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”la Caixa”, comprometida con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas

En ”la Caixa” trabajamos para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, que aspiran a acabar con la pobreza, el 
hambre y las desigualdades en el mundo. Un compromiso que siempre 
ha formado parte de nuestra identidad y que mantenemos desde hace 
más de 115 años.

Para algunas personas es mucho más 
difícil conseguir un trabajo. Desde el 
programa Incorpora hemos ayudado 
a más de 43.000 personas y desde 
el programa Work 4 Progress 
favorecemos el empleo en la India, 
Mozambique y Perú.

La forma de romper la pobreza 
hereditaria es a través de la 
educación. En CaixaProinfancia 
hemos ayudado a más de 62.000 
niños y niñas a salir adelante.

Invertimos 42 millones en 
investigación médica, para superar 
retos tan grandes para todos como 
curar el cáncer, prevenir el alzhéimer 
o descubrir una vacuna contra el sida, 
y contribuimos a la mejora de la salud 
en África, Asia y América Latina.

Impulsamos la transformación 
educativa promoviendo una educación 
inclusiva y de calidad para los jóvenes, 
niños y niñas. Con EduCaixa 
trabajamos en más de 8.000 centros 
de todo el país para acercar la 
innovación educativa a las aulas.

Trabajamos por la igualdad, apostando 
por las mejores investigadoras a través 
de convocatorias de ayudas abiertas, 
transparentes y competitivas. El año 
pasado impulsamos los proyectos de 
más de 2.800 investigadoras e 
investigadores.

Hemos puesto en marcha programas 
para que jóvenes, familias con pocos 
recursos y personas mayores puedan 
acceder a más de 22.000 
viviendas sociales.

Ponemos la cultura y la divulgación 
científica al alcance de todos los 
públicos a través de los centros 
CaixaForum, de CosmoCaixa 
y de exposiciones en 80 ciudades, 
llegando así a más de 7 millones 
de personas.

Luchamos contra la desigualdad 
social a través de nuestros 
cerca de 6.000 voluntarios 
y de programas como Art for 
Change, que utiliza el arte como 
herramienta para la mejora social.

Mostramos mediante 
exposiciones y conferencias la 
importancia del cambio 
climático, sus consecuencias 
y las formas de mitigarlo.

Identificamos los retos 
ambientales que afectan a nuestra 
salud y trabajamos para encontrar 
soluciones innovadoras.





Per estar al dia!

www.acc@ceramistescat.org
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 Estem en un moment dolç de la 
ceràmica, noves inquietuds, nous 
reptes, el mercat canviant... Els ta·
llers s’han d’adaptar als diferents 

gustos del mercat, i no sempre és fàcil, 
això ja ho vàrem apuntar en l’anterior edi·
torial.

Hi ha però un interès creixent de per·
sones que s’hi interessen. En el Congrés 
fet a Barcelona l’any 2016 ja ho vam veu·
re: arquitectes, dissenyadors i artistes fan 
servir la ceràmica per dur a terme les se·
ves idees.

En l’esdeveniment Joya Barcelona ve·
iem com la ceràmica és present en moltes 
de les joies que es presenten. Enguany i 
mitjançant l’APPEC “Associació de Publi·
cacions Periòdiques en Català” hem realit·
zat un vídeo per donar visibilitat a aquest 
apartat concret de la joieria ceràmica.

Però no és de tot això del que volem 
parlar. De la mateixa manera que col·
lectius professionals s’hi interessen, tam·
bé molt públic que potser mai es dedicarà 
professionalment a fer ceràmica, mostra 
un interès per aquesta tècnica i és per això 
que molts ceramistes, en els seus tallers o 
bé muntant escoles a banda de les ofici·
als, ofereixen els seus coneixements a tots 
els que volen provar de tastar el fang. En 
aquest número us proposem un recorre·
gut per algunes d’aquestes escoles o ta·
llers en les quals no només s’ensenya a fer 
sinó també a respectar i conèixer les ca·
racterístiques d’aquest material i els seus 
límits, amb serietat i professionalitat, que 
és l’única manera d’apreciar·lo. 
Segurament ens en deixarem moltes i no 
descartem reprendre aquest tema en d’al·
tres números. 

Ha coincidit aquest número de la nos·
tra revista amb la pandèmia que viu el 
món sencer, ja teníem el número editat 
i us trobareu que moltes de les fires que 
s’hi anuncien s’hauran hagut de suprimir. 
Per la nostra part i com que la revista ja 
estava en el seu tram final, hem preferit 
seguir el seu curs de manera normal. De·

sitgem poder iniciar una nova temporada 
podent esmenar les mancances que ens 
haurà deixat aquesta pandèmia amb els 
ànims forts que ens permetin tirar enda·
vant amb els mínims costos possibles. 

Molta sort.

Editorial

Estem vivint un temps convuls
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Activitats de l’ACC

Mirades d’Amèrica del Sud

Arte sentido

 Aprofitant la gira europea de Caro-
lina Segre i Hernán Vargas, l’As-
sociació Ceramistes de Catalunya 
va organitzar unes jornades per 

conèixer les seves particulars vivències de 
la ceràmica. Així els dies 9 i 10 de setembre 
de 2019 es van celebrar al local de l’associ-
ació dues conferències amb demostració, 
acompanyades de suport audiovisual. 

El primer dia, l’artista i investigado-
ra Carolina Segre que ha viatjat per Me-
somèrica i Sud-Amèrica visitant museus, 
reserves arqueològiques i comunitats in-
dígenes a la cerca dels orígens i usos dels 
segells de ceràmica, impartí la conferència 
Sellos precolombinos: diseño ancestral, que 
consistí en la presentació del teaser de la 
sèrie documental Barro Sagrado. La sèrie 
es composa de quatre capítols en la que 
ens relata el seu viatge pels camins de les 
antigues cultures precolombines a través 
de la seva investigació entorn els segells de 
ceràmica, objectes preuats i misteriosos en 
temps ancestrals i en la que ens descobreix 

 Javier Rubinstein, artista visual i faci-
litador en processos de desenvolu-
pament creatiu, presentà el 3 de de-
sembre a l’ACC, la conferència “Arte 

Sentido”, un especial acostament a la ce-
ràmica que enfatitza en l’aspecte senso-
rial. Va acompanyar les explicacions amb 
un audiovisual de les experiències viscudes 
amb persones cegues, amb grups de terà-
pia i en cursos per a artistes. 

Per finalitzar, va fer un experiment amb 
públic. A través del tacte els assistents ha-
vien de reconèixer una peça de ceràmica 
dins una capsa i després intentar reprodu-
ir-la amb una mica de fang. Cada persona 
va imaginar una cosa molt diferent de la 
peça en qüestió i ningú va saber de quin 
objecte es tractava.

El mètode Arte Sentido neix d’aquesta pri-
mera trobada amb un material i la recerca d’en-
voltar o apropar-nos a aquestes sensacions.

Per als ceramistes, l’oportunitat d’en-
trenar-se i descobrir noves capacitats; per 
als artistes de totes les àrees un espai d’ex-
ploració i diàleg a través del tacte.

Per als professionals de l’Àrea de Salut 
la possibilitat de sumar un recurs artístic 
com és el modelatge en fang des d’una mi-
rada primitiva, pura i poètica. 

Javier Rubinstein

Més de 10 anys explorant el fang des 
d’aquesta visió amb grups de totes les àre-
es van donar com a resultat diferents dinà-
miques que avui formen part de les confe-
rències, workshops i formacions. 

històries i costums d’aquestes cultures que 
actualment desconeixem.

La sessió es tancà amb una experiència 
de pintades corporals amb segells antics i 
pigments naturals entre el públic assistent.

En la segona jornada es portà a terme 
la xerrada i concert Suena Barro a càrrec 
d’ Hernán Vargas, ceramista i músic ar-
gentí. Un projecte multidisciplinari inte-
grat per ceramistes, músics i luthiers, que 
apunta a la investigació i la formació en 
construcció d’instruments de ceràmica. Es 
tracta d’una proposta única que beu de 
sons i composicions musicals que tenen 
com a base diferents instruments cerà-
mics. L’any 2016 l’autor va poder gravar 
amb l’orquestra d’instruments de fang 
Uirapuru, la primera orquestra d’instru-
ments ceràmics del món que es va cre-
ar en una petita comunitat terrissaire al 
nord del Brasil. 

Per finalitzar l’activitat Hernán va oferir 
un concert amb instruments i peces de ce-
ràmica aportades pels assistents. 





008-011_activitats_ACC.indd   10 23/3/18   10:51
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Activitats de l’ACC

Jornades de cinema ceràmic a l’ACC

 L’Associació Ceramistes de Catalunya 
va organitzar dues jornades de cine-
ma ceràmic al local, en que es van 
projectar sis documentals sobre les 

diferents, i en alguns casos peculiars, tèc-
niques de sis ceramistes belgues. 

Aquests films van ser realitzats pel 
dissenyador, ceramista i escriptor Mels 
Boom, àvid investigador que ha com-
partit els seus coneixements en revis-
tes especialitzades, a més de publicar 
cinc llibres sobre ceràmica i ser l’autor 
de nombrosos documentals que com-
parteix en el seu canal de Youtube. Va 
ser una bona oportunitat per conèixer 
diferents maneres d’abordar la ceràmica 
a més d’oferir un espai d’intercanvi sobre 
aquests temes que tant interessen als 
ceramistes.

Les jornades van ser possibles per 
gentilesa del Museu del Càntir d’Ar-
gentona, que molt amablement va posar 
aquest material a la nostra disposició per 
poder-lo compartir.

Els documentals que es van projectar 
el primer dia van ser: Andreas Hinder. 
Figures d’animals animades: Escultures 

I el segon: Lucia Fransen. Arquitectu-
ra en fang. (2018). Frans Gregoor. Girant 
cap per avall (2019). Guy Van Leemput. 
Porcellana cap per avall (2016). 

de Lebendig Tiers (2017). Janneke Bru-
ines. Emocionants figures de ceràmica 
(2015). Maria ten Kortenaar. Porcella-
na Nerikomi (2019).

Vídeo APPEC

 Ja fa tres anys que l’APPEC (Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català) va posar en marxa la producció 
de vídeos dels continguts de les revistes associades, per 
a canals audiovisuals. Cada revista associada té opció a 

fer un vídeo i l’APPEC posa a la disposició de les editorials una 
productora per facilitar el procés.

La revista Terrart ha participat des de l’inici en aquest 
projecte i ja anem pel tercer vídeo produït. El primer el va 
protagonitzar Rosa Cortiella i el tema escollit va ser la ce-
ràmica utilitària de disseny. El segon consisteix en una en-
trevista al President de l’ACC, Jordi Marcet, i versa sobre la 
ceràmica artística contemporània i la relació art-ceràmica. 
En el tercer i darrer, Núria Soley parla de la joieria ceràmica, 
de les tècniques, del seu èxit i el seu mercat. 

És una manera més de divulgar aquesta disciplina artís-
tica, ja que els vídeos es pengen a Youtube i XXSS, així com 
també s’emeten per El Punt Avui Televisió. 



 E
l Museu de la Terrissa de Quart va aco·
llir la mostra “Fragments” de l’artista 
gironina Dolors Bosch. L’exposició es 
va portar a terme del 7 de setembre 

al 13 d’octubre d’enguany. La mostra s’em·
marca en les exposicions programades que 
s’han organitzat aquest any en el marc de 
col·laboració entre l’Associació Ceramistes de 
Catalunya, iniciada l’any 2018.

Ella ens la descriu així: La vida no segueix 
un sol fil conductor per poder-la explicar, si 
no que és complexa i hem de saber arreplegar 
tots i cada un dels fets que la composen.

Amb un sol dia, podem copsar una infi-
nitat d’emocions i sensacions que entre elles 

es poden contraposar, anant de l’alegria a la 
tristesa sovint sense poder-les  controlar.

A aquest fet, que ens pot trasbalsar no-
més en un sol dia, s’hi sumem els mesos i 
anys, ¿com poder descriure amb unes ratlles 
i en formes diverses tots els esdeveniments 
que ens han emocionat i a voltes enutjat?

Així doncs, per poder-vos transcriure els 
meus sentiments fets ceràmiques he optat 
per fer-ne fragments d’un tot.  És a dir: peces 
més pensades i d’altres no tant enraonades, 
ja que no podem viure la vida controlant-ho 
tot en cada moment.

Penso que és així, com forma i pensament 
s’ajusten  més a la meva manera de ser. Quan 

tinc tota l’harmonia d’una forma, tot seguit 
m’agrada anar cap a una altra totalment 
oposada a l’harmonia, i aquesta serà la meva 
exposició de contrastos que us presento amb: 
FRAGMENTS DE TEMPS.

L’exposició s’acompanyava d’un vídeo on 
es feia un recorregut per l’evolució de l’artis·
ta al llarg dels anys. 

La inauguració va anar a càrrec de l’ar·
tista, de la Directora de l’Escola de Cerà·
mica de la Bisbal, Dolors Ros, del President 
de l’Associació Ceramistes de Catalunya, 
Sr. Jordi Marcet i del Regidor de Promo·
ció Econòmica i Identitat Cultural, Sr. Jordi 
Batlle. 

text: joan vicens tarrés · fotos: museu de la terrissa de quart

Dolors Bosch
FRAGMENTS  
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Exposicions de l’ACC



 D
intre del marc de col·laboració entre 
l’Associació Ceramistes de Catalunya 
i el Museu de la Terrissa de Quart i 
seguint amb les exposicions progra·

mades, el dissabte dia 10 de novembre es va 
inaugurar la mostra de les artistes Ondina 
Oliva, Anna Ferrer i Leo Sánchez, la darrera 
mostra d’aquest any.

La proposta conjunta “CRIATURES” és 
una col·lectiva d’aquestes tres joves artistes 
que cadascuna destaca amb la seva tècnica.

La paraula Criatures és el punt en comú 
i fil conductor de les peces. 

L’Ondina Oliva presenta una obra figu·
rativa, amb una tècnica molt texturada plena 
d’ expressivitat. Els acabats de tons vermello·
sos i grisos d’òxid en foc, potencien la força 
de les seves peces.

Anna Ferrer utilitza línies geomètriques 
de superfícies suaus amb esmalts de tons 
clars. Crea criatures una mica ambigües, són 
estímuls per a la imaginació. El diàleg amb 

l’espectador està servit. 
Leo Sánchez adopta la forma ovoidal 

com identitat, com a símbol de vida. Formes 
que transmeten conceptes i vivències univer·
sals inherents a tots el éssers, com la gesta·
ció, la mare, la lluita per la vida,… 

La inauguració va anar a càrrec de les 
artistes, del President de l’Associació Cera·
mistes de Catalunya, Sr. Jordi Marcet i del 
Regidor de Promoció Econòmica i Identitat 
Cultural, Sr. Jordi Batlle. 

text: joan vicens tarrés · fotos: museu de la terrissa de quart i de les artistes

Criatures

Exposicions de l’ACC
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Exposicions de l’ACC

 P
er tercera vegada, la sala de l’ACC va 
ben acollir, des del 22 d’octubre fins 
al 29 de novembre de l’any passat  
PostCreacions, una exposició col·

lectiva que mostrava alguns dels nous tre·
balls dels artistes premiats a la Biennal de 
Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós, cele·
brada l’any 2018 en la seva 19 a edició.

El recull, reduït, però intens i sorprenent 
de les peces exposades col·lectivament,  no 
va decebre el visitant que volia indagar sobre 
els diferents llenguatges en els quals es de·

senvolupa la creació actual de la ceràmica. 
El conjunt exposat pels tres artistes pre·

miats  · l’Albert Montserrat, l’Alberto Vieira i 
la Chisato Kuroki· reflectia mirades dispars, 
algunes més inquietants que d’altres, però 
totes  sòlides  i coincidents  en el reconeixe·
ment de la feina ben feta.

