
Chichester (Regne Unit), John Wiley & Sons, pp. 289.

— (eds.) (1983): Spatial Analysis, Industry and the Industrial Environment, vol. 3 (Regional 
Economies and Industrial Systems), Nova York, John Wiley & Sons, pp. 652.

Harris, C. (1954): “The Market as a Factor in the Localization of Industry in the United States”, 
Annals o f the Association o f American Geographers, 64, pp. 315-348.

Healey, Michael J. i Brian W. Ilbery (1990): Location & Change. Perspectives on Economic 
Geography, Oxford University Press, pp. 381.

1026



Hodder, B. W. i R. Lee (1974): Economic Geography, Londres, Methuen & Co., pp. 207. 
Honrúbia, José (1982): La industria valenciana en el umbral de los ochenta, Ciutat de Valéncia, 

Caixa d’Estalvis de Valéncia, pp. 285.
Hoover, E. M. (1937): Location Theory and the Shoe and Leather Industries, Cambridge 

(Massachusetts-EUA), Harvard University Press.
— (1948): The Location o f Economic Activity, Nova York, McGraw-Hill (traducció espanyola,

Localización de la actividad económica, Méxic DF, Instituto del Desarrollo Económico, 
Fondo de Cultura Económica, 1951, pp. 354).

Hotelling, M. (1929): “Stability in Competition”, Economic Journal, 39, pp. 40-57.
Houssel, Jean Pierre (1980): “Les industries autochtones en milieu rural'*, Revue de Géographie 

de Lyon, 4, pp. 305-341.

— (1983): “L’industrialisation spontanée dans la région de Valence (Espagne)”, Cahiers
Nantais, 22, pp. 173-180.

— (1985): De la industria rural a la economía sumergida, Ciutat de Valéncia, edicions Alfons
el Magnánim, pp. 232.

Isard, Walter (1956): Location and Space-Economy: A General Theory Relating to Industrial 
Location, Market Areas, Land Use, Trade and Urban Structure, Cambridge (EUA), 
MIT-Massachusetts Institute of Technology, pp. 350.

Keeble, D. E. (1976): Industrial Location and Planning in the United Kingdom, Londres, 
Methuen, pp. 115.

Keeble, D. E., P. L. Owens i C. Thompson (1982): “Regional Accessibility and Economic 
Potencial in the European Community”, Regional Studies, 16, pp. 419-432.

Krugman, Paul (1990): Geography and Trade, Cambridge (EUA), Massachusetts Institute of 
Technology (traducció espanyola a cárrec d’Alfons Méndez, Geografía y  comercio, 
Barcelona, Antoni Bosch, 1992, pp. 152).

— (1995a): Development, Geography and Economic Theory, Cambridge (EUA), Massachusetts
Institute of Téchnology (traducció espanyola a cárrec d’Adelina Comas, Desarrollo, 
Geografía y  teoría económica, Barcelona, Antoni Bosch, 1997, pp. 113).

— (1995b): “Growing of World Trade: Causes and Consecuences”, Brookings Papers on
Economic Activity, I.

Lloyd, P. i P. Dicken (1972): Location in space, Nova York, Harper & Row, pp. 292.
Lluch i Martín, Emest (1976): La via valenciana, Ciutat de Valéncia, edicions 3 i 4, pp. 254. 
Losch, August (1940): Die raumliche Ordnungder Wirtschaft, Jena, Fischer (traducció anglesa: 

The Economics o f Location, New Haven (Connecticut-EUA), Yale University Press, 
1954).

Marshall, Alfred (1891): The Economics o f Industry, Londres, Macmillan, pp. 875.
— (1919): Industry and Trade: a Study o f Industrial Technique and Business Organization and

o f their influences on the conditions o f various classes and nations, Londres, Macmilan, 
pp. 875.

1027



— (1920): Principies o f Economics, Londres, Macmillan (traducció espanyola: Principios de
Economía, Madrid, Aguilar, 1963).

Martínez Estévez, Aurelio (1986): “Evolución de las exportaciones de la Comunidad 
Valenciana”, Papeles de Economía Española, (série Economía de las Comunidades 
Autónomas), C.E.C.A. (Confederación Española de Cajas de Ahorro), pp. 405-431. 

Martínez Estévez, Aurelio i Andrés Pereño Muñoz (1990): Comunidad Valenciana: crecimiento 
y crisi exportadora, Papeles de Economía Española, núm. 45, C.E.C.A. (Confederación 

Española de Cajas de Ahorro), pp. 379-397.
Mas Verdú, Francisco, Antonio Rico Gil i Joaquín Mafé Sanantonio (1990): “Política industrial 

y modelos de organización”, Economía Industrial, 276, Madrid, Ministeri d’Indústria, 
pp. 61-72.

— “Política industrial: promoción y difusión de la innovación”, en Martínez, Aurelio, Andrés
Pedreño i Emest Reig (Dirs.), Estructura económica de la Comunidad Valenciana, 
Madrid, Espasa Calpe, pp. 441-456.

Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (1990): Las actividades industriales, Madrid, Síntesis, pp. 
143.

— (1997a): “Transformaciones económicas y reorganización espacial: un contexto”, Boletín de
la AGE (Asociación de Geógrafos Españoles), núm. 24, pp. 5-11.

— (1997b): Geografía Económica. La lógica espacial del capitalismo global, Barcelona, Ariel,
pp. 384.

Mira i Casterá, Joan Francesc (1997): Sobre la nació deis valencians, Ciutat de Valéncia, Tres i 
quatre, pp. 250.

Molinero, Femando (1990): Los espacios rurales. Agricultura y  sociedad en la planificación 
espacial; Barcelona, Ariel, pp. 430.

Nadal Belda, Alvaro (1997): “Comercio mundial y tendencias de la inversión directa 
internacional”, Información Comercial Española. Revista de Economía, núm. 765, 
Secretaría de 'Estado de Comercio, Turismo y Pyme, Ministerio de Economía y 
Hacienda, Madrid,pp. 15-28.

Pallares Barbera, Montserrat (1997): “El sistema de producció flexible, el just-in-time y la 
transformación espacial. Las empresas del automóvil en España”, Boletín de la AGE 
(Asociación de Geógrafos Españoles), núm. 24, pp. 53-71.

Pedreño Muñoz, Andrés i Clementina Rodenas Calatayud (1993): La economía valenciana ante 
la unión económica y monetaria europea, Papeles de Economía Española, 55, C.E.C.A. 
(Confederación Española de Cajas de Ahorro), pp. 340-355.

Picó i López, Josep (1976): Empresario e industrialización. El caso valenciano, Madrid, 
Tecnos, pp. 184.

Piore, M. i C. Sabel (1990): La segunda ruptura industrial, Madrid, Alianza.
Precedo Ledo, A. i Villarino Pérez, M. (1992): La localización industrial, Madrid, Síntesis, pp. 

256.

1028



Pred, Alian R. (1967): “Behaviour and Location: Foundations for a Géographie and Dynamic 
Location Theory”, part 1, Lund Studies in Geography, series B-Human Geography, 27, 
Departament of Geography, The Royal University of Lund, Lund (Suécia).

— (1969): “Behaviour and Location: Foundations for a Géographie and Dynamic Location
Theory”, part 2, Lund Studies in Geography, series B-Human Geography, 28, 
Departament of Geography, The Royal University of Lund, Lund (Suécia).

Pyke, F., G. Becattini i W. Sengenberger: Los distritos industriales y  las pequeñas empresas. I. 
Distritos industriales y  cooperación interempresarial en Italia, Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, pp. 61-79.

Rawstron, E. M. (1958): “Three Principies of Industrial Location”, Transactions, 1BG 25, pp. 
132-142.

Reig i Martínez, Emest (1977): Análisis regional y  crecimiento industrial: el caso del País 
Valenciano. 1958-1975, tesis doctoral dirigida per Don Ángel Viñas Martín, Facultat de 
Ciéncies Económiques i Empresarials, Universitat de Valéncia, pp. 551.

Reig i Martínez, Emest i Andrés José Picazo Tadeo (1997): Capitalización y  crecimiento de la 
economía valenciana. 1955-1995, Madrid, Fundación BBV, pp. 335.

Richardson, H. W. (1969): Regional Economics: Location Theory, Urban Structure and 
Regional Change, Londres, Weidenfeld & Nicolson (traducció espanyola: Economía 
regional, Barcelona, Vicens Vives, 1973).

Saba, Andrea (1980): L ’industria sommersa. II nuovo modello di sviluppo, Venécia-Pádua, 
Marsilio Editore (traducció espanyola de d’Enric Sanchis i Josep Picó, La industria 
subterránea: un modelo nuevo de desarrollo, Ciutat de Valéncia, edicions Alfons el 
Magnánim, 1981, pp. 175).

Sach, I. (1980): Stratégies de l ’ecodéveloppement, Paris, Les Éditions Ouvriéres.
Sachs, J. D. I A. Warner (1995): “Economic Reform amb the Process of Global Integration”, 

Brookings Papers on Economic Activity, I.
Salom Carrasco, Julia i Juan Miguel Albertos Puebla (1995a): “La industria en la Comunidad 

Valenciana”, dins Cambio industrial y  desarrollo regional en España (Joaquín Bosque i 
Ricardo Méndez, coord.), Barcelona, Oikos-Tau, pp. 303-355.

— (1995b): “La política industrial valenciana y su impacto territorial. 1985-1995”, Cuadernos
de Geografía, 58, Factultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp.385- 
416.

