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Clasificación Genérica Obxectos de equipamento doméstico: alimentación

Objeto/Documento Escudela

Tipología/Estado Louza Dourada

Materia/Soporte Louza [Louza dourada]

Técnica Torno
Vidrado estannífero
Bizcochado
Brunido
Pintado

Dimensiones Longo = 10,90 cm; Grosor = 0,90 cm; Altura = 5,40 cm; Diámetro
boca = 14 cm

Descripción Fragmento de escudela de Louza dourada levantina, de clara
influencia mourisca. Fragmento de corpo con orelletas horizontais, de
forma triangular e lobuladas. A superficie interior presenta decoración
epigráfica pintada en azul e dourado, separada en cuarteletes. A
superficie exterior presenta unha capa uniforme de vidrado e marca
de atifle. As dúas caras presentan o esmalte craquelado. A pasta é
de cor crema, compacta e homoxénea.

Iconografia Parte interior: Escritura decorativa;
A superficie interior presenta decoración pintada en azul e dourada,
separada en cuarteletes. Ten decoración composta polo motivo de
grafía árabe relacionado coa alafia, que representa a boa sorte.

Datación 1376=1500

Contexto Cultural/Estilo Baixa Idade Media

Uso/función Vaixela. Servizo de mesa.

Lugar de Procedencia Santiago de Compostela

Lugar Específico/Yacimiento Castelo da Rocha Forte

Clasificación Razonada Fragmento de escudela de orelletas, de louza dourada levantina
(César Vila, 2013: 55). Presenta unha clara tradición mourisca nos
temas decorativos, presentando unha composición de tema
epigráfico que se podería encadrar no primeiro período de produción
(s. XIV- terceiro cuarto do século XV), sendo esta a etapa de maior
esplendor e calidade cunha clara influencia islamizante (Mamolar
Nevado, 2011: 11).

A fabricación de louza dourada na peninsula Ibérica ten a súa orixe
no territorio de Al-Andalus, sendo as louzas mudéxares e mouriscas
de Manises, Muel, Cataluña e Sevilla as producións máis
representativas. A produción mais extensa no tempo é a de Manises
(finais do século XIV - principios do XIX). O repertorio ornamental
destas pezas é tipicamente mudexar, xa que se mesturan as
influencias musulmanas ou orientais cás cristinas ou occidentais
(Martínez Caviró, 1983: 110). En xeral a influencia mourisca deixa a
súa pega ata as producións mais modernas  (Martínez Caviró, 1983:
110).

O contexto arqueolóxico no que se enmarca é o Castelo Medieval da



Rocha Forte, situado a poucos quilómetros da cidade de Santiago,
fortaleza militar baixomedieval e complexo residencial do arcebispo,
señor das terras de Santiago. Construído en 1255 polo prelado Juan
Arias e remodelado posteriormente en diversas ocasións. Esta
fortaleza será finalmente destruída en 1466 tras a revolta Irmandiña.

A louza de influencia mudéxar comeza a ser habitual nos contextos
arqueolóxicos galegos de finais do século XIV (César Vila, 2013: 55).
Este tipo de louza ennglóbase dentro da denominada vaixela de luxo,
remitíndonos a unha esfera de certo prestixio e poder vinculada ca
presencia da mitra compostelana no xacemento da Rocha Forte.
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