Les tres peces aportades per l’Albert 
Montserrat, ceramista català resident al Reg·
ne Unit, eren d’una gran bellesa, que es nodria 
d’una ceràmica amb memòria històrica que 
perviu en la contemporaneïtat. Les formes 

tradicionals de les seves peces demostraven 
el domini eficaç del torn mentre que els  es·
malts  evocaven sensacions tàctils i visuals,  
reforçades per l’ús de pastes xamotades. Els 
esmalts emprats de la família dels Oil Spot 
(gota d’oli),  originats a la Xina de la dinastia 
Song, provocaven l’efecte de punts resplen·
dents en la pell de les peces. La tria feta dels 
colors resultants abastava des del verd ura·
ni que, en l’aplicació de la peça,  irradiava un 
cert misteri galàctic passant per un groc in·
tens i càlid fins a la blancor gèlida  que cobria 

text: roser vilardell tarruella, directora dels museus d’esplugues de llobregat · fotografies: cedides pel museu

PostCreacions 2019
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el gerro titulat, encertadament, neu.
Una segona mirada de la mostra va anar 

a càrrec de l’artista portuguès Alberto Vieira. 
Igual que va succeir en la seva obra premi·
ada en  la passada  Biennal d’Esplugues, en 
aquesta ocasió, l’obra exposada transme·
tia un gran dramatisme conceptual que feia 
remoure la mirada de l’espectador. El relat 
proposat es feia a través de l’elaboració de 
peces que figurativament representaven 
mans. Les mans ens permeten modelar, dei·
xar empremta... Es diu que a través d’elles 
es pot llegir la vida...; no obstant això, són 
mans que portaven implícit un missatge de 
destrucció i violència. Es tractava de mans·

pistoles, que mostraven els cinc dits  recon·
vertits en els canons curts de les armes. Les 
peces eren d’esmalt daurat, com una mena 
de joies d’or que suggerien, potser,  l’obscu·
ritat i opulència del poder amb les mans dels 
qui amb la mort hi fan negoci. 

Per últim, la ceramista japonesa Chisato 
Kuroki, establerta a casa nostra des de fa 
anys, ens va presentar  tres peces de con·
figuració abstracta i valor escultòric. Tres 
peces que havien aflorat de  la profunditat 
i experimentació que l’artista sempre ha 
mantingut amb la natura. Les peces, fetes 
amb refractari esmaltat i cuit a 1240 ºC, 
mostraven unes textures rugoses i irregu·

lars. Tres volums concentrats en si mateixos, 
amb  arestes, espais, forats, buits, lleres... I 
on es palesava la pròpia expressivitat de la 
matèria creada. Les peces  s’anomenaven 
flower (flor) 3, 4 i 5, acompanyades també, 
del nom genèric Mugenbana, potser fent re·
ferència al títol d’una de les novel·les negres 
del popular escriptor japonès Keigo Higashi·
no, on la recerca de la desaparició d’una flor 
forma part del misteri de la trama.

En definitiva, una bona experiència ex·
positiva i comunicativa, cosa que ens ha 
permès fer un cop d’ull il·lustrador i emo·
cional per alguns dels camins creatius pels 
quals cavalca l’actual art de la ceràmica. 
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 J
oies de terra és l’exposició que es va po·
der veure a la sala de l’Associació de 
Ceramistes del 18 de setembre al 13 
d’octubre amb motiu de l’onzena edi·

ció de JOYA Barcelona Art Jewellery & 
Objects que és el principal esdeveniment 
de joieria artística contemporània i objectes 
d’autor a Espanya, reunint un gran nombre 
d’artistes independents, així com diferents 
entitats relacionades amb la joieria i els ob·
jectes d’autor.

Aquest any 2020, és l’any Perucho i 
entre les moltes coses que va escriure, he 
trobat en el catàleg de l’exposició “CIEN 
AÑOS DE JOYERIA Y ORFEBRERIA CA-
TALANAS”, que es va fer al col·legi d’ar·
quitectes de Catalunya l’any 1966, un petit 
escrit titulat  “Per a una estètica de la jo·
ia” i que em sembla interessant d’incloure 
aquí.  Diu Perucho: De primer, una joia és 
un adorn corporal, de significacions molt 
variades, però amb una entitat que és su-
ficient per ella mateixa. És a dir, és quelcom 
de valuós en sí. Una joia ja no és una poè-
tica flor al cabell, sinó un objecte, que pot 
ser útil o no ser-ho (una agulla de pit, unes 
arracades, etc.), però que és considerat com 
un valor de canvi, un valor patrimonial. El 
que en principi li atorga aquest valor és el 
material de què és feta. Material que serà 
el que cada època considera “preciós”, i co-
bejable per la seva raresa. Però una joia no 
és solament un objecte fet d’una matèria 
preciosa pel seu valor, sinó preciosa, a més, 
per la seva natural i primigènia bellesa. 
Amb tot, una joia és, d’una manera decisi-
va, quelcom més: és una obra d’art. Això és 
el mateix que dir que només l’esperit, afai-

çonant i donant forma a la matèria, pot 
donar-li aquesta categoria. Qui li dona 

aquesta condició és l’artífex, el joier.
JOIES DE TERRA, presenta obres 

de 8 artistes amb diferents àmbits 
de formació en l’art de la joieria i 
diferent motivació per incloure·hi 
la ceràmica.  

Aquestes JOIES DE FANG i els seus au·
tors, encaixen perfectament en la definició 
de joia i joier que feia Perucho l’any 1966. 
Són en certa manera el paradigma de l’evo·
lució que hi ha hagut en la percepció de l’art 
en general, però especialment en la joieria.

Es fa evident en totes les obres d’aques·
ta exposició que els materials preciosos no 
són el que les defineix com a joia, és clara·
ment l’expressió de cada artista que els dona 
aquesta condició .

Roberta Ferreira, se sent inspirada per 
la natura, la bellesa de les seves formes i la 
contemplació dels seus canvis efímers. En 
la seva obra, essencial, instintiva, represen·
ta l’abstracció del quotidià, en la necessitat 
d’expressar la seva percepció d’allò sensible 
i propi.

És codirectora del taller i galeria dterra a 
Sant Cugat del Vallès.

José Luis Igea , ens diu de la seva obra 
el següent: “Desde el principio, lo que ha diri-
gido mis pasos en el mundo de la ceràmica, 
ha sido la fusión entre ceràmica y joyeria. Di-
seño y doy forma a piezas de porcelana en 
serie conformades a presión y vidriadas con 
esmaltes de baja temperatura. Dichas piezas 
van acompañadas de piezas de oro. Metal 
elegido por su significado y su inalterrabili-
dad en el tiempo.

Laura Jener, és cofundadora i codirec·
tora de la galeria·taller dterra a Sant Cugat 
del Vallès, ha participat en les edicions de JO·
YA des dels seus inicis.

Lidia Sevilla, és escultora, joiera i cera·
mista. Ha compaginat el seu treball creatiu 
amb la docència. Actualment és professora 
d’escultura i ceràmica a l’EASD Llotja de Bar·
celona. Des de 2016 forma part del grup de 
joieria contemporània TRESORS amb el que 
realitza exposicions a diferents galeries de 
l’estat.

Núria Soley, inicialment compagina la 
docència amb la creació de peça única. Des·
près d’un temps, es dedica exclusivament a 
la ceràmica, fent creació de petites sèries. 

text: rosa taulés · fotos: cristina márquez

Joies de terra

Patricia Tamayo.
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Progressivament s’especialitza en la joieria 
amb ceràmica.

 La seva obra actual es basa en la creació 
de joies, mitjançant el treball de la plata i la 
ceràmica, concebuda com a petites escultu·
res per lluir sobre el cos.

Patricia Tamayo, presenta l’obra QUI 
M’HA TOCAT? En la que reivindica la man·
ca de reconeixement social del treball de les 
dones. Per una banda presenta la identitat 

femenina amb l’empremta de  l’artista a cada 
peça. Al revers, el relleu del guant de làtex 
de rentar que queda amagat, representa el 
treball femení domèstic, tant invisibilitzat so·
cialment. El fil significa la unió que les dones 
han teixit al llarg del temps.

Blanca Torà Micheli, el seu treball se·
gueix unes línies senzilles i simples, donant va·
lor a les formes i a l’acabat del metall. L’inspiren 
coses físiques com l’arquitectura i l’interiorisme 

o certs paisatges però també sentiments i sen·
sacions com la calma, la solitud o la delicadesa. 
La bellesa natural, la serenitat, la llibertat. 

Agnès Wo, les seves peces exploren la 
relació entre arquitectura i joieria, entre ob·
jecte i escala. Les peces d’aquesta exposició 
són peces que ocupen un espai important, 
no són joies per dur damunt el cos, sinó 
que les podem considerar objectes que te·
nen la capacitat de transformar un espai. 

Laura Jener.

Lidia Sevilla. Blanca Torà.

Agnès Wo.

José Luis Igea.Núria Soley.Roberta Ferreira.
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 L
a majoria dels que llegireu aquest 
article coneixeu a Mercè Mir, però 
mai destorben unes pinzellades per 
recordar·la. Vinculada a l’Associació 

Ceramistes de Catalunya des dels seus ini·
cis, Mercè s’ha mogut des dels anys 70 en 
el món de la ceràmica. Es va formar a l’es·
cola d’Art i Disseny Llotja i al llarg dels anys 
ha fet cursos amb ceramistes prestigiosos 
com Chiti, David Leach, Alan Caiger, Judy 
Trim, Sylvian Meschia o Teresa Gironès, gran 

amiga seva i alhora companya ceramista a 
l’ACC. No ha parat mai de fer exposicions 
des de l’any 1980 i encara té projectes pen·
dents. 

Mercè Mir és una dona i una ceramista 
incansable. Ho demostra la seva trajectòria 
d’exposicions així com els seus anys de vo·
luntariat al capdavant de la vocalia artística 
de l’ACC. Té el I Premi Nacional de Ceràmica 
de Quart i el Premi d’Escultura Magda Alsius, 
Palamós (Girona). Així com obres a diferents 

col·leccions particulars i institucions a diver·
ses ciutats españoles així com a l’estranger: 
París (França), Miami, Madison (EE.UU.), Mu·
nich i Colònia (Alemanya). 

Aquest any, l’Associació va pensar en ella 
per ser la protagonista de l’exposició de “la 
catifa negra”, mostra que es reserva a aquells 
ceramistes de llarga trajectòria. Ens consta 
que ha treballat un any sencer preparant·la i 
el tema triat va ser Aixoplucs. Mercè Mir ens 
parla d’aquestes construccions de pagès, fe·

text: eloïsa rochina · fotografies: ramon pla isart

Mercè Mir
AIXOPLUCS
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tes pedra a pedra, amb dedicació i constància, 
com es fan totes les coses duradores. Igual 
que el refugi interior que ens anem construint 
les persones amb els nostres records i experi·
ències i que ens serveix de resguard i protec·
ció, davant circumstàncies adverses. 

Les seves fonts d’inspiració són la natura, 
la música i la poesia. La seva paleta de co·

lors és viva, sensual i alegre. Fa servir el gres, 
el refractari i la porcellana per construir les 
peces que acaba amb òxids, colorants i en·
galbes de porcellana, combinats amb relleus 
cal·ligrafiats, dibuixos o serigrafies que deco·
ren les peces i les impregnen de significats: 
formigues, notes musicals, pinzellades, petis 
poemes escrits a mà o inscripcions en Braille. 

Altres incorporen objectes o petites escultu·
res: claus, esquelles, branques, caragols... 

Aquest món tan ric de sensacions és 
fruit del seu tarannà vital i artístic. Mai ha 
deixat de treballar en el seu taller, així com 
mai ha abandonat l’afany d’aprendre i d’ex·
perimentar i tot això ho traspua la seva obra. 

Presenta els aixoplucs de vegades cap 
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per a munt i altres cops cap per avall. Deco·
rats per dins i per fora, de cap per avall volen 
mostrar la part més introspectiva, que l’ar·
tista crea partint de les sensacions que ex·
perimenta en el seu interior, on la psique hu·

mana medita, plora o riu. De cap per amunt 
s’externalitza, desperta i veu la vida tal com 
és. Així doncs, el tema triat no és fortuït i 
ens parla de la relació de l’ésser humà amb 
l’entorn i també amb ell mateix.

Com tota l’obra de Mercè Mir, aquesta 
exposició no deixa indiferent i afegeix un 
nou element, l’aixopluc,  al seu món oníric de 
toros, éssers evolucionats, contenidors amb 
missatges, cases, llibres i meduses. 
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Àustria

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA

25, 26 i 27 de setembre 2020
ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC - MONTBLANC

O�cina de Turisme
Muralla de Santa Tecla, 54
43400 Montblanc - Tarragona
T. 977 86 17 33
turisme@montblanc.cat
www.montblancmedieval.cat

/terraniamontblanc

@TurMontblanc

@montblanc_medieval@montblanc_medieval

#montblancmedieval#montblancmedieval
#terrània2020#terrània2020
www.terrania.catwww.terrania.cat

Andrea Paillard



22

Exposicions de l’ACC

 A
questa exposició és el resultat d’un 
curs de treball, emmarcat dins el 
mòdul d’Obra Final. Des d’aquest 
es convida als estudiants a fer 

una investigació personal per descobrir una 
manera  de treballar i interpretar a partir de 
la ceràmica. L’exposició és un reflex de la di·
versitat de mirades que hi ha a l’aula i també 
de la visió actual de la ceràmica.

En el cartell de l’exposició, la imatge és 
un xurro de fang vermell, que als ceramistes 
ens evoca el començament de l’aprenentatge. 
L’exposició ens mostra el llarg i fructífer camí 
que han fet aquests alumnes durant el seus 
estudis, ens mostren el punt del camí d’apre·
nentatge en que l’escola ja ho ha donat (fet) 
tot i ara cal utilitzar tot l’aprés (tècniques, co·
neixement dels materials, temperatures de 
cocció etc.) per poder·ho aplicar a una idea 
creativa pròpia que a més serà exposada a 
la mirada del públic. Aquest projecte dins el 
mòdol d’Obra Final constitueix una última 
lliçó que l’Escola ofereix obrint pas al camí de 
la creació personal amb la llibertat i respon·
sabilitat que això comporta.

Aquesta és la relació dels alumnes /artis·
tes participants.

Úrsula Rabal
Ones au Terra
Entre els humans i la naturalesa hi ha una soli·
daritat comuna. Aquesta és la reflexió que ens 
vol transmetre a través de l’acte performatiu, 
amb actuació en viu i suport audiovisual.

Gina Contel
Moss
Moss sorgeix de la fusió de l’obra de dues 
germanes: Georgina i Cristina Contel. Una 

text: m. rosa taulés · fotos: cristina márquez

I al final... l’obra

és estudiant de ceràmica i l’altre de cuina. 
“Moss” és una representació de 6 paratges 
naturals de Catalunya mitjançant la ceràmica 
i les arts culinàries per tal de transmetre la 
sensació d’estar menjant i veient els paisat·
ges escollits.

Madona Poladishvili
Khinkali
Projecte que fusiona dues cultures properes a 
l’autora. D’una banda, Khinkali  és un plat tra·
dicional de Georgia conegut per les espècies 
orientals que li donen un gust picant. D’altra 
banda, el contenidor està inspirat en el panot 
de la flor de Barcelona. El seu interior conté 
quatre peces que formen un especier.

Natalia Castañeda
Caricias y otros residuos
Proposa una reflexió sobre el paisatge con·
temporani i immediat, en prendre els objec·
tes residuals i d’ús domèstic, junt amb una 
pasterada de registres dúctils. Aquestes tro·
bades generen una ambivalència i proximitat 
entre allò industrial i allò manual, entre la 
mimesi i l’amorfisme per tal de qüestionar 
els objectes que composen el que és quoti·
dià. I així  poder especular en les possibilitats 
pròpies de la matèria ceràmica, entre la seva 
capacitat de representació i presentació per 
ser, al mateix temps, registre i acció.

Valentina Alvarado
Levantamiento de una isla 
Intento trazar mapas y paisajes matéri·
cos que, desde el collage, apuntan a 
pequeñas maquetas que representan lu·
gares y/o geografías, lúdicas, utópicas, 
inexistentes.

Andrea Rodrigues i Jhonatan Orozco
Dinàmiques interiors
Projecte que recrea els canvis en la moda, 
centrat en l’àmbit de l’interiorisme. Pre·
nent com a metàfora el gerro, es deixen 
les parets exteriors nues i es decoren els 
interiors, mostrant una síntesi personal 
de la visió dels autors sobre diferents dè·
cades.

Pepa Tardio Maya
Por mi pecho, por mi pecho, por mi gran pecho
L’artista trenca els seus propis tabús amb 
aquesta sèrie inspirada en els seus pits. 
Creant objectes d’art relacionats amb la 
maternitat i la feminitat, amb una clara 
intenció reivindicativa. La delicadesa i 
sensualitat de les peces impulsa el desper·
tar dels sentits...

Oscar Barbery
Carafang
“La dificultad de manejar la arcilla sobre la 
cara me remitió a las dificultades que ti·
ene el retrato para liberarse de la forma. 
En la fotografia la composición muestra 
referencias visuales muy determinades. En 
el registro visual con barro, en cambio, se 
agrega un ruido que desestabiliza la com·
posición.

