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La Reial
Fàbrica
del Comte
d’Aranda.
Descobrint
l’edifici històric

2n Cicle de Conferències

Xerrades

al voltant de la

Anna Mallol Olivares
L’edifici de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda és la llavor des d’on ha germinat la identitat ceràmica alcorina. La
seua recuperació i l’estudi in situ del seu conjunt industrial
són quelcom fonamental per tal de comprendre el seu funcionament i explicar el seu esplendor. Aquesta ponència pretén explicar alguns dels mètodes i tècniques utilitzats per la
ponent a l’hora de redactar el seu Treball de Final de Grau:
La Real Fábrica del Conde de Aranda en l’Alcora, Castellón. Caracteres constructivos y criterios de intervención.
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Anna Mallol Olivares (L’Alcora, 1994). Coneixedora de la
identitat i tradicions alcorines des de ben menuda gràcies
a la seua vessant musical, és graduada en Fonaments de
l’Arquitectura en l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de la Universitat Politècnica de València, on s’especialitzà
en Intervenció en Patrimoni Històric i Arquitectura Tradicional. Arran la redacció del seu Treball de Fi de Grau, La
Real Fábrica del Conde de Aranda en l’Alcora, Castellón.
Caracteres constructivos y criterios de intervención, s’ha involucrat en la tasca de posada en valor i recuperació de la
mateixa mitjançant la publicació d’articles–La Reial Fàbrica
de 1726 encara viu- i la realització de comunicacions –El
estudio directo del edificio de la Real Fábrica del Conde de
Aranda en l’Alcora: los espacios de Portería, viviendas y
comunicación con la Casa-Palacio- al respecte. Actualment
cursa el Màster en Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València.
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Dimarts 22 de maig

La vida
diària a l’Alcora
als segles
XVII i XVIII
a travès dels documents

Divendres 25 de maig

L’impacte
de la pisa fina
de l’Alcora
a Barcelona

Dimarts 29 de maig

La ceràmica
de l’Alcora a la ciutat
de Castelló
de la Plana entre
els segles XVI i XVIII

Vicent Garcia Edo

Josep Antoni Cerdà i Mellado

Manuel Rosas Artola

Amb el pas dels segles s’ha perdut molta de la documentació
que conservaven els nostres arxius municipals i l’Alcora no ha
sigut excepció a eixa situació. En canvi, sí que s’ha conservat
una gran part de l’Arxiu dels senyors de la Casa d’Urrea, posseïdors de la Tinença de l’Alcalatén, que són preciosos testimonis de la història del territori. I també hi ha altres documents
en diferents arxius nacionals, tan civils com eclesiàstics, en especial a l’Arxiu del Regne de València, i al de la Catedral de
Tortosa, que contenen importants testimonis de la vida diària
dels veïns de l’Alcora en èpoques passades. Hui farem una
xicoteta aproximació a este tema, sobretot durant els segles
XVII i XVIII, a partir d’alguns dels documents més significatius
arribats als nostres dies.

Només uns anys després de fundada la Reial Fàbrica de Pisa i
Porcellana del Comte d’Aranda a l’Alcora ja hi havia mestres
escudellers barcelonins que en van fer còpies dels motius decoratius més populars, però sense aconseguir mai la mateixa
qualitat. Això vol dir que l’èxit de la sèrie de “les puntilles” va
ser total. A Barcelona existia, des dels inicis del segle XV, un
gremi que controlava la producció i venda de pisa a la ciutat
gràcies a antics privilegis que li foren atorgats per diversos
sobirans. La lliure comercialització de pisa alcorina a Barcelona gràcies, també, a un privilegi reial atorgat a la fàbrica
del comte d’Aranda anava en contra d’aquells antics privilegis. La xerrada tracta de quins eren aquells antics privilegis
gremials i de com els escudellers barcelonins van fer front a
l’arribada de la ceràmica de l’Alcora a la capital catalana.

L’aparició dels canterers de l’Alcora en la segona meitat
del segle XVI està probablement vinculada amb els canterers que, entre els segles XIV i XVII, treballen a Castelló de
la Plana i que apareixen relacionats, al seu torn, amb un
moviment de creació de tallers ceràmics generat des d’un
taller de Paterna. Tanmateix, no trobem ceràmica alcorina
a Castelló de la Plana fins a finals del segle XVII i només
amb la creació de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda la
trobem de manera regular en les vivendes castellonenques.
Destaca especialment la ceràmica utilitzada per a servir la
xocolata, que relacionem amb l’inici del consum d’aquest
producte per l’oligarquia urbana.

Vicent Garcia Edo (Onda, 1955) és professor d’Història del
Dret a la Universitat Jaume I de Castelló. És Doctor en Història
per la Universitat de València i en Dret per la de Castelló, i des
de fa més de 40 anys es dedica principalment a l’estudi de la
documentació dels territoris de l’antiga Corona d’Aragó, especialment a l’època medieval. Ha fet més d’un centenar de publicacions de caràcter històric: llibres i articles de revista. En els
darrers anys prepara un estudi complet dels Furs de València,
fets entre els segles XIII i XVII, i un estudi dels Furs d’Aragó fets
per Jaume I. El seu darrer treball és un estudi sobre els orígens
de la Casa d’Urrea, als segles XII i XIII, que ha sigut durant
segles senyora de l’Alcora i de tota la Tinença d’Alcalatén.

Josep Antoni Cerdà i Mellado (Mataró, 1961) és Llicenciat en
Geografia i Història, especialitzat en història medieval (Universitat de Barcelona) i Màster en Arqueologia Medieval (Universitat de Barcelona). Obtingué el diploma d’estudis avançats amb el programa de doctorat Món medieval i modern.
Últimes tendències (Universitat de Barcelona). Actualment
està redactant la tesi doctoral amb el títol Els escudellers i la
producció de pisa a Barcelona. Segles XV a XIX (Universitat
Autònoma de Barcelona).

Manuel Rosas Artola (Castelló de la Plana, 1952). Professor titular de la Universitat Jaume I de Castelló ara jubilat.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Universitat de Barcelona).
Doctor en Història (Universitat Jaume I). Exdegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i exdirector del Departament d’Educació de la Universitat Jaume I. Estades
d’investigació al Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité (CRINI) de la Université de Nantes (França). Més de cinquanta publicacions, entre llibres,
capítols de llibres, comunicacions a congressos i articles
d’investigació i divulgació.