Sanchis, Enric (1986): El treball a domicili, Ciutat de Valéncia, edicions Alfons el Magnánim,
pp. 118.

Scott, A. J. (1992): “L’économie métropolitaine: organisation industrielle et croissance urbane”, 
dins Benko, G. i A. Lipietz (dir.): Les régions qui gagnent. Districts et réseaux: les 
nouveauxparadigmes de la Géographie Economique, Paris, PUF, pp. 103-120.

1029



Sforzi, F. (1992): “Importancia cuantitativa de los distritos industriales marshallianos en la 
economía italiana”, dins Pyke, F., G. Becattini i W. Sengenberger: Los distritos 
industriales y  las pequeñas empresas. I. Distritos industriales y cooperación inter
empresarial en Italia, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 111-145. 

Smith, David McDonald (1966): “A Theoretical Framework for Geographical Studies of 
Industrial Location”, Economic Geography, 42, pp. 95-113.

— (1971): Industrial Location: an Economic Geographical Analysis, Nova York, John Wiley &
sons, pp. 553.

— (1977): Human Geography. A Welfare approach, Londres, Edward Amold, pp. 402
(traducció espanyola: Geografía Humana, Barcelona, Oikos-Tau, 1980, pp. 586).

Stiglitz, Joseph E. (1993): Economics, WW Norton & company (traducció espanyola de M.
Esther Rabasco: Economía, Barcelona, Ariel, pp. 1.260).

Stóhr, W. B. (1981): “Development from below: The bottom-up and periphery inward 
development paradigm”, en Stóhr, W. B. i D. R. F. Taylor (eds./- Development from 
Above or Below?, Chichester (Regne Unit), Wiley ans Sons Ltd.

— (1985): “Selective selfreliance and endogenous regional development”, en Brockmeyer (ed.):
Ungleiche Entwicklung und Regionalpolitik in Südeuropa, Bochum, Nohlen und 
Scuhze, pp. 229-249.

Vázquez Barquero, A. (1984): “Desarrollo con iniciativas locales en España”, Información 
Comercial Española, 609, pp. 57-70.

— (1987): Areas rurales con capacidad de desarrollo endógeno, Madrid, MOPU, pp. 174.
— (1988): Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo, Madrid, Pirámide, pp. 158.
— (1997): “Desarrollo endógeno. Mecanismos institucionales y culturales”, Revista Valenciana

dEstudis Autonómics, núm. 21, Ciutat de Valéncia, Presidéncia de la Generalitat 
Valenciana, pp. 71-92.

Von Thünen, Johann Heinrich (1826): Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 
Nationalokonómie, Stuttgart, Fischer (traducció anglesa de Carla M. Wartenberg: The 
Isolated State, Oxford, Pergamon Press).

Weber, Alfred (1909): Über den Standort der Industrien, primera part: Reine Theorie des 
Standortes, Tübingen, Verlag J. C. B. Mohr (traducció anglesa de C. J. Friedrich: Alfred 
Weber’s Theory: the Location o f Industries, Chicago, Chicago University Press, 1929). 

Ybarra, J. A. (1991): “Formaciones económicas en contextos de cambio: Distritos industriales 
en España (el caso del País Valenciano)”, Revista de Estudios Regionals, 30, pp. 57-80.

— (1992): “Entre la cooperación y la competencia: los distritos industriales en el País
Valenciano”, Economía Industrial, 286, Madrid, Ministeri d’Indústria, pp. 72-74.

Zipf, G. K. (1949): Human Behavior and the Principie o f Least Effort, Reading 
(Massachusetts), Addison-Wesley.

1030



6.4. ESTUDIS SOBRE L’EVOLUCIÓ HISTÓRICA DE LA CERAMICA A 
VALÉNCIA IA  LA RESTA DEL MÓN

AADD (Autors diversos) (1898): Anuario de Comercio de la Industria y  de la Administración 
de España, Ultramar, Estados Hispano-americanos y  Portugal, Madrid, Bailly- 

Bailliére, pp. 3.632 (2 vols).
AADD (1911): “La Exposición local de Artes é Industrias”, Arte y  Letras, núm. 8, Castelló, pp. 

1-17.
AADD (1932): Anuario Comercial Guia Nacional de la Industria y  del Comercio, Barcelona, 

Luis Guia Pasqual, pp. 4.828 (3 vols.)..................................................................................
AADD (1969-80): Gran Enciclopedia Catalana, 15 vols., Barcelona, edicions 62.
AADD (1973): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 vols., Ciutat de Valéncia, Gran 

Enciclopedia de la Región Valenciana.
AADD (1984a): País Valencia. Geografía i Historia, Ciutat de Valéncia, Tres i quatre, pp. 238.
AADD (1985b): Diccionario Enciclopédico Espasa, Madrid, Espasa-Calpe, 12 vols.
AADD (1985c): Diccionari Barcanova de la Mengua, Barcelona, Barcanova, pp. 793.
AADD (1988): Historia del País Valencia, 5 vols., Barcelona, edicions 62.
AADD (1989a): Las lozas de Talavera y  Puente, Madrid, Mercado Puerta de Toledo, pp. 167.
AADD (1990a): Historia de Alicante, Ajuntament d’Alacant i altres, pp. 440 (Ir vol).
AADD (1990b): La cerámica islámica en la ciudad de Valencia, vol. II, Ajuntament de 

Valéncia, pp. 188.
AADD (1990c): Gran Larousse Caíala, 10 vols., Barcelona, Edicions 62, pp. 5.134.
AADD (1991b): Gran Enciclopedia Valenciana, 10 vols., Ciutat de Valéncia, Difúsora de 

Cultura Valenciana.
AADD (1992a): Historia del País Valenciá, Ciutat de Valéncia, Tres i quatre, pp. 319.
AADD (1992b): Diagnóstico del sector de la cerámica decorativa, Ciutat de Valéncia, AVEC i 

Creación & Có, pp. 114.
AADD (1993-95): Microsoft Encarta 96 Encyclopedia, en suport magnétic, Microsoft 

Corporation i Funk & Wagnalls Corporation.
AADD (1994a): Britannica CD, en suport magnétic, versió 1.01, Encyclopaedia Britannica 

Incoiporated.
AADD (1995a): Diccionari valenciá, Bramera, Institut Inteniniveristari de Filología Valenciana 

i Generalitat Valenciana, pp. 2.063.
AADD (1995b): Le vert & le brun. De Kairouan a Avignon, céramiques du X? au X \^  siécle, 

Marsella, Musées de Marseille & Réunion des Musées Nationaux, pp. 246.
AADD (1995-96): Geografía de les comarques valencianes (director Juan Piqueras Haba), 6 

vols., Ciutat de Valéncia, Foro Ediciones.
AADD (1997c): Enciclopedia Catalana Básica (interactiva), en suport magnétic, El Periódico i 

Gran Enciclopédia Catalana.

1031



Abascal Palazón, Juan Manuel (1986): La cerámica pintada romana de tradición indígena en la 
Península Ibérica. Centros de producción, comercio y  tipología, Alacant, Departament 
d’História Antiga, Universitat d’Alacant, pp. 617.

Aguilera Cerní, Vicente (1984): Arte e Historia de Lladró, inédit, pp. 4.
Alcover, Antoni María i Francesc de Borja Molí (1988): Diccionari Catalá-Valenciá-Balear, 10 

vols., Ciutat de Mallorca, Molí.
Almagro Basch, Martín i Lluís María Llubiá i Munné (1962): La cerámica de Teruel, Terol, 

Instituto de Estudios Turolenses, pp. 131 i 256 láms.
Almela i Vives, Francesc (1933): “Vocabulario de la cerámica de Manises”, Boletín de la 

Sociedad Castellonense de Cultura, 14, Castelló de la Plana, pp. 371-384.
Alonso, A. J., J. M. Boronat i J. V. Martínez (1985): La industria cerámica de Manises. Un 

análisis económico, Ciutat de Valéncia, Conselleria d’Indústria, Comer? i Turisme, pp. 
92.

Andrés Robres, F. (1985): “La fábrica de cerámica de Alcora. Algunas reflexiones sobre su 
arrendamiento en 1750”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 61, Castelló 

I de la Plana, pp. 261-275.
Aranegui Gaseó, Carmen (1972): La cerámica ibérica en la Región Valenciana, tesi doctoral 

dirigida per Miquel Tarradell, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, 
pp. 589.

— (1987-92), vegeu: Soler Ferrer, María Paz, Carmen Aranegui Gaseó i Josep Pérez Camps...
Arasa i Gil, Ferran (1980): “El Punt del Cid en Almenara (la Plana Baixa, Castelló). Notes sobre

la primera campanya d’excavacions”, Cuadernos de Prehistoria y  Arqueología 
castellonenses, 7, Servei d’Arqueología, Diputado de Castelló, pp. 219-242.

— (1995): Terrtiori i poblament en época romana a les comarques septentrionals valencianes, 
vol. I, tesi doctoral dirigida per Carme Aranegui Gaseó, Universitat de Valéncia, pp. 1.018.