Kimberly Brito
Natural
Aquesta sèrie de peces representa experi·
ències personals de mort i malaltia, viscu·
des per persones properes a l’artista i que 
la van marcar. A través de formes similars, 
una petita intervenció ens remet a dites ex·
periències.
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Theresa Wilshusen
El velo de Género
És una representació mixta del gènere i la 
identitat. A través del color, les textures, 
les argiles, les imatges i les figures, hi ha 
la voluntat d’aconseguir que una àmplia 

gamma d’espectadors es puguin veure re·
flectits en l’obra. Una cortina formada per 
multitud de triangles de fang decorat, fa al·
lusió a que tots som fragments d’identitat, 
en procés de cerca i relació amb la resta de 
fragments. 

1. Gina Contel / Moss
2. Kimberly Brito / Natural
3. Pepa Tardio Maya / Por mi pecho, por mi pecho, por mi gran pecho
4. Natalia Castañeda / Caricias y otros residus
5. Madona Poladishvili / Khinkali
6. Andrea Rodrigues i Jhonatan Orozco / Dinàmiques interiors
7. Valentina Alvarado / Levantamiento de una isla
8. Oscar Barbery / Carafang i Theresa Wilshusen / El velo de Género

1.

4.

5.

6.

7.

8.

3.2.
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 C
apses… segons el diccionari de la 
llengua catalana, capsa és un recep·
tacle de cartró, llauna, fusta, ivori, 
o altres materials, de forma varia·

ble, més aviat petita, amb una tapa solta o 
agafada, destinada a transportar o guardar 
diferents objectes.

Segons l’ACC, capsa seria un recep·

tacle de ceràmica que pot ser sublim, 
dissonant, barroc, minimalista i fins i tot 
friqui. La seva forma en funció del seu 
creador, però més aviat petita, amb tapa 
solta, agafada, fraccionada, vertical, ho·
ritzontal, més gran que la capsa, més pe·
tita que la capsa, destinada a transportar 
o guardar objectes, andròmines, arte·

factes, estris, utensilis, conceptes, idees, 
pensaments, records, sospirs, mirades, 
poemes, amargors, deliris, delicadeses o 
subtileses. 

En definitiva, capses fetes amb emo·
ció, imaginació i amb ganes de participar 
en aquesta exposició col·lectiva de socis de 
l’ACC. 

text: jordi marcet barbé · fotografies: arxiu acc

Capses
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE SOCIS, PER NADAL A L’ACC. 
DE L’11 DE DESEMBRE DE 2019 AL 10 DE GENER DE 2020

1.
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1. Angela Garcia
2. Anna Maria Redon
3. Annick Galimont
4. Jordi Marcet
5. Barbaformosa
6. Montse Llanas
7. Carmen-r-fouce
8. Claudi
9. Cristina Márquez
10. Rut Cepedano 
11. Esperanza Puerta
12. Esther Ramos
13. Eulalia Sayrach
14. Eulalia Oliver
15. Gloria Ferrer
16. Jessica Garcia
17. Joan Panisello
18. Anna Aguayo
19. Josefina Miguel
20. Judit Casanelles
21. Judith Pellicer
22. Laia Tolrremilans
23. Leo Sánchez
24. Lucy Pérez

25. Mª EugeniaCaro
26. Maia Ming
27. Marc Marcet
28. Manel Garcia
29. Margarida Geronès
30. Margarita Sala
31. Maria Ramis
32. Marina Ventura
33. Mercè Mir
34. Mercè Nadal
35. Mercè Coma
36. Mercè Plà
37. Mila Crisróbal
38. Rui Gassen
39. Montse Altet
40. Pablo Morata
41. Ridha Benarab
42. Rosa Vila-Abadal
43. Silvia Tapia
44. Pepa Tardio
45. Ramon Plà
46. Eli Massó
47. Teres Elias
48. Xus Mmontoya

41.

39.

36.

45.

47.

43.42.

40.

38.

37.

46.

48.

44.
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Tallers i Ceramistes

 D 
esprés de tres anys dedicats a la 
reforma d’una masia molt dete-
riorada als afores d’Argentona, 
aquesta parella de ceramistes ha 

aconseguit finalment tornar a una rutina 
de treball. El nucli central del que en el seu 
moment era una propietat important ha co-
brat vida de nou. Els seus interiors s’han mo-
dernitzat amb gust, respectant les antigues 
parets però donant-li a l’interior un aspecte 
distès. L’ampli espai de la sala d’estar dó-
na directament a una part de taller, mentre 
una escala baixa a la sala d’exposicions. Des 
d’aquesta s’accedeix als magatzems (molt 
ben organitzats per cert) i a la zona de forns. 
El gran arc de granit al fons de la sala condu-
eix directament al pati i al jardí que era, en el 

seu dia, l’entrada principal. L’ambient que es 
respira entre aquestes parets massisses és de 
total integració de vida i treball; la ceràmica 
és a tot arreu. 

Oferint encara àmplies possibilitats -ja 
que la casa té molts espais annexos que po-
drien reformar- en aquest moment ja es viu 
i es treballa aquí amb comoditat. Haver-se 
traslladat a aquesta zona d’una casa cèntrica 
de Mataró, els ofereix a Mia i Joan la possi-
bilitat de treballar d’una forma més lliure, de 
pensar d’una altra manera la seva feina, però 
per ara es conformen amb anar reprenent els 
fils i tornar a un ritme més intens de produc-
ció artística. Joan em comenta que li agrada 
treballar al seu taller a tota hora i es defineix 
a sí mateix com “una rata de taller” gaudint 

del seu treball en aquests espais amplis i ben 
pensats. 

La dedicació d’aquesta parella al seu ofici 
ja té 35 anys d’història; entre l’ensenyament, 
els mercats de ceràmica i el treball artístic 
per a galeries, ells aconsegueixen una sòlida 
economia que els permet viure aquest somni 
amb certa tranquil·litat. L’escola del Museu 
del Càntir forma la base, després hi ha els 
mercats, però gairebé sempre fora del pa-
ís, a Àustria, Holanda, França... on han anat 
participant durant anys i on tenen clients col-
leccionistes i amistats. Per a aquests esde-
veniments tenen una gamma de peces dife-
rents de les seves obres personals i reserven 
tres mesos a l’any per a la seva producció. 
En aquesta casa hi ha tot un magatzem de-

text: henri verreet · fotos: gentilesa dels autors

La nova casa-taller
de Mia Llauder i Joan Serra 



30

Mia m’ensenya els seus ‘calaixos de sas-
tre’, on va guardant els elements de porce-
llana que després formen el material base 
de les seves escultures, on sempre apareix 
un altre material que els uneix o els sus-
pèn. Aquests petits elements amb les seves 
petjades impreses i rastres dels processos 
manuals formen el seu particular abecedari 
i ara ha tornat a generar noves idees amb 

ells: m’ensenya unes teles de lli antigues 
que serviran com llenços per a centenars 
de petjades de polze impresos en porce-
llana. Em comenta que les seves idees es 
formen mentre està fent aquest treball re-
petitiu i l’elaboració l’absorbeix en un es-
tat meditatiu. No particularment donada a 
explicar la seva feina, ella vol que les seves 
peces parlin per si soles i que transmetin 
la bellesa dels diferents materials i formes. 
També afegeix centelleigs visuals realçant 
elements amb esmalts de colors primaris. 
Mia vol que les seves peces involucrin a 
l’espectador d’alguna manera en aquest 
plaer personal que sent treballant en elles. 

Joan em comenta que ell sempre és 
més aparatós en el seu ús de l’espai; ara es-
tà omplint la seva part del taller amb unes 
peces en forma de gotes gegants. També 
aquí veiem un element de treball repeti-
tiu, un procés que requereix temps, per-
severança i paciència, qualitats que Joan 
ha pogut adquirir durant la seva vida com 
a ceramista, ja que les seves obres reque-
reixen ‘processos de treball molt esclaus’. 
Aquestes noves peces estan formades per 
múltiples capes superposades, al voltant 
del nucli d’un material rocós. Després de 
múltiples banys de barbotina requereixen 
setmanes d’assecat.

dicat a elles. És principalment en la cocció 
dels grans bols i plats on el nou forn de gas 
automatitzat els suposarà un gran alleu-
jament a l’hora de controlar les múltiples 
coccions que necessiten aquestes peces. 
Les fires de l’estiu els suposen un gran es-
forç però serveixen també de vacances i 
representen una recompensa a nivell humà 
i econòmic. 



Com sol ser habitual en la seva forma 
de treballar, hi ha experiments molt cui-
dats que precedeixen a aquestes peces. 
De fet, en tots els racons del seu taller 
es troben aquestes petites ‘proto-peces’. 
A manera de naturalista del segle XIX, 
tots els experiments estan minuciosa-
ment anotats i les proves guardades en 
prestatgeries i calaixos, un sistema que 
reflecteix una ment curiosa i sistemàtica.

Desprès, està clar, intervé un procés de 

transformació al forn, i si bé, Joan planifica 
de forma rigorosa la cocció, el procés esta-
rà sempre lligat a l’atzar en la determinació 
de la forma que finalment sorgirà. Aquí es 
troba la seva experiència i la seva voluntat 
cap a l’alquimia del foc que interactua amb 
materials en principi incompatibles i fets 
a fons, esquerdar-se o expandir-se, com 
succeeix en els processos volcànics i tònics. 
Tota la seva obra implica tensions i movi-
ments, de vegades violents, que esdevenen 

dins del forn. És aquí on apareix la màgia 
del treball de Joan i on es desenvolupa la 
seva feina més personal i alquímica. 

Aquesta casa-taller respira l’amor i la de-
dicació de tota una vida que Mia i Joan han 
dedicat al treball amb aquest material i a l’ex-
ploració de les possibilitats creatives gairebé 
il·limitades que ofereix la ceràmica. 

www.miallauder.com
www.joan-serra.com
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entrevista: caterina roma · fotos: gentilesa de la galeria

 T
ot passejant entre les peces, a punt 
per inaugurar la seva última exposició,  
Reencuentros, Gustavo Pérez, un ho-
me prim, de mirada profunda i parlar 

seriós ens descobreix la seva trajectòria i ens 
permet aprofundir una mica més en la seva 
feina. És la tercera vegada que aquesta  ga-
leria barcelonina de trajectòria i prestigi, amb 
una nova ubicació al carrer Bailén, presenta 
l’obra del ceramista mexicà: un acurat treball 
entre l’artesania i el disseny contemporani.

En aquesta mostra es van presentar una 
tria de les seves últimes peces, en les que re-
prèn i reinterpreta diverses de les tècniques 
que ha anat explorant durant els seus 30 

anys d’ofici. Les seves descobertes, les tèc-
niques més paradigmàtiques, els colors i les 
textures que el caracteritzen es van poder 
contemplar com en un recorregut antològic.

Nascut a la ciutat de Mèxic el 1950, Pérez 
va encetar diversos camins fins que, durant 
els anys setanta, la ceràmica va esdevenir el 
seu mitjà d’expressió i de recerca. 

Ceramista prolífic, es defineix com a ter-
risser per la constant repetició de la peça 
més bàsica, el cilindre, però també per afi-
nitat: és un ceramista d’aigua –explica- en 
contraposició al ceramista de foc, un con-
cepte encertadíssim per descriure la part del 
procés que apuntala la seva obra: el treball 

amb la matèria humida. 
El caracteritza el seu particular tracta-

ment de la superfície, que reivindica com a 
descobriment exclusiu, en un ofici ancestral 
en el que es diria que tot ha estat descobert: 
cita només Lucio Fontana, pintor i ceramista 
argentí, que va desenvolupar aquesta matei-
xa tècnica sobre tela, però que no va acabar 
traslladant-la a la ceràmica. Un tractament 
de la superfície basat en el ritme, la repetició, 
la geometria, i que Pérez equipara visualment 
a la partitura, l’escriptura de la música, una 
disciplina que sent molt propera. 

Ens explica sense reserves com desen-
volupa aquesta tècnica tant seva, a la que 

Reencuentros 
GUSTAVO PÉREZ A LA GALERIA ARTUR RAMÓN, BARCELONA
DE L’1 D’OCTUBRE DE 2019 AL 17 DE GENER DE 2020

Exposicions
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va arribar gairebé per casualitat, però que 
posteriorment va desenvolupar durant anys 
amb paciència i pulcritud. A partir del cilindre 
acabat de tornejar, de paret gruixuda, dibuixa 
sobre la superfície –emprant una navalla- un 
patró lineal, que habitualment crea sobre la 
peça sense esquema previ, en un diàleg viu 
amb el material. Aquesta incisió, superficial, 
acaba d’obrir-la enfora mitjançant una lleuge-
ra pressió des de l’interior. Amb l’utilització de 

pigments accentua el tall, dóna relleu al patró, 
i acaba configurant l’aspecte final de la peça 
amb un esmalt de recobriment, que cou a gas 
a alta temperatura.

Anys després d’aquesta llarga època de 
desenvolupament de variants i versions de la 
mateixa tècnica, i ja en etapes posteriors, hi 
va afegir el plec, el gest, la deformació con-
trolada, per donar rellevància a la plasticitat 
natural del material. 

Parlem de ceràmica conceptual. Con-
cepte, sí, però expressat mitjançant la 
mateixa forma: si es pot interpretar amb 
paraules, aleshores la forma ja és sobrera, 
afirma amb rotunditat. Aquesta és la ce-
ràmica de Gustavo Pérez: la representació 
gràfica d’un discurs personal, amb el ca-
ràcter abstracte propi de la ceràmica, que 
suggereix més que no pas explica, obviant 
un discurs formal. 
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text: vicent roda cardona · fotos: autor

 E
l Museu Ariana de Ginebra presen-
ta l’obra de Johan Tahon: Refuge/
Silence, en col·laboració amb la ga-
leria Kunstforum en Solothurn, del 

28 de setembre de 2019 al 5 d’abril de 2020 
en l’espai dedicat a la  creació contemporà-
nia. Johan Tahon (n. Menin, Bèlgica, 1965) 
és un escultor que viu i treballa a Bèlgica i 
Suïssa. La seva obra es compon de misteri-
oses escultures de bronze, guix i ceràmica: 
gegants ferits i àngels inaccessibles, criatures 
turmentades i monjos modestos, nus sensu-
als i híbrids amorfs. En el seu treball s’adver-
teix una constant recerca existencial tant 
en el personal com en l’universal. La creació 
és, per a ell, una forma de consol i suport 
a través de la qual l’artista cerca, allò que 
anomena, het concentraat. Aquests punts 
de concentració poden ser llibres, persones, 
objectes d’art, idees, escultures i  creacions 
pròpies o  imatges recol·lectades. L’activitat 
mental -im headf-  de recerca, pensament 
i  reflexió filosòfica juntament amb l’acte 
físic d’esculpir o modelar formen part del 
seu procés creatiu. Tahon recopila imatges,  

com a nous concentraat per a establir una 
connexió amb una memòria universal. Com 
fes Abby Warburg,  cerca  la “supervivència” 
de les mateixes preguntes a través d’arque-
tips recurrents en el temps, per a demos-
trar com la nostra vida moderna reposa en 
icones i pantomimes d’un llenguatge arcaic 
que ritma el contemporani. Aquest afany de 
col·leccionar no és més que l’anhel de “cap-
turar el món” en sèries d’imatges a mane-
ra d’Atles, com els del propi Warburg (Atles 
Mnemosyne, 1924-1929)  i molts altres, que 
conserven en comú imatges oposades, re-
gistrades, muntades i processades d’alguna 
manera.

En 2011 va participar en la Biennal d’Is-
tanbul amb l’exposició individual Arché en 
el Tiled Kiosk, pavelló del segle XV construït 
pel sultà otomà Mehmed II com a part del 
Museu Arqueològic d’Istanbul, presentant 
escultures ceràmiques  sovint buides, tre-
ballades amb motlles i recobertes amb un 
esmalt blanc abocat sobre la peça, a manera 
d’un ritual, aconseguint acabats molt suaus, 
comparables, segons les seves pròpies pa-

raules, a l’efecte gairebé viu de l’ungüent en 
la pell. En aquesta exposició  va establir un 
diàleg amb l’entorn, la cultura, l’art ceràmic 
àrab i sobretot amb el misticisme sufí. L’inte-
rès de Tahon pel  misticisme medieval cristià 
i àrab es deu al seu concepte d’artista com a 
místic que aspira a aconseguir el contacte de 
l’ànima amb la divinitat. Per això, el seu es-
tudi, entès com a obra d’art, és un refugi en 
el qual col·loca les seves escultures, fotogra-
fies i objectes  com a punts de concentra-
ció en una paret que funciona a manera de  
wunderkammer o  santuari.

