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Clasificación Genérica Obxectos de equipamento doméstico: alimentación

Objeto/Documento Xerra

Materia/Soporte Gres Gris [VedríoPasta moi ben decantada de aspecto compacto e
duro.]

Técnica Vidrado
Cocción
Torno

Dimensiones Grosor = 1,40 cm; Altura = 7 cm; Diámetro = 6,40 cm

Descripción Trátase dun recipiente de pequeno tamaño, perfil lixeiramente
pechado (supoñemos por pezas similares que o corpo se engrosaría)
e composto flexionado, con molduras ao longo da peza producidas
no molde. O bordo segue o perfil do cacharro con beizo triangular
apuntado. Non se conserva o corpo, que tería forma globular
segundo pezas similares, nin a base, que tería pé indicado. A pasta
presenta cores avermelladas e está moi ben afinada e decantada. É
moi dura e compacta debido á cocción destas producións cerámicas
a unhas temperaturas moi elevadas (sobre 1250º C). Está realizada a
molde e presenta vidrado de moi boa calidade e cubrición de cor azul
-gris nas dúas superficies, con decoración no exterior nas molduras e
noutras zonas azul cobalto.

Iconografia Superficie eterna da boca.: Xeométrica;
Motivos en relevo, en gris e azul, dispostos nunha franxa que
alternan corazóns e medallóns con liñas horizontais.
[Gres de Westerwald (Renania, Alemania)]

Datación 1500-1700

Contexto Cultural/Estilo Idade Moderna

Lugar de Producción/Ceca Alemaña (Europa Occidental, Europa)
Bélxica (Europa Occidental, Europa)

Uso/función Vaixela de luxo

Lugar de Procedencia Santiago de Compostela

Lugar Específico/Yacimiento Casa do Deán (rúa do Vilar 1)

Clasificación Razonada Fragmento dunha xerra de gres europeo saída dos obradoiros de
Westerwald (Alemaña) ou Raeren (Bélxica). Trátase dunha forma
usada como vaixela de mesa de luxo destinada a servir e/ou
consumir líquidos (neste caso concreto quizais para o consumo de
viños, cervexas e licores).

Estes recipientes con esta forma concreta e decoracións e vidrado
característicos comezáronse a fabricar a mediados do século XV en
Westerwald, Alemaña. Tiveron unha longa vida e as pezas chegaron
ao século XVIII. Ademais, serán imitados a partires de comezo do
XVII no obradoiro belga de Raeren. Debido a isto, resulta difícil
diferenciar entre estas diferentes producións que terán unha área de
distribución similar a traveso do comercio marítimo, así como
adscribir esta peza a unha das dúas áreas de produción.
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