I AVEC (Asociación Valenciana de Empresas de la Cerámica), vegeu AADD (1992b)...
Azcárate Ristori, José María de, Alfonso Emilio Pérez Sánchez i Juan A. Ramírez Domínguez 

(1984): Historia del Arte, Madrid, Anaya, pp. 1.023.
Badenes Gor, María del Carme (1965): “La industria cerámica de Onda”, Cuadernos de 

Geografía, 2, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 167-205.
Bamard, Julián (2a ed. 1979): Victorian Ceramic Tiles, Londres, Cassell Limited, pp. 184.
Bassegoda i Nonell, J. (1978): La Cerámica en la Arquitectura de Gaudí, Barcelona.
Batini, Giorgio (1974): L ’amico de lia cerámica. Guida per i collezionisti di terracotta,

: maiolica, porcellana, Firenze, Vallechi, pp. 474.
Bazzana, André i Pierre Guichard (1980): “Céramiques communes médiévales de la región 

valencienne”, Actes del I  Congrés de la céramique médiévale en Mediterrranée 
occidentale (Xe-XVe siécles) ’, Sophia-Antipolis (París), 1978, pp. 321-334.

Beltrán Lloris, Miguel (1990): Guía de la cerámica romana, Pórtico, Saragossa, pp. 373.

1032



Benito Goerlich, Daniel (1992): Arquitectura modernista valenciana, Fundado Caixa Castelló 
(Bancaixa), Ciutat de Valéncia, pp. 273.

Boger, Louise Ade (1971): The Dictionary o f World Pottery and Porcelain, Nova York, Charles 

Scribner’s sons, pp. 533.
Brodribb, Gerald (1987): Román Brick and Tile, Gloucester (Regne Unit), Alan Sutton 

Publishing, pp. 164.
Brongniart, Alexandre (1877): Traité des Arts Céramiques ou des poteries considérées dans 

leur histoire, leur practique et leur théorie, 3a edició (avec notes et additions par 

Alphonse Salvétat), 2 vols, París, Vigot Fréres Éditeurs, pp. 759 (Ir vol.) i 824 (2n 
vol.).

Caiger-Smith, Alan (1973): Tin-Glaze Pottery in Europe and the Islamic Worls, Londres, Faber 
& Faber, pp. 236.

—(1985): Lustre Pottery, Technique, Tradition and Innovation in Islam and the Western World, 
Londres, Faber & Faber, pp. 246.

Catleugh, John (1983): William de Morgan Tiles, Londres, Van Nostrand Reinhold Company, 
pp. 184.

Cirici, Alexandre i Ramón Manent (1977): Cerámica catalana, Barcelona, Destino, pp. 487.
CLE (iCerámica del Levante Español), vegeu: González i Martí (1944-52)...
COCIN (Cambra Oficial de Comer?, Industria i Navegació), vegeu: AADD (1974), AADD 

(1977-86), AADD (1987-1991), AADD (1992-1996).
Codina Armengot, Eduardo (1980): Aportación documental a la Historia de la Real Fábrica de 

Loza Fina de Alcora, Castelló, Sociedad Castellonense de Cultura, pp. 69.
Coll i Conesa, Jaume (1988-89): “Cerámica i canvi cultural a la Valéncia medieval. L’impacte 

de la conquesta”, Afers,fulls de recerca i pensament, 7, pp. 125-167.
— (1996): El azúl en la loza de la Valencia medieval, Ciutat de Valéncia, Bancaixa, pp. 8.
Coll i Conesa, Jaume, Javier Martí Oltra i Josefa Pascual Pacheco (1988): Cerámica y  cambio 

cultural, Ministerio de Cultura, pp. 108.
Cooper, Emmanuel (1981): A History o f World Pottery and Ceramics, Londres, B. T. Batsford 

(traducció espanyola, Historia de la Cerámica, Barcelona, CEAC, 1993, pp. 223).
Cora, Galeazzo i Angiolo Fanfani (1986): La Porcellana dei Medid, Milá, Fabbri editori, pp. 

159.

Coromines, Joan (1977): Entre dos llenguatges, 3 vols., Barcelona, Edicions Curial, pp. 307 (3r 
volum).

—(1980-91): Diccionari etimológic i complementan de la llengua catalana, 9 vols., Barcelona, 
Curial i la Caixa.

—(1986): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3a ed. (la ed.: 1961), Gredos, 
Madrid, 627 pp.

—(1994): Onomasticon Cataloniae, vol. 2, Barcelona, Curial i la Caixa, pp. 502.

1033



Dallot-Naudin, Yvonne i Alain Jacob (1983): Porcelaines tendres frangaises, París, C.P.I.P., pp. 
272.

DEE {Diccionario Enciclopédico Espasa), vegeu: AADD (1985b)...
Díaz Manteca, Eugeni (1984): Cerámica histórica de les comarques castellonenques, 

Generalitat Valenciana, pp. 50.
Díaz Manteca, Eugeni, Jaume Peris Domínguez i Josep Lluís Porcar (1996): L ’Alcora. Un segle 

d ’art i indústria, Castelló-Ciutat de Valéncia, Bancaixa, pp. 297.
Divis, Jan (1989): El arte de la porcelana en Europa, Madrid, Libsa, pp. 232.
Domingo Pérez, Concepció (1981): “Manises”, Cuadernos de Geografía, 28, Facultat de 

Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 79-89..................................................
Duby, Georges (1987): Atlas Historique, París, Librairie Larousse (traducció espanyola de 

Manuel Serrat Crespo, Atlas histórico mundial, Madrid, Debate, 1995, pp. 315).
Dupont, Patrick (1987): Porcelaines frangaises auXVUF et XIX? siécles, París, Baschet & Cié., 

pp. 192.
DV{Diccionari Valenciá), vegeu: AADD (1995a)...
ECB {Enciclopedia Catalana Básica interactiva), vegeu AADD (1997c)...
Eiximenis, Francesc (presentat el 1384 i publicat el 1499): Regiment de la cosa pública, Ciutat 

de Valéncia, edició facsímil del 1991 per la llibreria París-Valéncia, pp. 238.
Escolano, Gaspar (1610-1611): Décadas de la historia de la insigne y  coronada Ciudad y  Reyno 

de Valencia, edició facsímil del 1880, Ciutat de Valéncia, Tenaza, Aliena y C*., 3 vols.
Escribá, Felisa (1987): “La cerámica musulmana de Benetússer (Valéncia)”, V Jomades 

d'Estudis Histories Locáis: Les liles Orientáis d ’al-Andalus, Institut d’Estudis 
Mallorquins, 1985, pp. 331-337.

Escrivá de Romaní, Manuel (1919): Historia de la cerámica de Alcora, Madrid, Fortanet, pp. 
564.

Escrivá Torres, Vicent (1985): Cerámica romana de Valentía. La térra sigillata hispánica, 
Ajuntament de Valéncia, pp. 187.

Estall i Poles, Vicent Joan (1997): La industria cerámica en Onda. Las fábricas, J 778-1997, 
Onda, Ajuntament, pp. 102.

Esteve Gálvez, Francesc (1993): Cerámica dOnda, Castelló, Diputado Provincial, pp. 253
Ferrandis Olmos, Marivi i Joan Salvador López i Verdejo (1993): La cerámica de Paterna 

durant la Baixa EdatMija, Ciutat de Valéncia, Lo Rat Penat, pp. 98.
Ferris i Soler, Vicent i Josep María Catalá i Gimeno (1987): La cerámica de Manises: els seus 

vocables i locucions, Diputado Provincial de Valéncia, 121 pp.
Filgueira Valverde, Xosé (1978): “Sargadelos”, Cuaderno del Seminario de estudios cerámicos 

de Sargadelos, 24, Ediciones del Castro, pp. 36 i i lustracions.
Font i Gumá, J. (1905): Rajólas valencianas y  catalanas, Vilanova i la Geltrú, Rambla de 

Ventosa, pp. 352.

1034



Frankfort, Henri (1969): The Art and Architecture o f the Ancient Orient, Hardmondsworth 
(Londres), Penguin Books, pp. 298 (4a edició revisada, Ira edició del 1956).

Frothingham, Alice Wilson (1951): Lustreware ofSpain, Nova York, The Hispanic Society, pp. 
310.

Fuster i Ortells, Joan de la Creu (1962): Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, pp. 
235.

García Edo, Vicent (1989): Cerámica de Onda del siglo XIX, Ajuntament d’Onda, pp. 94.
GCV{Geografía de les Comarques Valencianes), vegeu: AADD (1995-1996)...
GEC {Gran Enciclopedia Catalana), vegeu: AADD (1969-80)...

GERV{Gran Enciclopedia de la Región Valenciana), vegeu AADD (1973)................................
GEV{Gran Enciclopedia Valenciana), vegeu AADD (1991b)...
GLC {GranLarousse Caíala), vegeu: AADD (1990c)...
Godden, Geofírey A. (1974): British Porcelain. An Illustrated Guide, Londres, Barry & 

Jenkins, pp. 451.
Gomis i Martí, Josep María (1990): Evolució histórica del taulellet, CoMecció Universitária, 

Diputado de Castelló, pp. 389.
González i Martí, Manuel (1944-52): Cerámica del levante español. Siglos medievales, 3 

vols.(I. Loza, II. Alicatados y Azulejos, III. Azulejos “socarráis” y retablos), Barcelona, 
Lábor, pp. 666 (I), 738 (II) i 698 (III).

Gutiérrez Lloret, Sonia (1986): “Cerámicas comunes ahomedievales: contribución al estudio del 
tránsito de la Antigüedad al mundo paleoislámico en las comarcas meridionales del País 
Valenciano”, Lucentum, 5, Universitat d’Alacant, pp. 147-168.

Hamer, Frank (1975): The Potter ’s Dictionary o f Materials and Techniques, Londres, Pitman 
Publishing, pp. 349.

Hamilton, David (1982a): Pottery and Ceramics, Londres, Thames and Hudson (traducció 
espanyola, Alfarería y  Cerámica, Barcelona, CEAC, 1985a, pp. 188).