En la mostra Refuge/Silence del Museu 
Ariana presenta un univers místic habitat 
per monjos hieràtics, Glacier Monk els titu-
la, en dos grups de quatre, número amb un 
valor simbòlic, que ell associa amb l’estruc-
tura quaternària. Un total de vuit figures 
com una doble quaternitat, que conduei-
xen a una segona sala, presidida per la peça 
Waterfall,   que presenta, a més de figures, 
gerros de farmàcia o albarelli -en referència 
directa a la història de la ceràmica-  els un-
güents i medicines que contenien aquests 

Johan Tahon
REFUGE/SILENCE



recipients, manejats per alquimistes, ha-
vien de curar el cos i l’ànima. Tahon entén 
el paper de l’artista com un intermediari i 
mediador, a través de les seves obres, entre 
el diví i l’humà (les seves peces, sovint, pre-
senten orificis a manera de conductes que 
comuniquen espais). Per això, es refereix a 
si mateix com a xaman, que realitza un art 
amb poders curatius, i  com un alquimis-
ta: Quan vaig començar a esculpir, em vaig 
sentir com un alquimista compromès en una 
recerca secreta. De fet, ell entén els vidriats 
de les seves escultures com una manera de 
concentrar en la peça allò sensual i allò ri-
tual, com a unció  o com a llàgrimes que  
ofereixen consol. L’analogia amb l’ascetisme 
del monjo o del místic es posa de manifest 
en l’acte creatiu on l’artista entra en trànsit, 
una espècie de tràngol de creació, i només 
després veig la transformació que ha  sofert  
el  material.  És  un moment de plaer físic i 
mental, per aquest motiu  denomina al pro-
cés creatiu: el plaer del do.

La seva pràctica artística contemporània 
va unida a un gust per l’art del passat, font 
directa d’inspiració i aliment per a la seva 
creativitat: escultura medieval en fusta, ce-
ràmica otomana de Iznik, pintura flamenca, 
escultura de Auguste Rodin o Wilhelm Lehm-
bruck. Apassionat per la majòlica italiana i la 
ceràmica hispàno-morisca, i col·leccionista 
ell mateix. Igual que  Grayson Perry, Jessica 
Harrison, Ai Wei Wei, AES+F, etc. és un altre 
exemple d’artista que estableix un ric diàleg 
entre la història i l’art contemporani. A més, 
pel seu concepte de l’artista com xaman o 
mediador amb el món espiritual a través del 
seu procés de curació i del tràngol creatiu, 
podríem definir el seu treball  com a Mito-
logia individual, servint-nos del terme creat 
per Harald Szeemann durant la celebració de 
Documenta 5 de Kassel, per a referir-se a la 
singularitat d’algunes individualitats, en les 
quals incloïa a artistes com Joseph Beuys, 
Christian Boltanski, Paul Thek, etc., i que de-
finia com la voluntat de fer perceptible una 
actitud exemplar en tant que “individuum”  i 
posar  en evidència i presentar una societat 
millor, més creativa i més conscient. Per ai-
xò Johan Tahon és un exemple de com les 
mitologies individuals personals permetrien 
oposar l’ordre propi al gran desordre. 

3535
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text: terracotta museu · fotos: jordi geli

 C
om el mateix títol indica, l’exposi-
ció de Claudi Casanovas, Pedrets 
& All shall be well, és una exposició 
formada per dos àmbits ben dife-

renciats, dues sèries de l’artista que es com-
plementen entre elles a la perfecció. Aquesta 
mostra monogràfica d’un dels grans cera-
mistes del nostre país es va poder visitar del 
6 de juliol al 6 d’octubre de 2019 al Terracot-
ta Museu de Ceràmica de la Bisbal d’Empor-
dà, esdevenint una de les exposicions més 
destacades de la temporada.

Claudi Casanovas i Sarsanedas va néixer 
el 1956 a Barcelona, és net de l’escultor Enric 
Casanovas i del lacador Ramon Sarsanedas, 
ben aviat, al 1959 la seva família es va tras-
lladar a Olot. Es va iniciar en l’art de la cerà-
mica en el taller del caputxí Marià Oliveras i 
en l’Escola Municipal de Belles Arts d’Olot. 
Va continuar la seva formació en els tallers 
de Joan Carrillo i el de Jaume Toldrà i Kim 
Montsalvatge. Durant la seva carrera ha re-
alitzat exposicions individuals arreu del món, 

i són molt pocs els ceramistes del seu nivell 
tècnic i artístic. El 1992 va obtenir el Gran 
Premi del Concurs Internacional de Ceràmi-
ca de Mino (Japó), el més prestigiós guardó 
que pot obtenir un ceramista i consolidant la 
seva fama a nivell internacional.

En el primer àmbit de l’exposició que ens 
ocupa –Pedrets–, Casanovas mostra una se-
lecció de peces de la sèrie Jardí de la Lluna 
plena, que Eva Vàzquez descriu en el text del 
catàleg de l’exposició com “de grans propor-
cions, que estimen poc de moure’s i que ten-
deixen a sedimentar com un despreniment 
geològic allà on es posen”. Es tracta d’una 
sèrie d’una vintena de peces, de les quals se’n 
varen exposar nou. Aquesta obra al·ludeix al 
cicle de les fases lunars, i tal com ens des-
criu l’autora del catàleg, les peces exposades 
“evoquen la negritud de les verges trobades 
(“nigra sum, sed formosa”), un negre de ba-
salt, dur com un crani pensant, d’una brillan-
tor secreta que les emparenta amb les pedres 
màgiques. Les esquerdes i cavitats per les 

quals respiren, perquè són formes engendra-
des pel foc, els infon aquest tacte suau i al-
hora brutal que remet a un origen mitològic”.

En segon terme, i contrastant amb la 
contundència d’aquests pedrets, trobem 
una cinquantena de peces porcellàniques 
d’un gran detall i elegància que conformen 
la sèrie que porta per títol All shall be well, 
and all shall be well, and all manner of thing 
shall be well (Tot anirà bé, i tot anirà bé, i to-
tes les coses aniran bé), una cita de la mís-
tica i escriptora anglesa Juliana de Norwich. 
Es tracta d’una de les obres més recents de 
Claudi Casanovas i que fins ara no havia es-
tat exposada. La sèrie completa són seixan-
ta retrats oberts, mostrat el buit intern.

Finalment, es podia contemplar una se-
lecció de deu fotografies que mostraven el 
procés de creació, cocció i instal·lació de la 
peça “Als vençuts”, un monument en memò-
ria als republicans morts durant la Guerra de 
Franco, que li fou encarregat  al 2004 des de 
l’Ajuntament d’Olot. 

Claudi Casanovas 
AL TERRACOTTA MUSEU: PEDRETS & ALL SHALL BE WELL
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text: terracotta museu · fotos: toni bofill

 E
l primer contacte de la Laura Niubó 
(Badalona, 1970) amb l’art de la cerà-
mica va ser el 1992, a l’Escola Cerà-
mica de Santa Coloma de Gramanet, 

on es va formar fins al 1998. Desprès d’estar 
uns anys apartada de la pràctica artística, al 
2016, Laura Niubó torna al món de la ceràmi-
ca i continua el seu aprenentatge en cursos 
del Taller de Ramon Fort (Llers) impartits pel 
mateix Ramon Fort i Rafaela Pareja, entre al-
tres; i de l’Escola de Ceràmica de la Bisbal.

Paral·lelament a la seva trajectòria artís-
tica, la Laura des de sempre ha estat molt 
implicada en la difusió i la promoció de la 
ceràmica. És membre de l’Associació de 
Ceramistes de Catalunya i imparteix tallers 
d’iniciació a la ceràmica per a particulars i 
per a institucions com centres cívics, centres 

culturals, casals, associacions i escoles.
Des dels seus inicis com a ceramista ha 

participat en nombroses exposicions col-
lectives, i des de que s’ha reincorporat a la 
vida artística, la seva obra s’ha pogut veure 
en solitari en varies exposicions individuals. 
Les obres de la Laura Niubó ens parlen de 
les relaciones entre les persones, un recor-
regut intern, intimista, que comença en els 
seus propis sentiments, emocions i records 
per interpel·lar i dialogar directament amb 
els espectadors. En paraules de l’artista: “Les 
persones, tan senzilles i a vegades tan com-
plexes... És el que intento transmetre amb les 
meves peces. Unes peces nues, sense esmalts, 
tan sols l’essència de la terra; igual que quan 
obrim l’ànima i deixem veure el nostre interior. 
Un viatge per l’interior de les persones.”

Sota el comissariat de l’Associació de Ce-
ramistes de la Bisbal, i la producció del Ter-
racotta Museu, del 9 d’agost al 6 d’octubre 
l’Espai “La Peixera” va acollir l’exposició titu-
lada “Diàlegs”. La novetat d’aquesta mostra 
respecte a les anteriors de l’artista és el fet 
d’acompanyar cada peça amb alguns versos 
escrits també per ella. Dues facetes artísti-
ques de la Laura, poesia i ceràmica, que es 
complementen per crear una obra sencera 
que sobrepassa la matèria. Tal com ella ma-
teixa expressa en un dels seus poemes:

Un camí per escollir,
Un camí per caminar.
Un objectiu, un destí

I un propòsit:
ARRIBAR

Laura Niubó 
DIÀLEGS
LAURA NIUBÓ EXPOSA A LA PEIXERA DEL TERRACOTTA MUSEU
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text: antònia carbonell · fotos: nelohagen

 E
l passat dia 5 de febrer va tenir lloc 
a l’Escola d’Art La Industrial, l’acte 
d’inauguració de l’exposició Tenmoku 
Konoha presentada per Carmen Ruiz 

Navarro i emmarcada en el context de les 
II Jornades Tècniques de l’Taller de ceràmica, 
jornades que també han comptat amb un 
curs d’esmalts ceràmics impartit per Ruiz.

Centrant-nos en el coneixement del 
perfil professional de Ruiz, destaquem sens 
dubte la seva dilatada trajectòria com a do-
cent i des d’aquesta perspectiva puc afirmar 
que aquesta no és una elecció atzarosa, tot 
el contrari. L’elecció d’aquesta ceramista per 
parlar de la seva obra i la seva trajectòria, 
obeeix a un contacte llarg i sedimentat en 
el temps i els successos en tant que Ruiz, 
professora de l’assignatura de Tecnologia i 
Materials, presenta un llarg peregrinar entre 
les escoles de la Comunitat Valenciana.

Alumnat de ceràmica a les Escoles de 

Manises, Castelló i l’Alcora han estat recep-
tors dels seus ensenyaments dins dels estudis 
reglats, una altra cosa seran els nombrosos 
cursos que imparteix com a activitat comple-
mentària en diferents tallers. I va ser a l’Esco-
la de Castelló on vam tenir el primer contacte, 
sempre amb un agradable toc de sintonia. 

Carme es distingeix per conèixer amb la 
pròpia experiència la realitat del taller d’ar-
tista artesà, la bellesa dels diferents vidriats, 
la sensibilitat dels ceramistes orientals pels 
matisos i les qualitats que el foc proporciona, 
les tècniques, els mètodes i els recursos. De 
la mateixa manera està al dia a les propostes 
d’expressió noves i es mou en el món de la 
ceràmica en totes les seves vessants, inclosa 
també la industrial. 

Aquesta immersió en el món artístic la 
fa, sense oblidar mai la ineludible lògica, or-
denada i controlada quan regeix qualsevol 
investigació sobre materials dins el taller, sent 

La raó i la passió
en Carmen Ruiz
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en aquest sentit d’una raonable exigència.
Aquestes qualitats que acabo d’exposar 

podrien semblar condicions òbvies per a una 
professora que té la responsabilitat de for-
mar ceramistes que, a peu de taller han de 
donar resolució adequada als seus projectes, 
però no, l’únic requisit indispensable per im-
partir l’assignatura de Materials i Tecnologia 
ceràmica és la llicenciatura en químiques, 
coses del sistema. El cas de Carmen Ruiz no 
és l’únic afortunadament, però res garanteix 
que el perfil d’un llicenciat en químiques, 
presenti coneixements estètics i artístics 
adequats per tenir a les mans les inquietuds 
de l’alumnat amb sensibilitats estètiques. 
Aquesta vessant artística no obligatòria per 
al professorat de Tecnologia i Materials, en 
Carmen Ruiz es compleix a la perfecció. 

Ens explica la ceramista que, obtinguda 
la llicenciatura en químiques, va entrar casu-
alment en contacte amb la ceràmica a través 

dels ensenyaments de la ceramista Carme 
Safont, despertant aquesta esmentada ex-
periència, anterior a la seva carrera docent, la 
inacabable passió cap a la ceràmica, l’ha con-
duït fins aquesta etapa en què, alliberada ja 
dels seus horaris lectius, es dedica de ple a la 
investigació. Per tant trobem en Ruiz aquesta 
justa conjunció entre la raó i la passió que en 
equilibri perfecte mostra en l’exposició que 
ens ocupa. Del contingut de la seva obra afir-
ma: Aquesta exposició representa un pacient 
itinerari de proves, les més recents, deixant en-
rere incomptables proves frustrades.

Tornem amb això al compromís docent; 
els ensenyaments artístics pertanyen a aquest 
grup de coneixements que no es poden 
transmetre sense la confluència d’un factor 
imprescindible: contagiar. Encomanar l’ofici 
és la més important de les eines pedagògi-
ques, especialment si parlem de ceràmica. 
Per tant per encomanar cal ser, ja que ningú 

pot transmetre allò que no està en si mateix i 
aquesta és la gran fortalesa de Carmen Ruiz.

Insistint en les dualitats, mirem l’obra 
que Ruiz ha presentat en aquesta exposició 
que ens ocupa, observem amb deteniment 
els múltiples matisos que la matèria vege-
tal atorga a l’esmalt Tenmoku. Emblemàtic 
profund i misteriós, el Tenmoku ens sub-
mergeix en Orient i totes aquestes llegen-
des sobre ceràmica i ceramistes, difícils de 
contextualitzar, circumstància en la que 
sens dubte resideix el seu encant. Tot d’una, 
en un moment donat un full queda atrapat 
entre els cristalls del Tenmoku i el fet adqui-
reix ressonància èpica.

I vet aquí que la ceramista Carme Ruiz 
reprèn l’antic repte i proveïda amb la força 
que li dóna la seva sensibilitat artística i la 
raó que li aporta el seu pensament tècnic, 
apel·la directament amb la seva obra a l’espai 
de la contemplació. 



Exposicions

text i fotos: anne-claire schumacher. comissària de l’exposició. traducció i adaptació: mercè tiana

Mur Murs 
Jacques Kaufmann
ARQUITECTURES CERÀMIQUES
MUSEU ARIANA, DEL 17 DE MAIG AL 10 DE NOVEMBRE DE 2019

 E
l tema del mur és universal, poli-
sèmic i contradictori: permanent o 
efímer, infranquejable o permeable, 
tangible o simbòlic, el mur és sempre 

construït per l’home. Paradoxalment, per 
unir o per excloure. Al cor de la internacional 
ciutat de Ginebra, a Suïssa, en el context de 
l’ebullició política, el Museu Ariana examina 
aquest ric tema.

Durant més de 25 anys l’internacional-
ment reconegut artista i ceramista Jacques 
Kaufmann (Casablanca, 1954, França-Suïssa) 
ha estat creant potents arquitectures i instal-
lacions monumentals, a partir del totxo, del 
maó. Començant amb aquest element a l’es-
cala de la mà humana, ell instal·la els seus 
projectes transformant el paisatge dels jar-
dins del Museu Ariana, introduint nous ca-
mins i fins i tot una paret efímera (un mur) 
entre el museu i la seu de l’ONU: una casa 
feta de fang, i fins i tot un pont que pas-
sa simbòlicament a través de l’arquitectura 

del propi Museu. Després del parc, l’artista-
constructor també va intervenir dins el Mu-
seu desplegant un ampli discurs abastant to-
ta la història de la ceràmica fins a la creació 
contemporània.

Aquesta ambiciosa exposició va tenir lloc 
en 2 nivells, a diferent escala cadascun: des 
del 17 de maig als jardins i a patir del 2 de 
juliol ocupà l’espai d’exposicions temporals 
als fonaments del Museu. En primer lloc, 5 
monumentals i efímeres instal·lacions van 
ser creades in situ als jardins del Museu, fo-
namentalment amb el material preferit de 
l’artista: el totxo (maó / brick). A través d’ell 
Jacques Kaufmann qüestiona la noció de 
mur, la seva naturalesa i la seva funció. Ell 
tractà d’esforçar-se a ennuvolar els límits en 
aquest districte d’alta seguretat, ple d’orga-
nitzacions internacionals i ambaixades, in-
troduint un material amb un potencial prou 
subversiu -el maó-, així com oferir uns re-
correguts i visions originals de l’entorn.

1. “El vol de la mosca, 2” Aquesta peça 
impressionant pren la forma de paret sinuo-
sa, serpentejant la suau pendent vers el Pa-
lau de les Nacions Unides. La forma, creada a 
base de maons buits, es pot comparar a una 
membrana, un corrent d’aigua o o una línia 
de llapis ondulant, sobre un full de paper.

2. “Filigrana” Els visitants són rebuts 
per aquesta peça, col·locada a l’entrada dels 
jardins del Museu. Composada per maons 
calats en forma de rusc (o bresca) jugant 
amb les diferents perspectives, l’estructura, 
quan es veu frontalment, deixa veure el Mu-
seu al fons, a través d’una arquetípica forma 
ceràmica: el bol. La possibilitat de veure a 
través d’aquesta peça, crea una sensació de 
porositat, una vibració, com una respiració o 
un alè que traspassa l’espai.

3. “Casa de fang cuit” A través d’aques-
ta instal·lació, l’artista  acompleix un somni 
de llarga durada: construir una casa de fang 
i coure-la des de dins. Aquesta obra monu-
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mental, de 3 metres de diàmetre comprèn 
una estructura metàl·lica, coberta amb malla 
de galliner i una fina capa de fang. La cuita 
lenta, va durar 2 dies, acabant el dia de la 
inauguració.

4. “Tombant el mur” Aquest projecte 
rendeix tribut al desig de llibertat. Durant 
el temps de l’exposició, grups de gent jove i 
adults, van tenir l’oportunitat de pintar gra-
fittis sobre els 12 metres del mur de maó. 
Aquest treball polític, simbolitza les parets 
construïdes per la gent, per excloure els al-
tres o per protegir-se. Va ser destruït el 9 de 
novembre de 2019, dins d’una acció parti-
cipativa, 30 anys després de la caiguda del 
Mur de Berlín. Les peces resultants es venen 
per recaptar fons per una Associació de fa-
mílies amb nens malalts de càncer (ARFEC).

5. “ Traspassant els murs” És una instal-
lació en 2 parts.: Amb un aspre tractament 
extern (a base de plaques de ceràmica i llis-
tons de fusta) s’estén (traspassant la paret 
exterior, simbòlicament) dins del Museu, ad-
quirint una qualitat més preciosa. Per mitjà 
d’una interacció interior/exterior, aquesta 
obra qüestiona el propi Museu com un lloc 
segur, inexpugnable. Convida tanmateix als 
visitants a considerar l’opció de sortir-se dels 
camins establerts, i continuar el seu tomb 
per l’exposició al soterrani de l’edifici.

En una segona fase que va començar el 
2 de juliol de 2019, l’artista presentà la seva 

obra més recent al soterrani del Museu, es-
pai dedicat també a exposicions temporals. 
Aquí mostrà la diversitat de la seva recerca, 
basada en el tema del maó.

Ocupant l’espai el·líptic central del so-
terrani, vam trobar la instal·lació “Maons 
Flotants”, construïda amb  2.500 petits ma-
ons, col·locats sobre unes barnilles de metall, 
com en suspensió, bellugant-se suau i rítmi-
cament amb les vibracions generades pels 
propis moviments dels visitants.

Les 6 vitrines perifèriques de la sala oval, 
serviren de pretext a l’artista per a referir 6 
relats relacionats amb els maons, des del 
“maó més antic del món” fins el viatge a tra-
vés de l’Índia d’un maó “VIP”, o un altre  maó 
xinés amb la petjada d’un gat impresa per a 
la posteritat, al costat d’una imatge de Buda.

En una de les ales de la galeria, es desen-
volupà el concepte de “Murs penetrables” 
que implica la introducció d’un número mà-
xim de buids irregulars en cada maó durant 
el procés de conformació.

Aquests buits creen un efecte visual de 
porositat i obertura., amb intervenció del co-
lor (esmalt).

També s’exposaren un “Mur parlant” amb 
un maó levitant i un altre titulat “Certituts” 
que es descomposa davant dels propis ulls.

Els temes són infinits, com la imaginació 
d’en Jacques Kaufmann. Els visitants, tam-
poc n’estan exclosos, interpel·lats a adoptar 

una posició davant la polisèmia i paradoxa 
dels murs.   

Jacques Kaufmann Constructor de 
murs (parets, tàpies) i creador de ponts.

Kaufmann és una figura complexa i pa-
radoxal: si aquest artista s’ha dedicat una 
gran part de la seva carrera  a la ceràmica 
arquitectònica i per tant a la construcció de 
murs, ho ha fet  de la millor manera possible 
per a trencar barreres físiques, per obrir-se 
als altres, en un desig constant d’obertura i 
d’intercanvi.

La idea per a una exposició ambiciosa, 
va sorgir entre Jacques Kaufmann i Anne-
Claire Schumacher, -comissària d’aquesta 
exposició i conservadora del Museu Ariana-, 
ja fa alguns anys. Des del principi hi va haver 
un desig comú d’anar més enllà de les parets 
del museu i construir unes instal·lacions mo-
numentals en els amplis i magnífics terrenys 
que l’envolten. Aquest experiment “extra-
murs” es va convertir en una aventura que 
ràpidament va assumir un aspecte col·lectiu 
i de col·laboració, tant per part dels pro-
veïdors de maons com per les estructures 
educatives de gent jove. (Accés aI taller de 
fusta, els Atéliers ABX de metall i la secció de 
ceràmica del CFP Arts)

Una exposició, prenent el mur com el seu 
àmbit temàtic, és naturalment rica en signi-
ficat, el context d’un museu envoltat d’or-
ganitzacions internacionals com les Nacions 
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Unides (ONU) El Comitè Internacional de la 
Creu Roja (ICRC), o l’organització Mundial 
de la Salut (OMS), entre d’altres. Murs físics 
o simbòlics, els murs protegeixen o dividei-
xen, són barreres infranquejables o façanes 
poroses… no és innocent doncs (ó innocu) 

construir murs en aquest particular districte.  
El tema es reflecteix a més, en la història del 
Museu Ariana mateix i el seu parc.

L’exposició Mur Murs té tot el que es 
necessita per energitzar la nostra passió 
per la ceràmica contemporània: propostes 
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formals innovadores, instal·lacions poèti-
ques en el paisatge, estimulants llocs de 
trobada per a la reflexió i una base sòlida 
en la història del material. 

La construcció d’aquestes 5 obres monu-
mentals als jardins del Museu Ariana va estar 

possible gràcies a la contribució dels proveïdors 
de maons, Companyies Privades i estructures 
educatives, amb els seus estudiants d’entre 15 
i 20 anys. Aquest joves, no solament van col-
laborar en el muntatge de l’exposició, sinó que 
també van poder observar com funciona una 

institució, interactuar amb l’artista i adoptar 
una postura en el tema del Mur.

El Museu Ariana, dirigit per Isabelle Naef 
Galuba, ha editat un magnífic catàleg amb 
ocasió de l’exposició.  

www.ariana-geneve.ch
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text: eloïsa rochina · fotos: ramon fort

Escola Taller Ramon Fort

 L
’any 1989, el ceramista Ramon Fort 
inaugura la seva Escola-Taller de Ce-
ràmica, sent ja soci de l’ACC, doncs 
ho és des de la seva fundació l’any 

1986. Aquesta escola està situada en una 
casa pairal anomenada Cal Pianxo, a Llers 
(Girona). Des dels seus inicis fins ara, i en 
permanent evolució, s’hi han realitzat un 
gran número de cursos. Podríem dir que avui 
en dia és una de les escoles no reglades més 
antigues de Catalunya. 

La localització és un dels trets més 
atractius de l’escola, ja que està situada 
entre la Costa Brava, Figueres i la fronte-
ra amb França, on de forma circular es pot 
contemplar el Canigó, Les Salines, Les Albe-
res, el Cap de Creus i el Golf de Roses.  

Al llarg de l’any es fan cursos de cap de 
setmana i de tarda en dies feiners, així com 
els intensius per Setmana Santa i estiu. El 
torn i el rakú han estat les seves tècniques 
emblemàtiques però també, de forma pe-

riòdica, es realitzen cursos com Terres Sigil-
lades, Tractaments de Superfícies ceràmiques 
i Esmalts d’alta i baixa temperatura  i, de for-
ma més puntual, seminaris dirigits per dife-
rents artistes especialitzats en cada matèria 
per garantir un bon nivell i qualitat. 

La funció de l’escola consisteix en com-
plir amb les expectatives dels alumnes, com 
per exemple aprofundir i millorar el domi-
ni de les diferents tècniques ceràmiques. 
O bé simplement fer gaudir la relació amb 
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el fang, després de jornades amarades de 
tecnologia i allunyades del sentit del tacte.

La incidència de l’escola en l’alumnat 
se cerca posant tota la passió en el treball 
i mirant d’encomanar-la als alumnes. Com 
que això se sol donar de manera espontà-
nia i plaent, sovint s’optimitza el resultat.

En referència als trets diferencials del 
mètode d’ensenyament de l’Escola-Talller 
Ramon Fort destacaria que, tenint en 
compte que s’han especialitzat principal-

ment en els cursos intensius i monogrà-
fics, els resulta fàcil crear un clima fami-
liar, de “tribu” com diuen ells, amb grans 
complicitats entre uns i altres. Aquest 
context de companyonia, amanit amb bo-
nes dosis d’humor, fa que l’aprenentatge 
flueixi i que l’energia ambiental incideixi 
positivament en la tasca a realitzar. 

www.ramonfort.com

Ramon Fort.
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text i fotos: corrie bain

 L
a funció diferencial de l’Escola In-
ternacional de Ceràmica Corrie Bain 
és la de formar artistes ceràmics des 
de zero en un període de 3 mesos. 

La proposta de Corrie es basa en tres ei-
xos per incidir en els alumnes. La concep-
tualització artística, l’escrupolositat en la 
tècnica i la visió internacional.

Corrie Bain
International Ceramics School

Primer, la conceptualització artís-
tica de l’obra de l’alumne, consisteix en 
transmetre als deixebles el pensament crí-
tic, la intenció de fer art i la metodologia 
didàctica per crear “la història” darrera de 
cada peça. Segon, la escrupolositat tèc-
nica basada en un aprenentatge progres-
siu i estimulant; aportant un ampli ventall 

de més de 30 tècniques ceràmiques di-
ferents explicades pas a pas. I alhora un 
visió completa donat que s’introdueix un 
ampli espectre d’habilitats productives, 
coneixent els tipus d’argila, la decoració 
de superfícies, la química dels esmalts i 
els processos de cocció. Tercer, la visió 
internacional de la escola, per la divul-
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gació de tècniques tant occidentals com 
orientals; la proposta orientada a un pú-
blic internacional que es desplaça fins a 
la nostra escola de Barcelona a realitzar 
cursos de 2 dies, de 4 dies o de 3 mesos 
de durada i la diversitat internacional dels 
nostres professors, de Xina, Anglaterra 
o Escòcia, com la diversitat d’idiomes en 
que s’imparteixen les classes com angles, 
català, castellà, grec o coreà. 

Tot això, basat en uns valors principals 
de l’artista i l’escola com son: fomentar 
un alt nivell de comprensió de les habi-
litats i tècniques necessàries per fer ce-
ràmica, fomentar la creativitat individual 
entre el personal i els estudiants, oferint 
un lloc on aparegui la creativitat, en un 
entorn relaxat, tranquil i amable. Estimu-
lar la sensació d’unitat i coherència entre 
artistes, ser respectuós amb el planeta i el 
medi ambient, ensenyar a reciclar l’argila, 
promoure el concepte de ceràmica com 
a tipus de teràpia artística o meditació, 
millorar els enllaços i col·laboracions amb 
la ceràmica professional, artistes, museus, 
galeries i associacions. 

Com a tret diferencial de l’Escola de 
Ceràmica International Corrie Bain, cal 
destacar el curs de professionalització ce-
ràmica de 3 mesos (300 hores de classes 
impartides). La metodologia es basa en un 
procés d’immersió complet, amb sessions 
tutelades en petits grups als matins, 5 di-
es per setmana y amb accés lliure al taller 
per completar les pràctiques, en un en-
torn real, les tardes i els caps de setmana, 
així com un projecte artístic final, i la seva 
corresponent exposició.

Se’ls introdueix en un ampli espec-
tre d’habilitats productives, coneixent els 
tipus d’argila, la decoració de superfíci-
es, els esmalts i els processos de cocció. 
El curs inclou demostracions, xerrades i 
audiovisuals, visites a galeries, museus i 
tallers privats d’artistes locals. A cada es-
tudiant se li proporciona el seu propi es-
pai personal per a la seva pròpia pràctica 
de treball, basat en projectes durant les 
tardes.  

corriebain.com
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text i fotos: ariadna benavides

 L
’Escola d’art i disseny Edra és una 
escola municipal que ofereix ense-
nyament reglat amb alguns cicles 
de grau mig i superior, però també 

ensenyament no reglat; en aquest apartat 
és on podem trobar el taller de ceràmi-
ca, destinat a un públic adult. La secció de 
tallers de l’escola, cobreix les demandes 
d’estudis d’art a preus assequibles, per als 
habitants de Rubí i de fora de la ciutat.

Al taller de ceràmica esporàdicament 
faig petites col·laboracions amb alguns 
alumnes de cicles amb l’objectiu d’apro-
par-los la ceràmica com a material cre-
atiu.   

Els alumnes que assisteixen a les 
classes de ceràmica de l’escola Edra, no 
pretenen ser ceramistes especialitzats, 

busquen desconnectar, fer un treball ma-
nual, artesanal i creatiu... Des de les clas-
ses, treballo amb la idea de fer arribar la 
ceràmica, tot el món que l’envolta i les 
seves possibilitats a cadascun d’aquests, 
intento transmetre’ls i fer-los adonar que 
no només aprenen tècniques de cons-
trucció, decoració o cocció, sinó que és 
un aprenentatge per a la vida. Amb la ce-
ràmica s’aprèn a ser pacient, doncs és un 
material que té els seus temps i que cal 
respectar-los. S’aprèn a estar atent, cal 
treballar-la amb tacte i saber-la entendre. 
S’aprèn a ser exigent, doncs cada peça 
que fem nova volem que quedi millor que 
l’anterior. S’aprèn a gestionar la frustra-
ció, quan aquella peça que hem acabat no 
té el resultat que s’esperava...Tot aquest 

aprenentatge el fan amb treballs que els 
proposo seguint una guia que he disse-
nyat amb les tècniques de construcció i 
decoració més comunes, però que adapto 
i personalitzo a cada alumne, per tal que 
puguin desenvolupar la seva creativitat i 
imaginació. També ho treballem a través 
de petits monogràfics de tècniques més 
especials o coccions experimentals, que 
ofereixen la possibilitat de conèixer altres 
perspectives de la ceràmica.

Penso que els alumnes aprenen ce-
ràmica, i també aprenen a apreciar-la, 
com més persones apreciïn i valorin la 
ceràmica, més valor tindrà la feina dels 
ceramistes professionals, i les seves cre-
acions. 

artedra.net/web

edRa, Escola d’art i disseny de Rubí
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text: mercè coma · fotos: xus montoya

 D
ins l’Escola d’Arts Plàstiques de 
l’Ateneu de Cerdanyola hi ha el 
taller de ceràmica, que funciona 
des de l’any 1983, ensenyant i 

promocionant aquest ofici i del que Xus 
Montoya n’és la responsable 

El taller, com l’escola, té una funció 
educativa, lúdica i social, intentant apro-
par als alumnes tot el que té a veure amb 
la ceràmica. Els ensenyen les tècniques de 
manufactura, decoració i cocció, i els in-
formen d’exposicions i xerrades al voltant 
d’aquesta disciplina.

Cada curs, els professors de l’escola 
escullen un tema, que pot ser un corrent 

artístic, un autor o un concepte, i a partir 
d’aquest introdueixen les diferents tècni-
ques de treball i tots els conceptes neces-
saris perquè els alumnes assoleixin conei-
xement i quefer.

Els alumnes comencen treballant les 
tècniques de baixa temperatura i a mida 
que van assolint destresa, es passa a l’alta 
temperatura.

Es fa un seguiment individualitzat del 
procés de treball, donant a cadascú el 
temps i els recursos que necessiti per as-
solir els coneixements. Al llarg del curs es 
realitzen dues exposicions.

Sobre la seva obra personal  ens co-

menta “El que més m’agrada és treballar 
al torn, és on sento que connecto amb el 
meu interior, m’agrada sentir com el fang 
llisca entre les mans i respon als meus mo-
viments”.

Bàsicament treballa  per encàrrec, pe-
ça utilitària i decorativa, amb esmalts de 
cendres a 1200 ºC. Darrerament realitza les 
seves peces amb porcellana de paper.