—(1982b): Stoneware and Porcelain, Londres, Thames and Hudson, (traducció espanyola, Gres 
y  Porcelana, Barcelona, CEAC, 1985b, pp. 167).

HCV {Historia de la Cerámica Valenciana), vegeu: Soler Ferrer, María Paz, Carmen Aranegui 
Gaseó i Josep Pérez Camps (1987-92)...

HdPV{Historia del País Valenciá de 3 i 4), vegeu: AADD (1992a)...
HPV{Historia del País Valenciá d’edicions 62, 5 vols.), vegeu: AADD (1988)...
José i Pitarch, Antoni i Nuria de Dalmases i Balenyá (1982): Arte e industria en España: 1774- 

1907, Barcelona, Blume, pp. 327.
Klein, Adalbert (1979): Keramik aus fünfiausend Jahren, Dusseldorf (Alemanya), Schwamm, 

pp. 300.
Llinás, Carlos i José Vilaplana (1896): “Castellón y su provincia, noticias históricas, geográficas 

y estadísticas” Guía oficial y  sumario industrial y  mercantil, Castelló.

1035



Llobregat, Enric (1970): “Materiales Hispano-visigodos en el Museo Arqueológico de Alicante” 
en Trabajos de Arqueología (Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia), 
Universitat de Valéncia, pp. 189-204.

—(1986): Historia de l'artalPaís Valenciá, vol. I, Ciutat de Valéncia, Tres i quatre, pp. 322.
Llórente, Teodor (1887): España. Sus monumentos y  artes. Su naturaleza e historia. Valencia, 

Ir vol., Barcelona, Cortezo, pp. 1.063.
Llubiá i Munné, Lluís Maña (1967): Cerámica medieval española, Barcelona, Labor, pp. 195.
López Elum, Pedro (1984): Los orígenes de la cerámica de Manises y  de Paterna (1285-1335), 

Ciutat de Valéncia, F. Doménech, pp. 99.
— (1996): “La producción cerámica valenciana después de la conquista cristiana (siglos XIII i 

XTV)”, TVCongrés d'Historia i Filología de la Plana, Nules, 1994, pp. 19-33.
Lugli, Giuseppe (1957): La técnica edilizia romana, vol. I, Roma, Giovanni Bardi, pp. 743.
Madoz, Pascual (1846-1849): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y  sus 

posesiones de Ultramar, 16 vol., Madrid, Madoz, P. i L. Sagasti.
Maestre, Beatriz (1989): La Historia hecha cerámica. La Cartuja, Sevilla, Fundación el Monte, 

pp. 125.
Maria, Ramón de (1930): “La cerámica alcorense del Desierto de las Palmas”, Boletín Sociedad 

Castellonense de Cutura, 11, Castelló de la Plana, pp. 7-21.
Marqués, Josép-Vicent (1974): País perplex, Ciutat de Valéncia, Eliseu Climent, pp. 199.
Márquez Pérez, Manuel (1910): Historia de la industria, comercio, navegación y  agricultura 

del Reino de Valencia, Ciutat de Valéncia, Doménech, pp. 306.
Marta, Roberto (1985): Architettura romana. Tecniche costruttive e forme architettoniche nel 

mondo romano, Roma, Kappa, pp. 193.
Martí Oliver, Bémat i Joaquín Juan Cabanilles (1987): El Neolític valenciá. Els primers 

agricultórs i ramaders, Ciutat de Valéncia, SIP, pp. 146.
Martín González, J.J. (1986): Historia del arte, 2 vols., Madrid, Gredos, pp. 693 (Ir vol.) i 684 

(2n vol.).
Martínez Caviró, Balbina (1983): La loza dorada, Madrid, Editorial Nacional, pp. 265.
— (1991): Cerámica hispanomusulmana. Andalusí y  mudejar, Madrid, Ediciones el Viso, pp.

350.

Martínez Serrano, J. A., Emest Reig Martínez i Vicent Soler Marco (1978): Evolución de la 
economía valenciana 1878-1978, Ciutat de Valéncia, Caixa d’Estalvis de Valéncia, pp. 
228.

Membrado i Tena, Joan Caries (1996a): “Historia de la indústria cerámica a la Plana”, TV 
Congrés d'Historia i Filología de la Plana (1994), Ajuntament de Nules, pp. 81-96.

Menzhausen, Ingelore (1988): Alt-Meissner Porzellan inDresden, Berlín, Henschelverlag Kunst 
und Gesellschaft (traducció anglesa per Charles E. Scurell, Early Meissen Porcelain in 
Dresden, Londres, Thames and Hudson, 1990, pp. 212).

1036



Mira i Casterá, Joan Francesc (1992): Valéncia. Guia particular, Barcelona, Barcanova, pp. 
173.

Monlleó Peris, Rosa (1991): «El protagonismo de la burguesía valenciana en los inicios del 
capitalismo español», Millars, Geografía-Historia, XTV, Universitat Jaume I, Castelló, 
pp. 51-78.

—(1994): “1822. Castelló, capital de provincia”, III Congrés d 'Historia i Filología de la Plana 
(1992), Ajuntament de Nules, pp. 167-182.

Montesinos i Martínez, Josep (1991): Terra Sigillata en Saguntum y  tierras valencianas, 

Sagunt, Caixa d’Estalvis de Sagunt, pp. 280.
Montmessin, Ivés (1980): “Description analytique de la ceramique commune du testar de 

Onda/Mas de Pere (Castellón)”, Cuadernos de Prehistoria y  Arqueología 
castellonenses, 7, Servei d’Arqueologia, Diputado de Castelló, pp. 243-288.

Moreno Royo, José María (1983): “La cerámica de Manises. Aportaciones a su evolución 
industrial y artística”, IV  Congreso Nacional de Artes y  Costumbres populares, 
Saragossa, Institución Femando el Católico, pp. 279-297.

—(1986): “Biar y Manises. Corrientes migratorias a finales del siglo XIX y principios del XX”, 
XVI Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, Centro de Cultura 
Valenciana, pp. 355-366.

Nicolás i Mascará, Joan C. i Maria J. Conde i Berdós (1993): La cerámica ibérica pintada a les 
liles Balears i Pitiüses, Maó, Instituí Menorquí d’Estudis, pp. 146.

Noble, Joseph Veach (1988): The Techniques o f Painted Attic Pottery, Londres, Thames & 
Hudson, pp. 216.

Olucha Montins, Vicent (1987-88): “Noves dades per la historia de la fábrica de cerámica 
d'Alcora”, en Estudis Castellonencs, 4, Diputado de Castelló, pp. 363-374.

Osma, Guillermo de (1923): Los maestros alfareros de Manises, Paterna y  Valencia, Madrid, 
Ed. Reus, pp. 181.

Palomero, Josep (1994): Els secrets de Meissen, Alzira, Edicions Bromera, pp. 202.
Pascual, Josefina i Javier Martí (1986): La cerámica verde-manganeso bajomedieval 

valenciana, Ajuntament de Valéncia, pp. 167.
Perales, Juan Bautista (1880): Historia de Valencia, 3 vol., edició facsímil de la llibreria París- 

Valencia, Ciutat de Valéncia, pp. 1071 (3r vol.).
Pérez Camps, Josep i Rafael Requena Diez (1987): “Taulells de Manises 1900-1936”, Quaderns 

delMuseu de Cerámica de Manises, 1, pp. 71.
— (1987-92), vegeu: Soler Ferrer, María Paz, Carmen Aranegui Gaseó i Josep Pérez Camps...
— (1993): “Artesania e industria cerámica en el País Valenciano durante la primera mitad del

siglo XX”, Forum Cerámico, núm. 1, Agost (l’Alacantí), Asociación de Ceramología, 
pp. 38.

Pérez Guillén, Vicent (1985): L ’enigma deis quatre elements al Palau Borja de Gandía, Ciutat 
de Valéncia, Alfons el Vell, pp. 111.

1037



Pérez i Marco, Albert (1993): Vocabulari valenciá de cerámica, Ajuntament de Paterna, pp. 79.
Philon, Helen (1980): Earlylslamic Ceramics, Londres, Islamic Art Publications, pp. 323.
Picolpasso Durantino, Cipriano (1879): I  tre librí dell'arte del vas ajo, Pesaro, Amaldo Fomi 

Editore, pp. 80, 3a edició (la edició del 1857, a Roma, a partir deis manuscrits de 
Fautor de 1548 i d’altres escrits posteriors sobre tecnología cerámica).

Pijoan, Josep (1931): Summa Artis. Historia General del Arte, vol. II, Madrid, Espasa-Calpe, 
pp. 554.

Pinedo, Concepción i Eugenia Vizcaíno (1979): La cerámica de Manises en la historia, León, 
Everest, pp. 186.

Piqueras Haba, Juan (1981): La vid y  el vino en el País Valenciano, Ciutat de Valéncia, edicions 
Alfons el Magnánim, pp. 344.

— (1985): La agricultura valenciana de exportación y  su formación histórica, Madrid, Instituto

de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, pp. 249.
Piqueras Haba, Juan (dir.): Geografía de les comarques valencianes, vegeu AADD (1995-96)...
Piqueras Haba, Juan i Carme Sanchis Deusa (1992): L ’organització histórica del territori 

valenciá, Ciutat de Valéncia, Generalitat Valenciana (COPUT, col. territori, núm. 2), 
pp. 149.