Podeu seguir la  seva  trajectòria en el 
seu compte d’Instagram. 

www.cerdanyola.cat/cultura
/escola-arts-ateneu

Ateneu de Cerdanyola
Xus Montoya

 Xus Montoya.
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text i fotos: roberta ferreira

 D
terra està situada al centre de 
Sant Cugat, en una casa de poble, 
de dos pisos reconvertida en un 
espai polièdric i obert. A la planta 

baixa ens trobem un gran espai diàfan, amb 
la botiga-galeria en primer lloc, seguit de 
l’espaiós taller de ceràmica amb un bonic 
jardí al fons. Al pis de dalt hi ha el taller de 
joieria i un espai equipat de coworking.

Durant tot l’any oferim classes regu-
lars de ceràmica i joieria, així com mono-
gràfics de diferents tècniques com torn, 
kintsugi, paper clay, entre d’altres.

També oferim taller obert per a aquells 
que volen venir a treballar més hores pel seu 
compte.

Col·laborem amb escoles per fer pràcti-
ques amb estudiants i cada any oferim un 
Premi de residència artística a Joya Barcelona. 

Finalment, organitzem exposicions 
tant dels alumnes com d’artistes emer-
gents i  consagrats , especialment de 
cerámica i joieria contemporània.

La Filosofia
Entenem la ceràmica des de l’expressió 

i l’experimentació; per tant, aprenem fent!
El nostre mètode és compartir el conei-

xement i la passió pel material i el procés 
de creació. Donem importància als oficis i 
els seus mètodes tradicionals però també 
transmetem un enfocament contemporani 
i d’innovació amb cursos de tècniques més 
experimentals. Creiem que el coneixement 
de tots dos és el que fa que el disseny i l’ar-
tesania siguin tan bonics i interessants així 
com una combinació perfecta per aprendre.

A dterra és molt important donar a 
tots els nostres alumnes un enfocament 
personal, perquè cadascú desenvolupi 
la seva pròpia forma de treball, d’acord 
amb el seu interès. A les classes conviuen 
alumnes de diferents nivells, i entre ells 
s’ajuden i s’inspiren mútuament. Es crea 
així un ambient de col·laboració. Som com 
un gran família.  

www.dterra.es

Reportatge

dterra galeria taller
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text i fotos: laura holguín

 E
l recinte on arriben els aprenents 
de ceràmica és un espai disposat a 
incentivar, a més de la concentra-
ció i la distensió de les obligacions 

diàries, l’activació dels sentits. Es percep 
una preocupació per oferir una atmosfera 
tranquil·la i càlida, ben il·luminada en un 
taller a on es cuida l’ordre. Katia Falcón, 
la fundadora de l’escola, que va arribar a 
aquest ofici sense planificar-ho, no s’obli-
da que aconseguir un espai plàcid i acolli-
dor és important per al treball amb el fang. 
Al llindar de l’entrada es descobreix un sa-
ló ampli amb una taula d’extensa superfí-
cie per a l’elaboració de peces per mitjà de 
tècniques de modelatge. Al mezzanine 8 
torns són suficients per donar espai i cre-
ar a el mateix temps proximitat entre les 
persones. N’hi ha que romanen en silenci i 
es lliuren el tacte de les seves mans. D’al-
tres, prefereixen parlar i explicar les seves 
experiències, riure o escoltar enmig de la 
seva activitat amb el torn. Es crea un am-
bient amigable en les dues hores d’alguna 

tarda (o, encara que menys freqüent, d’un 
matí) que destinen les persones a l’ofici de 
la ceràmica.

L’escola persegueix dos interessos: 
impulsar la creació artística i despertar 
la sensibilitat corporal. A KANAY Studio 
s’ofereix la possibilitat de realitzar un pro-
jecte personal, mitjançant el qual els apre-
nents aniran adquirint major sensibilitat 
amb les mans. Es tracta d’un aprenentat-
ge de doble via. D’una banda, ens explica 
Katia, als que han tingut contacte amb el 
món de l’art els interessa trobar un espai 
on ells mateixos travessin de principi a fi 
l’itinerari de creació. D’altra banda, l’expe-
rimentació amb el tacte és imprescindible 
per donar-li forma als materials. L’objectiu: 
arribar a formar les peces sense veure-les. 
Aquí els amants del fang es trobaran da-
vant d’un procés de creació particular que 
es distancia de les idees dominants sobre 
la producció artística: la projecció de les 
imatges sobre els materials. En aquesta 
exploració, l’aprenent comprendrà que per 

a certes activitats és el material a qui se 
segueix i que les imatges no es realitzen 
abans en la ment que en el fang. Si es 
pensa massa on posar la mà, la peça pot 
perdre l’equilibri i esfondrar-se. Per això, 
tancar els ulls o mirar un punt fix ajuda 
a figurar una peça equilibrada en el torn. 
D’aquesta manera, es comprendrà que la 
creació podrà arribar a realitzar-se en di-
recció oposada: “amb el tacte projectes 
la imatge en la teva ment”, afirma Katia. 
“És una lluita constant amb la raó, amb la 
lògica a la que estàs habituat”, ens con-
firma.

No obstant això, la formació de la pe-
ça no ho és tot i per aquest motiu tam-
bé s’ofereixen cursos més especialitzats. 
L’escola compta amb classes per apren-
dre a crear esmalts de diferents colors a 
base d’esmalt i òxids com coure, cobalt i 
manganès, entre d’altres. També a jugar 
amb variació de tonalitats d’acord amb els 
fangs que s’utilitzin.  

studiokanay.com

Aprendre a sentir una imatge amb les mans
Studio Kanay
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text: jordi marcet · fotos: rosa cortiella

 L
’any 2001 vaig ser membre del jurat 
de la I Biennal de Ceràmica del Ven-
drell, vàrem donar el primer premi a 
una ceramista que no coneixia i que 

va presentar una obra amb un contingut 
conceptual i innovador, força interesant, 
titulada Sistema Planetari; es tractava de 
la ceramista Rosa Cortiella.

La Rosa treballa la ceràmica per tres camins 
diferents: la ceràmica seriada i la peça única  
i l’ensenyament a la seva escola Asimètric.

La ceràmica seriada de la Cortiella són 
peces estudiades en el seu disseny, impol-
lutes amb els esmalts, ben realitzades, 
innovadores de concepte i sobretot que 
funcionen en el seu ús.

En la peça única o d’art és on ella fa 
el que vol, sense normes, sense encas-
taments estètics, amb la imaginació al 
poder. Per a mi és sense dubte una de 
les més interesants ceramistes del nos-
tre país.

La filosofia d’Asimètric és la de trans-
metre i encomanar la passió i la llibertat 
per la ceràmica. Fa diversos tipus de clas-
se: cursos regulars, per als que hi van 
a desconnectar. L’objectiu és aconseguir 
que facin peces ben fetes, que aprenguin 
a pensar idees i formes, que entenguin la 
ceràmica, experimentin i gaudeixin. 

Per als que tenen interessos més concrets 
(artistes, dissenyadors…) acordar un pro-
grama que s’adapti a les seves necessitats.

Asimètric - Rosa Cortiella
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Cursos especials per als professio-
nals d’altres camps que volen entendre 
la disciplina, ofereix classes a mida per-
què coneguin tècnica, processos, acabats 
i materials. 

Als alumnes de grau o màster que 
necessiten assessorament en els seus 
treballs de Tfg Tfm, els ofereix un asses-
sorament i guia pequè tot sigui un èxit. 

Grups: col·laboració amb Elisava, 
es prepara una classe teòrica on explica 
tots els materials, processos, tècniques i 

acabats perquè entenguin la disciplina i 
pugin dissenyar en el seu futur professio-
nal. Es fan unes classes practiques amb la 
finalitat de realitzar peces.

I finalment té el grup de nens, on el 
més important és que experimentin, apren-
guin a pensar i desenvolupin la creativitat…
i en un futur estiguin interessats per la ce-
ràmica i l’art i en siguin usuaris.  

www.rosacortiella.com
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text i fotos: equip educatiu de l’escola

 Les funcions de l’Escola de Ceràmica de 
la Bisbal són diverses. Va néixer l’any 
1972 amb l’objectiu de:

•  Defensar la continuïtat del món arte-
sanal, partint de la ceràmica.

•  Crear relleu professional en una de les 
comarques més importants per la ce-
ràmica catalana.

•  Formar professionals en el dinamisme i 
la innovació, aplicant en la nostra acti-
vitat  energia i esperit innovador, amb 

l’atenció posada en els moviments ar-
tístics i socials que es produeixen tant 
en el nostre entorn proper com en el 
món.

•  Perfeccionament i millora professio-
nal permanents: totes les persones de 
l’organització treballem amb la cons-
ciència que és necessària i possible la 
millora contínua.

•  Responsabilitat social i sostenibilitat: 
sentim el compromís cap a la cura me-
diambiental i l’eficiència energètica en 

Escola de 
ceràmica
de la Bisbal



l’exercici diari de les nostres activitats 
complint amb les obligacions que ens 
hem imposat en aquest àmbit.

Trets diferencials metodològics:
•  Motivació, fer que els alumnes se sen-

tin satisfets i orgullosos de participar 
en un sector, modern, avançat, reno-
vador i sobre tot sensible  a diverses 
actituds individuals i/o col·lectives, 
que fomenta i estimula la seva iniciati-
va i creativitat; es promou el treball en 

equip i la cultura participativa.
•  Qualitat, serietat, exigència en tot el 

procés educatiu.
•  Atenció a l’usuari en el seu ritme 

d’aprenentatge amb totes les seves 
necessitats, vinculades al profit de 
l’oferta que rep; la seva satisfacció se-
rà l’objectiu prioritari. 

esceramicbisbal.com

55
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entrevista: mercè coma · fotos: laura nadal

 Q
uina funció creus que té la teva 
escola i com pretens incidir en 
els alumnes? A través dels meus 
tallers de Viadéfang intento do-

nar a la persona interessada, en aquest cas 
l’alumne, un seguit de coneixements bàsics 
per poder treballar la ceràmica, a més a més 
de donar pautes perquè valorin aquest ma-
terial, sobretot la producció d’aquests.

Generalment venen gent que està força 
sensibilitzada amb el material.

Però el que intento, sobretot, és que 
vegin que tot el procés creatiu de fer pe-

ces amb fang-terra, és un procés lent, 
acurat, delicat i que cada pas té la seva 
dedicació, es a dir, que cada pas té un 
sentit o una manera de ser treballada i el 
resultat s’aprecia molt el final de l’última 
cocció de la peça.

Intento donar aquestes pautes len-
tament i a través de cada proposta, que 
normalment a les primeres peces es di-
rigeix una mica i en vistes de l’execució 
i resultat final, anem variant i decidint 
després amb el mateix alumne i sota la 
meva supervisió.

Explica’ns algun tret diferencial del 
teu mètode d’ensenyament. Sense ser 
unes classes totalment dirigides o progra-
mades, atenem els desitjos dels alumnes /
participants al taller, adaptem les classes 
segons les idees que ens proposen i es re-
alitzen. Intentem generar un clima de treball 
força alliberat. 

Es busca un espai de treball còmode, 
pròxim al client, a través de la fabricació de 
les peces de ceràmica.

Podríem dir un programa a la carta per 
a cada alumne, també veien les seves ha-

Viadéfang
TALLERS CREATIUS CERÀMICA CARDEDEU
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bilitats a partir d’una primera proposta per 
veure com treballen... tot i que acaben de-
cidint la funcionalitat o estètica de la peça 
final que estan elaborant sempre amb la 
supervisió de la professora. D’altra banda 
també tinc alumnes professionals com il-
lustradors, fotògrafs, que volen provar de 
treballar amb la ceràmica com a suport per 
els seus dibuixos, col·laborar amb aquests 
alumnes em dóna molta satisfacció doncs 
és col·laborar amb un altre tipus de disci-
plina que també m’enriqueix a mi perso-
nalment.

ROSSI VIADÉ
Des de petita observava el treball fet amb 
les mans, l’olor del taller de fusteria, li en-
cantava, totes aquelles piles de fustes de 
diferents tamanys i formes, les eines. Pro-
vé de tres generacions d’artesans, fusters, 
ebenistes-artesans, i adopta un interès 
pels materials i la seva funció. Realitza els 
estudis de ceràmica i segueix amb un ofici 
i un estil de vida al seu voltant.

La seva obra que compagina amb les 
classes es feta majoritàriament amb el 
torn. Li encanta lliscar les seves mans en 

el fang donant voltes i més voltes que es 
tradueixen en varietat de formes. El resul-
tat: petites sèries de peces utilitàries que 
a la vegada adopten qualitats mes estè-
tiques, decoratives, deixant de banda la 
seva utilitat. Li agrada també combinar 
materials com la fusta tornejada també al 
torn  amb acabats molt naturals. 

vIadefang.blogspot.com
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text: m. rosa taulés · fotos: cedides per l’escola

 L
’Escola Municipal d’Art Arsenal de 
Vilafranca del Penedès complirà 
50 anys de funcionament el 2021. 
Durant aquests anys, ha estat lloc 

d’aprenentatge i treball d’experimentació 
de nous recursos en el camp de les arts 
plàstiques i el disseny. 

Des dels inicis l’escola va oferir ense-
nyaments reglats de ceràmica, primer eren 
els cursos d’Arts i Oficis i un cop aquests 
estudis es van extingir es va impartir el 
grau superior de Ceràmica fins l’any 2014, 
és en aquest any que, per decisions alienes 
al centre, es deixa d’oferir l’ensenyament 
reglat en aquesta especialitat.

L’escola va apostar per no deixar de 
banda l’ensenyament de la ceràmica a tra-
vés de tallers lliures i ofereix una tarda a 
la setmana “els dimarts de fang”, dirigits 
per Rosa Boqué on es treballa la ceràmica 
amb baixa i alta temperatura a partir de 
projectes, aquest curs s’ofereix trimestral-

ment. Hi assisteixen tant alumnes d’inicia-
ció com d’altres més experimentats.

També ofereix cursos d’especialitat un 
dissabte al mes (vuit hores) dirigits per 
Montse Llanas on s’aprofundeix en l’ense-
nyament de diferents tècniques i proce-
diments ceràmics com Rakú, Porcellana i 
paper, coccions amb microones, tècniques 
ceramico-gràfiques, Terres sigil·lades, etc. 
Aquests cursos s’adrecen a persones que 
ja hagin tingut algun contacte amb la ce-
ràmica, alumnes de cursos avançats, pro-
fessionals, que vulguin conèixer alguna de 
les tècniques que s’hi proposen. La Mont-
se Llanas també ofereix aquesta modalitat 
d’aprofundiment de tècniques ceràmiques 
d’un dissabte al mes al seu taller de Deltebre.

L’Escola ofereix també els ReCursos 
que consisteixen a convidar ceramistes de 
reconegut prestigi en alguna tècnica es-
pecial, en aquest cas cada artista convidat 
proposa el seu programa i calendari. 

Els alumnes que participen en “els di-
marts de fang”, són majoritàriament de la 
comarca, els que trien els cursos d’especi-
alitats d’un dissabte al mes o els ReCursos, 
que imparteixen especialistes, provenen 
de llocs més diversos. 

Podem dir que l’Escola Arsenal de Vila-
franca del Penedès durant molt de temps 
ha sigut clau en la formació de ceramistes 
a la comarca i que actualment a través de 
les ofertes que hem explicat, continua te-
nint pes en el territori. De ben segur que 
també és gràcies a la presència de l’es-
cola que en diferents convocatòries d’art 
que hi tenen lloc, la ceràmica hi és present 
amb tota naturalitat, un exemple pot ser 
la Mostra Artística Sant Raimon de Penya-
fort, que se celebra al municipi de Santa 
Margarida i els Monjos.  Aquest any en la 
36a edició, el 1er premi i el 3r premi en la 
modalitat de Ceràmica han estat per dues 
alumnes de l’escola. 

Arsenal escola municipal d’art 
Vilafranca del Penedès
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text: mercè tiana · fotos: eltornbarcelona

 L
’Escola porta funcionant a Barce-
lona des del 2007. El primer espai 
va ser al centre del barri del Clot, i 
l’any 2009 van ampliar a dos local 

per acabar traslladant-se al Poblenou l’any 
2010, on disposen d’un espai molt més 
ampli on desenvolupar totes les activitats 
que organitzen.

En ser una Escola no oficial, a més 
de l’ensenyament artístic en un entorn 
molt ampli i engrescador, també pot fer 
la funció de punt de trobada per als 
aficionats a la ceràmica procedents de 
diferents àmbits, i pot omplir un buit en 
aquest sentit, doncs també s’organitzen i 
fomenten intercanvis d’experiències en-
tre professors, artistes i alumnes inter-
nacionals.

L’Escola organitza cursos setmanals, 
intensius i monogràfics de diverses tèc-
niques i temàtiques. Compta amb un es-
pai de co-working, per tal que alumnes 
avançats i amants de la ceràmica puguin 
practicar i aprofundir en les seves creaci-
ons. També hi ha espais privats per a les 
persones que volen dedicar més temps a 
la seva obra o desenvolupar un projecte. 
Ofereixen als alumnes i artistes una infra-
estructura molt completa de maquinària 
(forns, torns, etc.) i materials.

Com a tret diferencial del seu mèto-
de d’ensenyament, inicien a les persones 
interessades i encuriosides pel món de la 
ceràmica, mostrant-los les seves possibili-
tats i motivant-los a desenvolupar la seva 
creativitat. Faciliten tot el procés d’apre-

nentatge dels alumnes i artistes, des dels 
inicis fins a la consolidació dels coneixe-
ments de la ceràmica, fent l’acompanya-
ment de la seva trajectòria amb professors 
especialitzats.

Ofereixen assessoria tècnica, creativa i 
de negoci per als artistes.

Gaudeixen d’un ambient internacional, 
i poden presumir d’haver tingut alumnes 
dels 5 Continents i de 75 nacionalitats. 
Actualment a l’espai de co-working hi ha 
artistes de 15 nacionalitats, i parlen en 
francès, anglès, alemany, italià i portu-
guès, a més de castellà i català.

L’escola ofereix la possibilitat de re-
bre ceramistes per fer estades temporals 
i també accepten alumnes d’altres escoles 
per fer les seves pràctiques. 

Escola ElTornBarcelona
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text: henri verreet · fotos: museu del càntir d’argentona

 E
ls orígens de l’Escola Taller de Cerà-
mica de al Museu del Càntir d’Argen-
tona es remunten a l’any 1985, quan 
Joan Serra i Jordi Berrocal decideixen 

muntar el taller Ixió a Mataró. Mia Llauder 
s’incorpora a l’any 1995. El 1996 Mia i Joan 
es traslladen a Argentona i allà munten una 
escola al seu taller particular.

El 2009 es decideix acoblar l’escola de 
ceràmica al Museu del Càntir i traslladar-la a 
un edifici de l’ajuntament. 

Actualment l’escola troba bona acollida 
entre adults, escolars i nens i els seus cursos 
tenen tanta demanda que s’ha vist la ne-
cessitat d’un altre docent; la incorporació 
de Marc Iturri ha permès ampliar horaris i 
oferta educativa, sempre dins dels tres dies 

setmanals en què es troba obert l’escola. 
L’enfocament pedagògic que han desen-

volupat Mia i Joan durant els seus anys de 
docència els permet aproximar-se a cada 
nou alumne de manera individualitzada, i 
així assegurar-se que aquests puguin trobar 
el seu propi camí i poder aproximar-se a la 
matèria sense molts idees preconcebudes, 
deixant via lliure a seva imaginació dins d’un 
marc de respecte al material. 

Començant aquest viatge d’exploració 
amb els més petits, els permet aprofundir en 
la seva creativitat nata: ‘... treballar amb ells 
és com un joc d’anar i tornar, on les energies 
flueixen i, com l’aigua, van i venen…’

Treballant amb adolescents i adults usen 
una aproximació que ‘... es caracteritza per 

la llibertat i l’obertura davant d’un material 
totalment pur i pel respecte a l’ofici en ma-
júscula, el savoir faire dels francesos.’ 

Em comenten que han notat un canvi 
respecte a la ceràmica en els últims anys: 
arran de les xarxes socials i d’imatges de pe-
ces molt belles i tècnicament difícils d’ela-
borar la ceràmica s’ha posat de moda una 
altra vegada entre la gent jove (i no tan jo-
ve). Però aquesta tendència positiva porta 
amb si també la temptació de copiar i de 
portar imatges al mòbil a classe dient ‘Això 
ho vull fer jo.’ Mia entén que aquí comen-
ça la seva tasca pedagògica per donar-los 
una comprensió realista del material, de les 
seves possibilitats com a principiants i, sen-
se robar-los l’ànim, donant-los un respecte 

L’Escola Taller de Ceràmica
del Museu del Càntir d’Argentona 
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més profund al que és l’artesania i el procés 
d’aprenentatge (de vegades llarg, de tota una 
carrera vital en ceràmica) que ha conduït un 
estil personal, resultant en aquestes peces 
impressionants que han vist a Instagram.

També el treball amb les mans, el treball 
creatiu personal i la realització com a per-
sones són avui tendències que fan a la gent 
buscar de nou una aproximació a la ceràmi-
ca. Tot d’una entenen que no és ‘un bricolat-
ge que es fa en un moment ‘.

Sense voler donar les seves idees i estils 

personals als alumnes i com el seu taller par-
ticular està en un altre lloc, Mia i Joan s’en-
testen a crear un ambient on els alumnes s’hi 
sentin bé, la qual cosa repercuteix directa-
ment en la creació, però també en l’estimació 
vers la ceràmica. Amb aquest enfocament en 
la personalitat creativa de cada alumne acon-
segueixen que surtin del forn treballs de gran 
nivell i d’una rica varietat.

Mia diu “som ceramistes, som mes-
tres, però també sensibilitzadors i difusors 
d’aquest nostre món que és la ceràmica”. Això 

comporta un treball de publicació i exposi-
ció que realitzen ells, facilitant així als alum-
nes oportunitats de mostrar la seva obra, a 
part de la cita anual de l’exposició al Museu 
de Càntir. Durant aquests anys de dedicació 
se senten particularment satisfets i recom-
pensats: els nostres alumnes també esdeve-
nen companys, inclús alguns s’han acabat  
dedicant a la ceràmica professionalment.  
I això també ens enriqueix a nosaltres. 

www.museucantir.org

Mia Llauder.

Joan Serra. Marc Iturri.
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entrevista: mercè coma · fotos: chisato kuroki

 C
hisato Kuroki és membre de l’ACC 
des de 2006. La seva ment sem-
pre inquieta la porta a dur a ter-
me un ensenyament que hem anat 

seguint en el seu blog al llarg del temps 
que la coneixem. Sempre sorprén per les 
activitats paral·leles que va aportant amb 
la seva manera de transmetre l’art de la 
ceràmica als seus alumnes: des d’incor-
porar la dansa en algun moment puntual 
o bé fer una sessió de menjar japonès, al 
mateix temps que es proven les propostes 
de vaixelles que s’han realitzat durant els 
cursos portats a terme.

           Quina funció creus que té la teva escola 
i com pretens incidir en els alumnes? Les 
meves classes ofereixen l’espai on la gent 
pugui expressar-se, connectar amb si ma-
teixos, auto-conèixer-se a través del fang, 
relaxar-se, fomentar la creativitat, tenir més 
confiança amb un mateix, obrir la ment, etc.

Si estic positiva, inspirada, apassio-
nada per la ceràmica, aquesta energia es 
transmet i dona bona influència als alum-
nes. Intento ser sempre activa, no parar de 
provar coses noves.

Explica’ns algun tret diferencial del 
teu mètode d’ensenyament. Com que 

m’agrada molt experimentar, vaig inven-
tant tècniques noves i les transmeto. A 
part d’ensenyar tècniques i estètica japo-
nesa a les classes, també intento respec-
tar els projectes que aporten els alumnes, 
donar suports tècnics per a poder-los re-
alitzar. Els esmalts que ofereixo són de les 
meves receptes originals. Intento fomen-
tar  que experimentin i busquin la seva 
pròpia identitat. 

www.chisato-ceramica.blogspot.com

Chisato Kuroki

Chisato Kuroki.
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text: eloïsa rochina · fotos: dalia sofronie

 E
l juny de 2015, Dalia Sofronie i Ma-
nuel Estévez uneixen els seus co-
neixements i recursos per obrir un 
taller de ceràmica al que anomenen 

137º Ceramic Art Studio. Per instal·lar-lo 
van triar el barri de Poblenou de Barcelona.

Dalia es dedica exclusivament a la ce-
ràmica des de 2009. Els seus projectes són 
sobretot artístics tot i que, puntualment, 
també fa peces funcionals. Construeix les 
seves peces en modelatge i de vegades amb 
motlles d’escaiola que prepara a partir de 
prototips. Els seus materials preferits són 
la porcellana i el gres. La inspiració li prové 
de la natura en totes les seves dimensions: 
humana, vegetal i animal i de la seva com-
plexa complementarietat i alhora contrast.

Manuel va realitzar la seva formació ar-
tística a Irlanda. El seu treball està destinat 
a l’ús quotidià, inspirat en part per la fei-

na d’artistes com Bernard Leach o Richard 
Phethean, així com la ceràmica tradicional 
hispanoàrab. Li encanta treballar amb la 
terracota per la seva calidesa i afegir engal-
bes de diferents colors que proporcionen a 
les seves creacions molta alegria.

Dirigeixen la seva atenció tant cap ar-
tistes ceramistes ja formats com cap a per-
sones creatives que es volen instruir en el 
món de la ceràmica. Amb aquest objectiu 
han equipat el taller amb espais de treball i 
amb una àmplia zona per a classes i esde-
veniments.

Des de fa 5 anys, incorporen al seu 
equip, artistes residents de diferents parts 
de món, actualment unes 20 persones, que 
aporten un punt de vista fresc i enriquidor.

L’escola ofereix la possibilitat de par-
ticipar en classes de ceràmica intensives i 
contínues, sobre diferents tècniques i per 

a tots els nivells (torn, escultura, modelat-
ge, creació de motlles, etc.). Donen suport 
als alumnes amb tutoria personalitzada 
per part dels artistes residents. Ensenyen 
amb la mateixa passió amb la que treba-
llen el fang. 

Al llarg dels anys, com a ceramistes, 
han après de l’experiència de participar en 
diferents espais artístics. Això els ha ajudat 
a entendre quins són els aspectes més im-
portants a l’hora de treballar. Coses com 
l’accés, la llum natural, prestatgeries gene-
roses per guardar els materials i les peces, 
la ergonomicitat dels seients, les eines i in-
fraestructura modernes i d’alta qualitat són 
prioritaris. 

Han posat molta cura a assegurar les 
millors condicions de treball i aprenentatge, 
i mai cessen d’intentar fer del taller el lloc 
en el que més et vingui de gust estar. 

137º Ceramic Art Studio

Dalia Sofronie.
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text: margarida genera i monells · fotos: anna ferrer i margarida genera

 N
eix en una població, que pel seu 
propi emplaçament sota la in-
fluència del riu Llobregat, rica en 
argiles, ja té una llarga tradició 

en activitats terrissaires, que culmina amb 
la fàbrica de Pujol i Bausis en l’època 
modernista i la presència de figures de 
tant prestigi com la ceramista Angelina 
Alòs, a la qual es rendeix homenatge amb 
els premis que porten el seu nom -en el 
marc de les biennals de ceràmica d’Esplu-
gues - de gran projecció internacional. 

Forma part de l’Espai Municipal 
de les Arts, juntament amb l’Escola de 
música, pintura i dibuix emplaçat en el 
Centre Puig Coca a Esplugues de Llo-
bregat. Les instal·lacions dedicades a la 
ceràmica ocupen la quarta planta, des 
d’on es gaudeix d’esplèndides vistes de 
l’horitzó marítim amb la lluminositat 
pròpia de les zones costaneres, que pe-
netra a l’interior de les aules. A part dels 
àmbits dedicats a taller, n’hi ha d’altres 
reservats a l’exposició d’obres dels an-

tics alumnes i a altres activitats. 
Es va fundar l’any 1975 amb l’esperit 

-no solament de garantir la continuïtat 
d’un ofici molt arrelat a la població, sinó 
també de transferir coneixement sobre 
una temàtica molt genuïna del territori- 
convertint la ceràmica en un autèntic mit-
jà d’expressió artística. De fet, com tota 
activitat de l’intel·lecte, es concep la crea-
ció d’una peça, com el resultat de l’esforç 
d’un treball personal, impregnat dels sen-
timents de cada autor/autora. 

L’escola municipal de ceràmica 
d’Esplugues de Llobregat
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D’aquesta manera, el centre s’ha anat 
convertint en un espai d’aprenentatge, 
creativitat i experimentació, ampliant 
l’oferta amb altres disciplines artístiques 
com la joieria, el vidre, el teixit, paper i 
cartró..., doncs, a part de la ceràmica, 
s’imparteixen altres disciplines, d’acord 
amb les especialitats del professorat i -al 
llarg de l’any- s’ofereixen cursos mono-
gràfics.

Crec que és una idea molt interessant, 
oferir espais a persones relacionades amb 

el món de la ceràmica, per realitzar la seva 
obra, amb dret, no solament a utilitzar les 
instal·lacions, sinó també l’assessorament 
que necessitin. 

El centre està obert a tothom, de to-
tes les edats i sense coneixements previs. 
Paral·lelament a la docència, es porten a 
terme altres activitats molt diverses, com 
són els diferents tallers adreçats a les es-
coles i centres de secundària, particular-
ment locals, conferències, visites guiades, 
seminaris específics, casals d’estiu, expo-

sicions, participació en fires, disseny i rea-
lització de premis i trofeus, ...

Properament hi ha programades les 
Jornades de fang i foc, pels dies 30 i 31 
de maig amb la col·laboració de l’escola, 
els museus d’Esplugues i artesans de re-
conegut prestigi com és el cas de Manel 
Diestre. 

Com a cloenda, recreem una imatge 
expressada a través d’unes paraules, ex-
tretes del lema d’aquesta escola: Enfan-
ga’t amb nosaltres! 
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text: eloïsa rochina · fotos: gentilesa de terra i pell

 E
l taller-escola Terra i Pell el dirigeix 
Purificación Rodríguez, llicenciada 
en Belles Arts i tècnica superior en 
Ceràmica Artística. El comparteix 

amb el seu company que es dedica al tre-
ball artesanal amb pell. 

Situat en un antic edifici del segle 
XVIII, amb parets de pedra i bigues de fus-
ta, del barri del Born de Barcelona, aquest 

taller històric i inspirador és on imparteix 
les classes de ceràmica Purificación Rodrí-
guez, que subdivideix en diferents nivells: 
un familiar i més lúdic, un altre d’intro-
ducció a la ceràmica per a persones que 
comencen, que s’ho prenen com una acti-
vitat creativa per treballar amb les mans i 
alliberar la ment i un tercer d’especialitza-
ció, per a ceramistes que volen millorar el 

Terra i Pell
Ceramics & leather studio
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torn i les tècniques decoratives (majòlica, 
corda seca, esmalts...). Aquesta darrera 
tècnica és el punt fort del taller, ja que el 
treball de Purificación s’especialitza en el 
color i la decoració artística. 

L’objectiu de l’escola és divulgar la ce-
ràmica a través de la formació i per això 
les classes es plantegen amb programes 
adaptats al nivell de l’alumne. Es respecta 

normalment la idea del deixeble i només si 
el projecte és molt agosarat es limiten les 
dimensions, però es procura que se senti 
lliure i realitzat. 

La filosofia de l’escola és didàctica, 
intentant aplicar el procés lent i pausat 
de la ceràmica a la vida. La premissa del 
taller és que la pressa allí no hi té cabuda. 
Aquesta manera de treballar resulta tera-

pèutica i els usuaris l’aprecien molt. 
En resum podríem dir que els trets dis-

tintius que ofereix Purificación al capda-
vant de Terra i Pell són: l’espai singular, la 
diversitat de nivells i l’especialització en 
tècniques decoratives. 

www.terraipell.com
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text i fotos: penélope vallejo

 E
l nostre taller està ubicat al cen-
tre de la petita localitat de Sta Mª 
de Palautordera, al Baix Montseny, 
Vallès Oriental.

El projecte té la voluntat de fer difusió 
de la ceràmica per a diferents públics. És 
per això que tenim diversitat d’activitats 
al taller.

Les classes regulars setmanals apro-
pen la disciplina a un públic més local, ofe-
rint un espai de trobada on els alumnes te-
nen a la seva disposició tot un equipament 
professional que els permet experimentar i 
practicar les diferents tècniques. La nostra 
especialitat és el Torn de terrisser. 

El taller té una capacitat de 12 places, tot 
i que aquestes classes solen acollir un mà-
xim de 6 persones per tal de poder atendre a 
tothom adequadament. Enguany comptem 
amb 35 alumnes d’aquesta modalitat. Les 
classes tenen lloc d’octubre a juny.

També oferim formació més específi-
ca de caps de setmana com els Intensius 
de Torn, els cursos de Recerca d’Esmalt 
i els intensius de Paperclay porcellana 
amb pasta de paper. Aquests cursos es-
tan dirigits a un públic general, sense ser 
important l’experiència en l’àmbit ceràmic.