Piqueras Haba, Juan i Joan Caries Membrado i Tena (1996a): “La política territorial de la 
Generalitat Valenciana: La comarcalització pendent”, Cuadernos de Geografía, 58, 
Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 337-363.

— (1996b): “L’administració del territori al País Valenciá”, dins “Els Paisos Catalans: concepte
i evolució”, vol. VII de la Geografía General deis Paisos Catalans, Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, pp. 160-187.

PVGH (País Valenciá. Geografla i Historia), vegeu AADD (1984a)...
Quereda Sala, José (1973): “Alcora y su industria azulejera”, en Cuadernos de Geografía, 13, 

Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 31-55.
Rada, Pravoslav (1990): Técnicas de la cerámica, Madrid, Libsa, pp. 207.
Ray, Anthony (1994): Liverpool Printed Tiles, Londres, Jonathan Home Publications, pp. 66.
Requena Diez, Rafael (1992): El disseny industrial de la cerámica de Manises en la década deis 

vuitanta, tesi doctoral inédita dirigida per En Romá de la Calle de la Calle, Facultat de 
Belles Arts, Universitat Politécnica de Valéncia, pp. 511.

Reynolds, Paul (1985): “Cerámica tardorromana modelada a mano de carácter local, regional y 
de importación de la provincia de Alicante”, Lucentum, 4, Universitat d’Alacant, pp. 
245-268.

Rico, Christian (1993): “Production et difiúsion des matériaux de construcción en terre cuite 
dans le monde romain: Fexemple de la tarraconaise d’aprés l’épigraphie”, Mélanges de 
la Casa de Velázquez, 29, pp. 51-86.

Róntgen, Robert E. (1984): The book o f Meissen, Exton (Pennsylvania), Schiffer Publishing 
Ltd., pp. 333.

1038



Rosas Artola, Manuel (1979): “Observacions a les cerámiques altomedievals d’“el Mollet” 
(Vilafamés, Castelló)”, Cuadernos de Prehistoria y  Arqueología castellonenses, 6, 
Servei d’Arqueología, Diputació de Castelló, pp. 259-263.

Rosselló i Bordoy, Guillem (1996): El verd i el moral. De Kairuan a Avinyó, cerámica del segle 
X al segle XV, Ciutat de Valéncia, Fundado Bancaixa, pp. 12.

Rosselló i Verger, Viceng Maria (1961): “Manises, ciudad de la cerámica”, Saitabi, 11, Facultat 
de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 145-190.

— (1966): “La industria azulejera en España”, Estudios geográficos, 104, Madrid, Instituto
Elcano, pp. 433-450.

Rull Villar, Baltasar (1953): “Biografía de un azulejo”, Mundo Ilustrado, 101-102, Madrid. 
Sánchez Adell, José (1973): Primeros años de la fábrica de cerámica de Alcor a, Ciutat de 

Valéncia, edicions Alfons el Magnánim, pp. 110.
Sánchez Gozalbo, Angel (1927): “Alfares de Morella”, Boletín de la Sociedad Castellonense de 

Cultura, 8, Castelló de la Plana, pp. 299-302.
Sánchez Pacheco, Trinidad (1995): Cerámica española, Viladecans (el Baix Llobregat, 

Catalunya), Hipótesi i Asociación Cultural Saloni, pp. 207.
Sanchis Guamer, Manuel (1972): La Ciutat de Valéncia, Ajuntament de Valéncia, pp. 603.
— (1992): Aproximado a la Historia de la llengua catalana, Barcelona, Salvat, 2a edició (la

del 1980), pp. 251.
Sarthou Carreres, C. (1913): “Provincia de Castellón” en Geografía General del Reino de 

Valencia, edició facsímil del 1989, Castelló, Caixa d’Estalvis de Castelló, pp. 1.087. 
Schleich, Femando (1953): Hornos de cámaras para la industria cerámica, Castelló, Armengot, 

pp. 4.
Schütz, Ilse (1991): Cerámica valenciana. La loza de Biar, Agost, Centro Agost/Museo de 

Alfarería, pp. 75.
Simó, Trinitat (1973): La arquitectura de la renovación urbana en Valencia, Ciutat de 

Valéncia, Albátros, pp. 267.
Soler Ferrer, María Paz, Carmen Aranegui Gaseó i Josep Pérez Camps (1987-92): Historia de la 

cerámica valenciana, 4 vols., Ciutat de Valéncia, Vicent Garcia, pp. 204 (Ir vol.), pp. 
268 (2n vol.), pp. 246 (3r. vol.), pp. 285 (4t vol.). Vegeu HCV.

Soler Ferrer, María Paz et al. (1992): Cerámica medievale in Spagna ed Italia, Viterbo (Laci), 
Favl Edizioni Artistiche, pp. 298.

Soler Ferrer, María Paz et al. (1996): El reflex de Manises. Cerámica hispanomorisca del 
Museu de Cluny de París, Ciutat de Valéncia, Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana, pp. 116.

Soler i Marco, Vicent (1984): Guerra i expansió industrial: País Valenciá (1914-23), Ciutat de 
Valéncia, edicions Alfons el Magnánim, pp. 221.

Soustiel, Jean (1985): La ceramique islamique. Le guide du conaisseur, París, Vilo, pp. 427.

1039



Subías Pujadas, Mana Pía (1989): Pujol i Bausis. Centre productor de cerámica arquitectónica 
a Esplugues de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Ajutament, pp. 96.

Tarradell i Mateu, Miquel (1962-63): “El País Valenciano del Neolítico a la iberización”, 
Anales de la Universidad de Valencia, 36, quad. II, Facultat de Filosofía i Lletres, pp. 
214.

—(1975): “Els fenicis, els grecs i la resposta indígena: tres societats occidentals pre-romanes”, 
Homenaje al Dr. Juan Regla Campistol, Facultat de Filosofía i Lletres de la Universitat 
de Valéncia, pp. 1-12.

Traver García, Benito (1909): Historia de Vilíarreal, Imprenta de J. Botella, Vila-real, pp. 562.
Traver Tomás, Vicent (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, edició facsímil del 1982, 

Ajuntament de Castelló, pp. 486.
Valenstein, Suzanne G. (1989): A Handbook o f Chínese Ceramics, Nova York, The 

Metropolitan Museum of Art, pp. 331.
Valls David, Rafael (1894a): La cerámica. Apuntes para su historia, Ciutat de Valéncia, Juan 

Guix, pp. 145.
—(1894b): La cerámica. Apuntes para la historia de su fabricación, Ciutat de Valéncia, Juan 

Guix, pp. 170.
Van de Put, A. (1905): Hispano-Moresque Ware o f the XV  Century, Londres, Chapman and 

Hall, pp. 105.
Watson, Oliver (1985): Persian Lustre Ware, Londres, Faber & Faber, pp. 209.
Wittlin, Curt (1993): “L’edició del 1499 del ‘Regiment de la cosa pública*. Les revisions i 

ampliacions al text, a Fendre^a i al comiat escrits per Francesc Eiximenis el 1383”, 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 69, Castelló de la Plana, pp. 441-459.

Yvars, J. F. (1992): Introducció a Arquitectura modernista valenciana, de Benito D. i Jarque, F., 

Fundació Caixa Castelló (Bancaixa), Ciutat de Valéncia, pp. 273.

1040



6.5. ESTUDIS SOBRE INDÚSTRIA TAULELLERA DE LA PLANA

6.5.1. LLIBRES IARTICLES CIENTÍFICS

AADD (Autors diversos) (1967-1975): Economía industrial (revista), Madrid, Ministeri 

d’Indústria, núms. 39-135.
AADD (1967-96): España. Anuario estadístico, Madrid, Instituto Nacional de Estadística.
AADD (1973 i 1975-1985): La región exporta, Cambres Oficiáis de Comen?, Industria i 

Navegació d’Alacant, Castelló i Valencia i de Comer? i Indústria d’Alcoi i Oriola.
AADD (1973-85): Estadística de Comercio Exterior de España. Comercio por productos, 

Madrid, Dirección General de Aduanes i Ministerio de Hacienda, epígrafs 69.07 i 
69.08.

AADD (1974): Estudio del sector azulejero, Castelló, COCIN, pp. 39.
AADD (1976): Comercialización exterior de azulejos, Madrid, Instituto de Reforma de las 

Estructuras Comerciales (IRESCO), Ministeri de Comer?, pp. 94.
AADD (1984b): Andar per Ceramiche, Casalgrande Alto (Reggio nell’Emilia, Emília- 

Romanya), Vilmy Montanari.
AADD (1986): “Sector cerámic”, Llibre blanc sobre la repercussió a la Comunitat Valenciana 

de Vádhesió d'Espanya a la CEE, Ciutat de Valéncia, Conselleria d'Economia i 
Hisenda, pp. 144.

AADD (1986-1996b): Estadística de comerg exterior. Comunitat Valenciana, IVE (Instituí 
Valenciá d 'Estadística), Conselleria d’Hisenda, Generalitat Valenciana.

AADD (1987-1991): La economía de Castellón, Castelló, Gabinet d’Estudis Economics, 
COCIN.

AADD (1989b): “Pavimenti e rivestimenti in ceramiche”, 11a Indagine statistica nazionale 
Assopiatrelle, Sassuolo (prov. Módena, Emília-Romanya), Assopiastrelle, pp. 57.

AADD (1989-1996): La inversión industrial registrada en 1989, 1990,... i 1996, Conselleria 

d’Indústria i Comer?, Generalitat Valenciana.
AADD (1990d): Tecnología de la fabricación de azulejos, Castelló, Asociación Técnicos 

Cerámicos i IMPIVA (Institut de la Mitjana i Perita Indústria Valenciana), XII capítols. 
Vegeu TFA.

AADD (1990e): Andar per Ceramiche, Casalgrande Alto (Reggio nell’Emilia, Emília- 
Romanya), Vilmy Montanari.

AADD (1990f): Economía Planeta. Diccionario Enciclopédico, Barcelona, editorial Planeta, 8 
vols.

AADD (1990-1996): Memoria anual, Autoritat Portuaria de Valéncia.
AADD (1991a): “La industria de pavimentos y revestimientos cerámicos en la provincia de 

Castellón”, en Monografies de treball. Suplements d!estadística d'ocupado, 77/1991, 

Conselleria de Treball i Afers Socials, Generalitat Valenciana.

1041



AADD (1992-1996): Anuario económico, Castelló, Gabinet d’Estudis Economics, COCIN.
AADD (1993): Trabajos prácticos de Geografía Humana, Madrid, Síntesis, 440.
AADD (1994b): “Integral Quality - more than just a slogan”, Azulejo. Cerámica noble, 81, 

Barcelona, Sector Español de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas, pp. 20-21.
AADD (1994e): “Un buon antagonista, la Spagna”, Cer.il mensile delVAssopiastrelle, 1/94, 

núm. 209, pp. 22-23.

AADD (1994f): Encuesta industrial 1992, Madrid, Instituto Nacional de Estadística.
AADD (1995c): Osservatorio previsionale per Vindustria dellepiastrelle di cerámica, núm. 15, 

novembre 1995, Bolonya, Assopiastrelle i Camera di Cmmercio di Modena, pp. 29.
AADD (1995d): Buyers’s Guide 95. Ceramic Tiles from Spain. Anuario Azulejo, Barcelona, 

Sector Español de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas.
AADD (1995e): El comercio internacional 1995, Organización Mundial del Comercio (OMC),

pp. 186.
AADD (1995f): World Investment Report 1995. Transacional Corporations and

Competitiveness, Nova York, Nacions Unides (UNCTAD-United Nations Conference 
on Trade and Development).

AADD (1996c): 16a Indagine Statistica Nazionale. Pavimenti e rivestimentí cerámica, maig 
1996, Sassuolo (prov. Modena, Emília-Romanya), Assopiastrelle, pp. 44.

AADD (1996e): Estadística i comptes del sector industrial. Comunitat Valenciana. 1993, IVE 
{Instituí Valenciá d Estadística), Conselleria d’Hisenda, Generalitat Valenciana.

AADD (1997a): Andar per Ceramiche, Casalgrande Alto (Reggio nell’Emilia, Emília- 
Romanya), Vilmy Montanari.

AADD (1997b): Anuario El País 1997, Madrid, ediciones El País, pp. 496.
AADD (1997f): Renta Nacional de España y  su distribución provincial. Avance 1994-1995, 

Madrid, Fundación BBV, pp. 407.
AADD (1997g): Estadístiques d ’ocupació, núm. 97 (Ir trimestre 1997), Conselleria 

d’Ocupació, Indústria i Comer?, Generalitat Valenciana, pp. 16.
AADD (1997h): Foreland. Puerto de Valencia 1996, Autoritat Portuaria de Valéncia.
AADD (1997i): Encuesta de salarios en la industria y  los servicios. Año 1996, Madrid, Instituto 

Nacional de Estadística.
AADD (1997j): Duns 50.000. Principales empresas españolas. España 1997, Madrid, Duns & 

Bradstreet, 2 vol., pp. 3.575.
AADD (1997k): Encuesta industrial de empresas. 1995, Madrid, Instituto Nacional de 

Estadística.
Alcaide Inchausti, J. (1993): “Las comunidades autónomas en la recuperación económica 

española”, Papeles de Economía Española, núm. 64, C.E.C.A. (Confederación 
Española de Cajas de Ahorro), pp. 2-37.

Andar per ceramiche, vegeu AADD (1984b), (1990e) i (1997a).

1042



Andrés, C., M. Monfort i J. Usach (1992): “El sector industrial: especialización productiva y 
territorial”, en Martínez, Aurelio, Andrés Pedreño i Emest Reig (Dirs.), Estructura 
económica de la Comunidad Valenciana, Madrid, Espasa Calpe, pp. 133-165.

ASSOPIASTRELLE (Associazione Nazionale dei produttori di piastrelle di cerámica e di 
materiali refrattari), vegeu: AADD (1989b), AADD (1994e), AADD (1995c), AADD 
(1996c)...

Asunción Martínez, R. (1988): «Explotación de arcillas y caolines en la Cordillera Ibérica (área 
valenciana)», en I  Encuentro entre la industria de pavimentos y  revestimientos 
cerámicos y  la minería de arcillas y  caolines en la Comunidad Valenciana, Ciutat de 

Valéncia, Conselleria d’Indústria, pp. 59-64....................................................................
Autoritat Portuária de Valéncia (1990-1996): vegeu AADD (1990-1996)...
Badenes Gor, María del Carme (1965): “La industria cerámica de Onda”, Cuadernos de 

Geografía, 2, Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 167-205.
Bagán Vargas, V. (1988): “Características técnicas de las arcillas rojas utilizadas para la 

fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos”, 1 Encuentro entre la industria 
de pavimentos y  revestimientos cerámicos y  la minería de arcillas y  caolines en la 
Comunidad Valenciana, Ciutat de Valéncia, Conselleria d’Indústria, pp. 111-117.

Bakali, J. i P. Corma (1995): “Evolución en el perfil profesional del técnico comercial de 
exportación de las empresas de esmaltes y colores”, III Congreso Nacional del Técnico 
Cerámico, Castelló, 25,26 i 27 d’octubre del 1995, Asociación de Técnicos Cerámicos.

BBV(Banco Bilbao Vizcaya): vegeu AADD (1997f)...
Beltrán Porcar, Vicente (1988): “Productos cerámicos de pavimento y revestimiento. 

Problemática de fabricación y efectos que introducen la variabilidad de la materia prima 
y las impurezas en la calidad del producto acabado”, en Primer encuentro entre la 
industria de pavimentos y  revestimientos cerámicos y  la minería de arcillas y  caolines 
en la Comunidad Valenciana, Ciutat de Valéncia, Conselleria d’Indústria, pp. 31-36.

Biffi, Giovanni (1994): Gres porcellanato. Tecnología, produzione, me reato, Faenza (prov. 

Ravenna, Emília-Romanya), gruppo editoriale Faenza Editrice, pp. 222.
Busani, Graziano, Cario Palmonari i Giorgio Timellini (1995): Piastrelle ceramiche & 

ambiente, Sassuolo (prov. Modena, Emília-Romanya), Assopiastrelle (Associazione 
Nazionale dei produttori di piastrelle di cerámica e di materiali refrattari), pp. 418.

Busani, Graziano i José Emilio Navarro (1996): “Contaminación atmosférica e hídrica”, en 
Cerámica Información, núm. 255, novembre del 1996.

Butler, Joseph H. (1996): Geografía económica: aspectos espaciales y  ecológicos de la 
actividad económica, Méxic DF, Limusa, 1996, pp. 443 (traducció espanyola de Martha 
O. Márquez de 1*original anglés: Economic Geography: Spatial and Environmental 
Aspects o f Economic Activity, Nova York, John Wiley & Sons, 1980).

Callejón, M. i M. T. Costa (1995): “Economías extemas y localización de las actividades 
industriales”, Economía Industrial, 305, Madrid, Ministeri d’Indústria, pp. 75-86.

1043



Cárter, H. (1973): The Study ofUrban Geography, Londres, Edward Amold.
Chenery, H. B. i D. B. Keesing (1979): The changing composition o f developing country 

exports, World Bank StaffWorking Paper, 314, pp. 50-65.
Chisholm, Michael (1962): Rural Settlement and Land Use, Londres, Hutchinson.
Christaller Walter (1933): Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ókonomisch- 

geographische Untersuchung über die Gesetzmassigkeit der Verbreitung und 
Entwicklung der Siedlungen mit stádtischen Funktionen, Jena, Fischer (traducció 
anglesa de C. W. Baskin: Central Places in Southern Germany, Englewood Cliffs 

(Nova Jersey-EUA), Prentice-Hall, 1966).
Climent López, Eugenio (1997): Sistemas productivos locales y distritos industriales: el caso de 

España, Boletín de la AGE (Asociación de Geógrafos Españoles), núm. 24, pp. 91-106. 

Costa Campí, Maria Teresa (1992): “Cambios en la organización industrial: cooperación local y 
competitividad internacional. Panorama general”, Economía Industrial, 286, Madrid, 
Ministeri dTndústria,pp. 19-36.

Costa Campí, María Teresa i José García (1993): EXCEL: Cooperación entre empresas y  
sistemas productivos locales (anexo 3: el caso de la zona de Castellón en la producción 
cerámica), Madrid, IMPI (Instituto de la Pequeña y Mediana Industria), pp. 164.

Dalmau Porta, Juan Ignacio i Enrique de Miguel Fernández (1991): El azulejo. Estudio 
sectorial, Universitat Politécnica de Valéncia, pp. 237.

Domínguez Agut, Enrique (1983): Estudio sobre interrelaciones económicas del sector de 
azulejos, pavimentos y  baldosas cerámicas, Cambra de Comer? de Castelló, pp. 47.

— (1988): Perspectivas de futuro económico de la provincia de Castellón, Castelló, C.O.C.I.N.,
pp. 546.

— (1994): “Aproximación a las grandes cifras del sector exterior valenciano”, en La empresa
valenciana ante el mercado exterior. Instrumentos financieros y  ayudas, IMPIVA 
{Instituíde la mitjana ipetita indústria valenciana), Castelló, pp. 16 i annex estadístic.

— (1995): “1994: un año sorprendente”, La Cámara informa, núm. 44, Castelló, pp. 7-10. 
Donges, Juergen B. (1971): “Una nota sobre las fuentes de crecimiento industrial en España”,

Revista de Economía Política, 59, Instituto de Estudios Políticos, pp. 189-198.
Enrique, J. E., J. L. Amorós i A. Moreno (1995): “Evolution of ceramic tile glazes”, Floor and 

Wall Tiles {Fourth Euro Ceramics, vol. 11), Faenza (prov. Ravenna, Emília-Romanya), 
gruppo editoriale Faenza Editrice, pp. 121-134.

Enrique, J. E. IE. Monfort (1995): “Situación actual y perspectivas de futuro de los residuos de 
la industria azulejera”, III Congreso Nacional del Técnico Cerámico, Castelló, 25, 26 i 
27 d’octubre del 1995, Asociación de Técnicos Cerámicos.

Estall i Poles, Vicent Joan (1997): La industria cerámica en Onda. Las fábricas, 1778-1997, 
Ajuntament d’Onda, pp. 102.

Esteve Gálvez, Francesc (1993): Cerámica d'Onda, Diputado Provincial de Castelló, pp. 253.

1044



Feliu Franch, Joan (1996): “El modernismo de la cerámica arquitectónica valenciana: el caso de 
Onda”, IV Congrés d'História i Filología de la Plana (1994), Ajuntament de Nules, pp. 
59-68.

Femiani, Cario (1992): La piastrella cerámica. Un moderno prodotto di antiche tradizioni, 
Faenza (prov. Ravenna, Emília-Romanya), Monoceram, pp. 65.

Fullana, Miquel (1995): Diccionari de Vart i deis oficis de la construcció, Ciutat de Mallorca, 
Molí, pp. 590.

Furió, Antoni (1995): Historia del País Valencia, Ciutat de Valéncia, edicions Alfons el 
Magnánim, pp. 658.

Fuster i Ortells, Joan de la Creu (1962): Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, pp. 
235.

Giralt i Raventós, Emili (1968): “Probemas históricos de la industrialización valenciana”, 
Estudios Geográficos, 112-113, Madrid, Instituto Elcano, pp. 369-395.

Gomis i Martí, Josep María (1990): Evolució histórica del taulellet, Castelló, Diputado 
Provincial, pp. 389.

González Cudilleiro, Manuel (1974): “La industria azulejera levantina”, Información Comercial 
Española. Revista de Economía, núm. 485, Secretaría de Estado de Comercio, Turismo 
y Pyme, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid.

— (1992): “La cooperación en el subsector de baldosas cerámicas”, Economía Industrial, núm. 
286, Madrid, Ministeri d’Indústria, pp. 67-69.

González Escrivá, J. A. i Moreno Pineda, M. A. (1992): Estudio sectorial del tráfico de azulejos 
por el puerto de Valencia, Ciutat de Valéncia, pp. 29 i sis annexos gráfics.

Guillén Marco, J. A. (1986): Cogeneración y  gas natural, ENAGAS, Madrid, pp. 155.
INE (Instituto Nacional de Estadística): vegeu AADD (1997i)...
ISTAT (Istituto Statistico Italiano) (1997): “Valore aggiunto al coste dei fattori per ramo di 

attivitá económica”, Internet (Netscape, http://www.lom.camcom.it/dati/asr/tav96/663. 
htm).

TVE (Instituí Valenciá d fEstadística), vegeu: AADD (1986-1996b)...
Latorre Beltran, José Vicente i Germán Cuñat Martínez (1995): “Medidas de ahorro energético 

en los procesos de producción de baldosas cerámicas”, III Congreso Nacional del 
Técnico Cerámico, Castelló, 25, 26 i 27 d’octubre del 1995, Asociación de Técnicos 
Cerámicos.

Martínez Estévez, Aurelio (1986): “Evolución de las exportaciones de la Comunidad 
Valenciana”, Papeles de Economía Española, (serie Economía de las Comunidades 
Autónomas), C.E.C.A. (Confederación Española de Cajas de Ahorro), pp. 405-431.

Martínez Estévez, Aurelio i Andrés Pereño Muñoz (1990): Comunidad Valenciana: crecimiento 
y crisi exportadora, Papeles de Economía Española, núm. 45, C.E.C.A. (Confederación 
Española de Cajas de Ahorro), pp. 379-397.

1045

http://www.lom.camcom.it/dati/asr/tav96/663


Martínez Serrano, J. A., Emest Reig Martínez i Vicent Soler Marco (1978): Evolución de la 
economía valenciana 1878-1978, Ciutat de Valéncia, Caixa d’Estalvis de Valéncia, pp. 
228.

Mas Verdú, Francisco, Antonio Rico Gil i Joaquín Mafé Sanantonio (1990): “Política industrial 
y modelos de organización”, Economía Industrial, 276, Madrid, Ministeri d’Indústria, 
pp. 61-72.

Meliá i Tena, Casimir (1971): “La industria azulejera en la provincia de Castellón”, Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, 47, Castelló de la Plana, pp. 158-180.

Membrado i Tena, Joan Caries (1991): El sector tauleller. Motor de la industria a les 
comarques castellonenques, tesi de llicenciatura inédita, pp. 142.

— (1992): “L’exportació dins la indústria taulellera espanyola”, Cuadernos de Ge ogra fia, 52,
Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 267-296.

— (1993): “La localització de la indústria taulellera a la Plana de Castelló”, Millars, 16,
Universitat Jaume I, pp. 81-92.

— (1995): Vi la-real, ciutat industrial. El taulell i les altres industries en la historia, el present i
el jutur de la ciutat, Ajuntament de Vila-real, pp. 229.

Mira i Casterá, Joan Francesc (1978): Els valencians i la térra, Ciutat de Valéncia, Tres i quatre, 
pp. 194.

— (1987): Punt de Mira, Ciutat de Valéncia, Tres i quatre, pp. 320.
— (1997): Sobre la nació deis valencians, Ciutat de Valéncia, Tres i quatre, pp. 250.
Monrós Tomás, Guillermo (1995): “Reutilización de residuos en la industria cerámica y 

litosíntesis cerámica”, III Congreso Nacional del Técnico Cerámico, Castelló, 25, 26 i 
27 d’octubre del 1995, Asociación de Técnicos Cerámicos.

Obiol Menero, Emili (1985): “El modelo de localización industrial de Weber y Alonso aplicado 
a la actividad azulejera: el caso de Vila-real”, Millars, 10, Col legi Universitari de 
Castelló, Universitat de Valéncia, pp. 59-76.

Offiier, Jean-Marc (1993): “Les ‘effets structurants’ dutransport: mythe politique, mystifícation 
scientifíque”, L'espace géografique, 3, Montpeller (Llenguadoc), 233-242.

Padoa, Leone (1971): La cottura dei prodotti ceramici, con particolare riferimento ai materiali 
da rivestimento e da pavimento, Faenza (prov. Ravenna, Emília-Romanya), gruppo 
editoriales Faenza Editrice, pp. 233.

Palmonari, Cario i Timellini, Giorgio (1990): Manuale dei cotti, ceramiche, piastrelle. Guida 
técnica, Milá, Alberto Greco editori, pp. 165.

Pedreño Muñoz, Andrés i Clementina Rodenas Calatayud (1993): La economía valenciana ante 
la unión económica y monetaria europea, Papeles de Economía Española, 55, C.E.C.A. 
(Confederación Española de Cajas de Ahorro), pp. 340-355.

Piqueras Haba, Juan (1994): “Los caminos valencianos y su evolución histórica”, Caminos, 2, 
Barcelona, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pp. 38-61.

1046



Porcar, Josep Lluís et alii (1987): Manual-Guia técnica de los revestimientos y  pavimentos 
cerámicos, Instituí de Tecnología Cerámica, Diputado Provincial de Castelló, pp. 493.

Prodi, Romano (1966): Modelo di sviluppo di un settore in rapida eres cita. L ’industria della 
cerámica per l ’edilizia, Milá, Franco Angelo Editore, pp. 135.

Quereda Sala, José (1973): “Alcora y su industria azulejera”, en Cuadernos de Geografía, 13, 
Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Valéncia, pp. 31-55.

Reed, James S. (1995): Principies o f Ceramics Processing, Nova York, John Wiley & Sons, 
Incoiporated, pp. 658.

Roger Fernández, Gerardo (1993): Are Mediterrani Espanyol Eix europeu de desenvolupament, 
Ciutat de Valéncia, Generalitat Valenciana (COPUT, col. territori, núm. 3), pp. 241.

Rosselló i Verger, Vicen? María (1966): “La industria azulejera en España”, Estudios geográfi
cos, 104, Madrid, Instituto Elcano, pp. 433-450.

Rosselló i Verger, Vicen? M., Josep M. Panareda i Clopés i Alexandre J. Pérez Cueva (1994): 
Manual de Geografía Física, Ciutat de Valéncia, Universitat de Valéncia, pp. 438.

Salom Carrasco, Julia (1997): “Política industrial de apoyo a la innovación en áreas de 
desarrollo endógeno: el caso de la Comunidad Valenciana a la luz de las experiencias 
europeas recientes”, Cuadernos de Geografía, 61, Factultat de Geografía i Historia, 
Universitat de Valéncia, pp. 145-157.

Salom Carrasco, Julia i Juan Miguel Albertos Puebla (1995a): “La industria en la Comunidad 
Valenciana”, dins Cambio industrial y  desarrollo regional en España (Joaquín Bosque i 
Ricardo Méndez, coord.), Barcelona, Oikos-Tau, pp. 303-355.

— (1995b): “La política industrial valenciana y su impacto territorial. 1985-1995”, Cuadernos
de Geografía, 58, Factultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp.385- 
416.

Sanchis Deusa, Carme (1988): El transporte en el País Valenciano, Ciutat de Valéncia, edicions 
Alfons el Magnánim, pp. 293.

— (1995): “La xarxa de carreteres del País Valenciá. Un balan$ del període 1984-1995”,
Cuadernos de Geografía, 58, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, 
pp. 417-438.

Sanchis Guamer, Manuel (1972): La Ciutat de Valéncia, Ajuntament de Valéncia, pp. 603.
Schleich, Femando (1953): Hornos de cámaras para la industria cerámica, Castelló, Armengot, 

PP 4.
Sebastiá Alcaraz, Rafael (1997): “La indústria del calzado en la provincia de Alicante: 

características de su evolución reciente (1970-1991)”, Investigaciones Geográficas, 
Institut Universitari de Geografía, Universitat d’Alacant, pp. 81-98.

Segrelles Serrano, José Antonio i José Daniel Gómez López (1997): “El puerto de Valencia y la 
articulación territorial de su espacio económico. El caso del calzado”, Cuadernos de 
Geografía, 61, Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Valéncia, pp. 159-168.

1047



Stantiford, Paul (1995): “Sistemas de control para ahorros energéticos en el proceso de secado 
por aspersión”, III Congreso Nacional del Técnico Cerámico, Castelló, 25, 26 i 27 
d’octubre del 1995, Asociación de Técnicos Cerámicos.

Tenaglia, Alessandro, Giorgio Timellini i Cario Palmonari (1995): Le piastrelle di cerámica. 
Guida Técnica. Norme, qualitá, prestazioni, Bolonya, Centro Cerámico, pp. 125.

TFA (Tecnología de la fabricación de azulejos), vegeu: AADD (1990d)...
Tomás Carpi, Joan Antoni (1976): La economía valenciana: modelos de interpretación, Ciutat 

de Valéncia, Femando Torres, pp. 169.
(1985): La lógica del desarrollo económico: el caso valenciano, PREVASA (Previsions 

Económiques Valencianes), Ciutat de Valéncia, Caixa d’Estalvis de Valéncia, pp. 919.
Tozzi, Nilo (1992): Smalti ceramici. Considerazioni tecniche e practiche, Faenza (prov. 

Ravenna, Emília-Romanya), gruppo editoriale Faenza Editrice, pp. 302.
Vallés i Sanchis, Ismael (1986): Industria textil i societat a la regió Alcoi-Ontinyent 1780-1930, 

Ciutat de Valéncia, IVEI i Universitat de Valéncia, pp. 197.
Vázquez Barquero, A. (1987): Areas rurales con capacidad de desarrollo endógeno, Madrid, 

MOPU, pp. 174.
Venturi, Viviano (1992): Tecnología Cerámica. Le Piastrelle, Faenza (prov. Ravenna, Emília- 

Romanya), gruppo editoriale Faenza Editrice, pp. 302.
Ybarra, J. A. (1991): “Formaciones económicas en contextos de cambio: Distritos industriales 

en España (el caso del País Valenciano)”, Revista de Estudios Regionals, 30, pp. 57-80.
— (1992): “Entre la cooperación y la competencia: los distritos industriales en el País 

Valenciano”, Economía Industrial, 286, Madrid, Ministeri d’Indústria, pp. 72-74.

1048



6.5.2. ARTICLES DE PREMSA I INFORMES D’ASCER, COCIN DE 
CASTELLÓ, INTERNET IALTRES

AADD (1977-1986): Castellón en cifras, Castelló, Gabinet d’Estudis Económics, COCIN.
AADD (1984c): Estudio del sector azulejero, Cambra de Córner̂  de Castelló.
AADD (1986-1996a): Estadística de rexportació espanyola de les partides 69.07 i 69.07 per 

paisos, elaborada per ASCER.
AADD (1994d): Cevisama’94, reportatge especial amb motiu de la celebració del 12é certamen 

internacional de la cerámica a la fíra de Valéncia, Castellón Diario, 27 de febrer del 
1994.

AADD (1995e): Informe d*ASCER (Asociación española de azulejos, pavimentos y  baldosas 
cerámicas) 1995.

AADD (1997d): Cevisama’97, reportatge especial amb motiu de la celebració del 15é certamen 
internacional de la cerámica a la fíra de Valéncia, Castellón Diario, 23 de febrer del 
1997, pp. 90.

AADD (1997e): Cersaie’97t reportatge especial amb motiu de la celebració del certamen 
internacional de la cerámica a la fíra de Bolonya, Mediterráneo, 30 de setembre del 
1997, pp. 79.

Alfonso, Javiér (1997): ‘Tecnología cerámica: ¡que copien ellos!”, Cinco díast 28 de febrer del 
1997, Madrid.

Amoriza, Maribel (1996a): “La superproducción llega al sector ceráimco español”, La Gaceta 
de los negocios (Autonomías/C. Valenciana), Madrid, 10 de maig del 1996.

—(1996b): “Las azulejeras reducen un 10% su producción”, Mediterráneo, 14 de juny del 1996, 
Castelló,p. 11.

—(1997): “Riaza: «Las azulejeras tendrán un año difícil»”, Mediterráneo, 24 de gener del 1997, 
Castelló, p. 9.

ASCER {Asociación española de azulejos, pavimentos y  baldosas cerámicas), vegeu: AADD 
(1986-1996a), (1995e)...

Cersaie (1997): vegeu AADD (1997e)...
Cevisama (1994): vegeu AADD (1994d)...
Cevisama (1997): vegeu AADD (1997d)...
Estall i Poles, Vicent J. i Claudi Grangel (1996): “Historia de la cerámica”, diari Mediterráneo 

(5 de mar9), especial Cevisama’96, pp. 39-62.
Fernández Beltrán, F. (1996): “Los empresarios cerámicos cerrarán el año con unas ventas de 

338.000 millones”, Levante de Castellón, el Mercantil Valenciano, 8 de desembre del 
1996, Castelló, p. 3.

Garcia, Marta (1997): “Porcelanosa presenta en la muestra pulidos marmoleados”, 
Mediterráneo, 26 de febrer del 1997, Castelló.

1049



Gayo, G. (1997): “El sector cerámico duplica su superávit en cinco años y alcanza un 14% de la 
producción mundial”, Las Provincias (secció económica), 27 de febrer del 1997, Ciutat 
de Valéncia.

Grespania (1997): “La pasta blanca y sus ventajas”, Web Grespania. Cerámica y  Gres, 
Grespania S. A. (Nules, prov. Castelló, Valéncia), Internet (Netscape, http://www.ibm.

; es/grespania/e2e.html).
!■ ISTAT (Istituto Statistico Italiano) (1997): “Valore aggiunto al coste dei fattori per ramo di 

attivitá económica”, Internet (Netscape, http://www.lom.camcom.it/ dati1 asr/ tav96/ 
663. htm).

Levante-EMV (1997): “Lladró inaugura en marzo su segunda tienda en EEUU”, Levante. El 
Mercantil Valenciano, 26 de gener del 1997, Ciutat de Valéncia, p. 14.

Llach, Gustavo (1996): “La cerámica es el sector que consume más gas en España”, 
Mediterráneo (secció: “El Periódico de la Empresa”, p. I), 2 de juny del 1996, Castelló.

| Llorens, Daniel (1997): “El sector azulejero reduce su producción almacenada con el aumento 
de las ventas”, Castellón Diario, dijous 17 d’abril del 1997, Castelló, p. 3.

Porcelanatto (1997): “Información técnica. Proceso de Fabricación”, Web Porcelanatto. El 
Pavimento, Porcelanatto, S. A. (Borriol, prov. Castelló, Valéncia), Internet (Netscape, 
http ://www.porcelanatto.com/inftec.htm).

í Rodríguez, Femando (1995): “Circonio. Esa arena tan costosa”, “La industria auxiliar reduce
[ sus márgenes” i “El esmalte aún puede crecer mucho”, Expansión, 6 de mar5 del 1996j
\ (especial Cevisama), Madrid.

— (1996): “El azulejo español pierde brillo”, Expansión, 9 de desembre del 1996, p. 7.
Sierra, José (1996): “La energia de cogeneración permite ahorrar 171.600 toneladas de petróleo 

cada año*’, Levante de Castellón, el Mercantil Valenciano, 29 de gener del 996, p. 6 .
Silván, Laureano G. (1996): “El empresario espera los ‘idus’ de marzo”, Expansión, 6 de mar$ 

del 1996, Madrid, p. 32 (págines especiáis).
Teruel (1996a): “El fenómeno del gres porcelánico”, Mediterráneo, 7 de juliol del 1996, 

Castelló, p. 6 (El periódico de la empresa).
— (1996b): “La importancia de hacer marca”, Mediterráneo, 8 de desembre del 1996, Castelló,

p. VI (El periódico de la empresa).

1050

http://www.ibm
http://www.lom.camcom.it/
http://www.porcelanatto.com/inftec.htm