Tenim una col·laboració amb la profes-
sora i Llicenciada Química Carmen Ruiz, 

que des del 2015 ofereix cursos específics 
al nostre taller de recerca en diferents àm-
bits de l’Esmalt. Enguany posant especial 
èmfasi en els esmalts segurs alimentaris: 
Esmalts Food Safe.

D’altra banda, organitzem esdeveni-
ments més complexes com les Jornades 
Internacionals de Ceràmica Artística 
amb ceramistes de primera línia com Ed-
die Curtis, John Britt, Jeff Shapiro, Willy 
van Bussel, Kazuko Uga, .. que ofereixen el 
seu coneixement, la seva experiència i una 
mostra de la seva obra als participants. 
Donant opció de formació i de reciclatge a 
ceramistes més professionals. 

Penélope Vallejo Studio

Penélope Vallejo.
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Aquests cursos tenen un abast inter-
nacional, portant artistes i alumnes de 
tots els països del món, convertint-se en 
un espai de trobada i d’intercanvi cultural 
molt important a la nostra petita localitat.

L’equip de treball el formen 3 com-
ponents: Penélope Vallejo, creadora del 
projecte el 2007. Classes regulars nivell 
intermig, cursos d’iniciació a l’Esmalt, al 
Torn i al Paperclay, coordinació dels cursos 

internacionals. Dameon Lynn que s’ocupa 
de les classes regulars de nivell avançat, 
l’organització de taller, fornades i mate-
rials. I Míriam Seguí que porta les classes 
regulars de nivell inicial.

Els nostres trets diferencials són:
• Tàndem Catalunya-Regne Unit apor-

tant una visió més àmplia del panora-
ma ceràmic

• Caire internacional acostant a Cata-

lunya artistes que no estan al circuit 
nacional

• Descentralització de l’activitat que es 
fa a Barcelona, oferint un espai proper 
a la ciutat, però més relaxat al peu del 
Parc Natural del Montseny

• Formació plural per a tots els nivells de 
l’espectre ceràmic. 

www.penelopevallejo.cat

Dameon Lynn.
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text i fotos: gloria auleda i llavina

 A
l Taller/escola de ceràmica JORCA 
tenim una experiència en el camp 
de l’educació des del 1978. A part 
de les classes anuals, al taller 

s’organitzen activitats per a les escoles i 
també activitats de lleure en col·laboració 
amb ajuntaments. Sempre han estat acti-
vitats que intenten fomentar l’esperit cre-
atiu i l’interès pel procediment ceràmic.

El taller/escola va ser fundat l’estiu del 
1978 per Jordi Auleda, professor de torn, 
i Carme Llavina, professora d’esmalts i 
modelat (ambdós amb Diploma de Mestre 
Artesà el 2010); Des de l’inici vam comen-

çar a treballar junts, més endavant jo vaig 
estudiar Belles Arts i portava la part de 
projectes i modelat a l’escola. Actualment 
els meus pares, Jordi i Carme, estan jubi-
lats i poden gaudir en el taller, deixant-me 
a mi, Glòria Auleda, al capdavant.  

Un dels objectius principals és donar a 
conèixer la ceràmica, amb la seva història i 
particularitats i també com a procediment 
escultòric, pictòric o de creació d’objectes 
d’ús. De mica en mica intentant que l’obra 
sorgeixi d’un mateix, com a conseqüència 
de la descoberta dels gustos, preferències 
i manera de ser del propi alumne. Penso 

que aquest és el tret que ens diferencia 
d’altres escoles, el tracte molt individua-
litzat i familiar per arribar a una obra que 
serà conseqüència d’aquest pacient treball 
al voltant del mateix alumne.

L’escola obra a les tardes, dimarts i di-
vendres per a joves i adults, i dimecres i 
dijous per a nens i nenes. Els joves i adults 
poden desenvolupar la seva obra a través 
de 4 cursos programats on s’aporten els 
continguts d’història, modelat, projectes, 
torn i esmalts o bé, després d’un perío-
de d’introducció a la ceràmica, en el cas 
que la desconeguin, van desenvolupant 

Jorca
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un treball totalment lliure amb el nostre 
assessorament. D’aquesta manera l’alum-
ne es pot incorporar al grup en qualsevol 
moment.

Amb els més petits, els primers anys, 
entre els 6 i 8, es treballa a partir dels 
seus dibuixos; dels 8 als 13 s’incorporen 
10 nivells programats on es van introduint 
noves tècniques de modelat i pictòriques, 
el torn, es comencen a descobrir els com-

ponents dels engalbes i esmalts fent ja 
petites variacions i també s’introdueixen 
els diferents sistemes de representació a 
l’hora de fer els projectes. L’objectiu és que 
es vagin especialitzant en allò que més els 
agradi.

Al llarg dels anys hem pogut veure com 
d’aquí sortien artistes que viuen i treballen 
de la ceràmica, a d’altres se’ls ha despertat 
aquell pintor, escultor, dissenyador...i han 

continuat amb estudis artístics superiors 
i en aquests moments són grans profes-
sionals. Ja sigui el gaudir del dia a dia o 
veure com es desperten aquestes inquie-
tuds fa que aquesta professió sigui molt 
enriquidora.

Si voleu conèixer més sobre Gloria Au-
leda, consulteu el nº 24 de Terrart pàg. 22 
a 25. 

www.ceramicajorca.net 

Gloria Auleda.
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text: margarida genera i monells · fotos: rainer g. schumacher 

 A
questa modalitat “d’escola”, si ai-
xí ho volem denominar, sorgeix a 
iniciativa privada de dos artistes ja 
consolidats, la ceramista Teresa-

Marta Batalla Vidal i l’escultor Rainer G. 
Schumacher, que a l’actualitat treballen prop 
de l’antiga desembocadura del curs fluvial 
de l’Ebre, una via, a través de la qual trans-
itaren pobles i cultures en el decurs dels 
temps. En una bona part, la ceràmica creada 
per la Teresa-Marta, s’inspira precisament, 
en aquesta multiculturalitat, tan arrelada en 
el territori ebrenc des de l’antigor. 

Els inicis en el món de la ceràmica de 
la Teresa-Marta remunten a quaranta anys 
enrere, seguint el mestratge de la cera-
mista Conxita Serra Pubill. Després d’un 
cúmul d’experiències en diferents punts 
de la geografia, i de participar en dife-
rents exposicions i projectes internacio-
nals, a partir de l’any 2006 s’instal·la a 
Roquetes, juntament amb el seu company 
creant el Raval de l’Art, un nou equipa-
ment que com el seu nom indica esdevé 
un espai on es realitza l’obra i s’exposa a 
l’aire lliure, enmig d’un escenari natural 

de gran bellesa. En aquest centre tam-
bé s’imparteixen cursos al llarg de l’any, 
adreçats a tothom que tingui algunes no-
cions sobre el modelatge del fang. 

L’objectiu és transferir coneixements 
assolits, en el decurs de la vida profes-
sional de l’artista, a través de l’experi-
mentació, en particular els procediments 
primigenis desenvolupats per les socie-
tats neolítiques, juntament amb d’altres 
d’algunes poblacions africanes, també 
d’arrels mil·lenàries.

En síntesi, el tret que distingeix el seu 

El Raval de l’Art
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ensenyament rau en les tècniques practi-
cades -sempre manuals- per a la creació 
d’objectes de diferents volumetries, que 
es poden convertir en atuells, mitjançant  
plaques esteses i cilindres expandits, o bé 
per la tècnica del pessic, el morter i el pal-
tejat, per donar-los-hi uns acabats espe-
cials, mitjançant l’aplicació d’engalbes i 
esgrafiats, que al expandir-se juntament 
amb la peça, s’adapten a ella com si es 
tractés de la seva pròpia pell.

Pel que fa a la decoració de les pe-
ces usa preferentment òxids i esmalts de 

cendra sotmesos a una cocció de 1260 
ºC de temperatura amb un forn de gas. 
També es practica la tècnica que deno-
mina Pit firing amb sigil·lades (que no 
coincideix exactament amb les ceràmi-
ques d’època romana denominades amb 
el mateix terme, a les que ens referíem 
en el núm. XX, pàg. X) i sals solubles.

Un cop f inalitzat el curs es fa una 
reflexió col·lectiva sobre els resultats 
obtinguts . Una bona manera de com-
partir idees i  avançar amb projectes 
millors. 

Teresa Marta Batalla.
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text: jordi marcet · text: ruth cepedano

 A 
primers del 2013 van anar apa-
reixent un continu d’alumnes de 
l’Escola Llotja al nostre taller per 
fer pràctiques. Entre tots aquets 

alumnes i havia la Ruth Cepedano, una noia 
seriosa, creativa, compromesa amb la seva 
feina, fent uns treballs ben fets i innova-
dors. Vàrem creure en ella i no ens equi-
vocàrem. 

Avui és una de les ceramistes que més 
despunten, tant per la seva obra, com tam-
bé per la seva labor d’ensenyament en un 
espai  creat per ella de llum, harmonia i be-
llesa.

La mano és la herramienta del alma. Mi-
guel Hernández.

Working with the hands satisfies a need 
of the soul. (Treballar amb les mans satisfà 

una necessitat de l’ànima) Thomas Moon.
Amb aquestes dues frases la Ruth se 

sent molt identificada, diu que l’han acom-
panyat en els últims anys i han acabat ins-
pirant el nom d’aquest espai que tant havia 
desitjat.

Ànimans és un projecte de divulgació i 
formació en l’àmbit de la ceràmica, que neix 
de la passió per la ceràmica, de la necessi-

Ànimans,
Ruth Cepedano

Ana Durán.
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tat de l’ànima de treballar amb les mans i 
del desig de compartir aquesta passió amb 
altres persones. 

Ànimans intenta oferir un entorn agra-
dable en el qual poder explorar les infinites 
possibilitats de la ceràmica alhora que dei-
xar fluir la pròpia creativitat treballant amb 
el fang. Qualsevol persona que se senti 
atreta d’alguna manera per la ceràmica és 

ben rebuda, no importa si té coneixements 
previs o no, només cal tenir inquietud i ga-
nes d’aprendre i gaudir. 

A les persones que s’apunten a les 
classes se’ls intenta transmetre el gust per 
fer les coses ben fetes i amb cura, posant 
els cinc sentits en el que estan fent. Res-
pectant totes les fases del procés, sense 
presses. Aprenent a relacionar-se  amb el 

material per tal de poder aprofitar millor 
les seves possibilitats i conèixer també les 
seves limitacions. 

Les propostes i els interessos dels alum-
nes són sempre ben rebuts a Ànimans.  

www.ruthcepedano.com

Ruth Cepedano.



76

Aparadors del món

Puls Contemporary Ceramics
text: henri verreet · fotos: arxiu de la galeria

 L
loc de referència per a la ceràmica 
contemporània a Brussel·les, la ga-
leria Puls Contemporary Ceramics ja 
pot celebrar aquest any el seu vin-

tè aniversari de dedicació a la ceràmica 
artística més actual. Fundada l’any 2000 
per Annette Sloth, la galeria dóna una 
plataforma a ceramistes consagrats i que 
moltes vegades representen una moder-
nitat ja clàssica, presentant-los junts amb 
artistes més joves i emergents. Aquest di-
àleg artístic garanteix que la galeria està 
prenent el pols de l’actualitat en el camp 
de la ceràmica que es fa a nivell mundial.

Situada en un animat carrer cèntric 
de la capital, la galeria, amb tres estances 
blanques alineades, és un lloc de troba-
da i d’intercanvi al voltant de la ceràmica, 

especial per la manera que té la galerista 
de parlar de les peces i de transmetre el 
seu entusiasme i coneixements. En aquest 
entorn, les peces també parlen per si so-
les, dialoguen entre elles i estableixen una 
harmonia visual o, segons el muntatge, 
un contrast marcat. El que sempre hi ha 
és un gran respecte cap a les peces i els 
seus autors.

D’origen Danès, Annette es va llicenci-
ar a la Danish Design School de Copenha-
guen i va aterrar a Brussel·les en els anys 
noranta, on va seguir cursant estudis a 
l’École Nationale Supérieure des Arts Visu-
els de la Cambre. Aquí es va gestar el seu 
pla d’obrir una galeria. El que és avui la 
“seva segona llar”, la galeria Puls Contem-
porary Ceramics, va ser pionera en portar 

la ceràmica més moderna i avantguardis-
ta a la ciutat, i ràpidament es va formar 
un cercle de ceramistes i col·leccionistes 
al voltant d’aquesta. A través d’un treball 
tenaç i deixant-se guiar per les seves prò-
pies intuïcions i criteris Annette va establir 
una sòlida reputació per a la seva galeria. 
Inicialment, els seus contactes a Dinamar-
ca li van permetre reunir una important 
exposició de ceramistes danesos, donant 
a conèixer la ceràmica contemporània 
escandinava a Bèlgica. Després va anar 
obrint la galeria als ceramistes belgues, 
després europeus fins abastar finalment, 
en les seves exposicions, a ceramistes de 
tot el món.

Ella veu la ceràmica contemporània 
com un camp molt fèrtil, on hi ha un di-

Anima Roos - Kiyoshi Kaneshiro - 2020.



àleg entre ceramistes i tradicions arte-
sanals de tot el món, donant lloc a una 
extraordinària varietat.

Al llarg dels anys d’existència de la 
galeria ha pogut seguir donant suport a 
un bon nombre de ceramistes. Conven-
çuda de les seves qualitats, Annette és 
capaç de comunicar el seu entusiasme 
als seus clients, molts d’ells convertits en 
col·leccionistes fidels. Per això la galeria 
té un fons de peces dels seus artistes, on 
figuren noms com Arnold Annen, Ann Van 
Hoey, Wouter Dam, Terese Lebrun, Bodil 
Manz i Shozo Michikawa, també Claudi 
Casanovas i Gustavo Pérez. És impor-
tant per a la galeria poder oferir aquestes 
peces perquè Annette posa èmfasi en el 
col·leccionista dedicat, que busca peces 
singulars. En els últims anys els preus en 
el mercat han pujat, però ella recomana a 
qui vol col·leccionar que es deixi guiar pel 
que l’apassiona, també a especialitzar-se, 
potser en uns ceramistes específics i anar 
comprant peces importants d’ells.

Encara Annette disposa d’anys d’ex-
periència en el mercat, es deixa guiar 
principalment pels seus instints a l’hora 
de seleccionar artistes per a les seves ex-
posicions. Busca peces audaces amb mol-
ta personalitat, obres que funcionen de 
manera autònoma i que parlen del nostre 
temps. Per a ella, una peça bona es ca-
racteritza per la seva riquesa de textu-
res i colors i la manera en què es fonen 
aquests elements en una forma que atrau 
i convenç. Aprecia a ceramistes amb llen-
guatge propi, que s’arrisquen amb les se-
ves peces mentre mantenen cert nivell de 
control sobre els seus processos de cre-
ació. El que ella valora molt és aquesta 
recerca creativa i intel·lectual amb el que 
estan compromesos aquests ceramistes, i 
la condensació d’aquests processos en les 
peces que surten de les seves mans.

“La ceràmica és un mitjà tàctil. Es 
tracta d’embrutar-se les mans. Si alguna 
cosa apunta a la popularitat actual de la 
forma d’art, és precisament aquest ele-
ment bàsic de la terra i el foc. Hi ha algu-
na cosa de ceràmica real, humana i que fa 
feliç a la gent.” - Annette Sloth.  

www.pulsceramics.com 
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Annette Sloth.

Ashraf Hanna - 2015

Wouter Dam - 2017.



text: eloïsa rochina · fotos: gentilesa de l’artista

Keka Ruiz Tagle

Internacional
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Keka Ruiz Tagle és una pintora i ceramista xilena, de 
llarga trajectòria, reconeguda internacionalment. 
El 1971 va començar la carrera de Pedagogia en Art 
amb menció en Pintura a la Universitat Catòlica de 

Xile. Posteriorment va ser becada a Southern Methodist 
University, a Texas, Estats Units. Entre 2006 i 2010 entrà a 
formar part del taller de Ceràmica Huara Huara de Santiago 
de Xile.

És membre de l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica 
i té peces en col·leccions públiques i privades, tant a Xile 
com a l’estranger. Ha participat i participa en nombroses 
exposicions arreu del món. La darrera, a Europa, va ser a la 
sala d’exposicions Hélène Aziza, de París, del 29 d’octubre 
al 17 de novembre, titulada  Le temps des moissons (Temps 
de collita) un acostament a les arrels i costums tradicio-
nals, rituals i cosmogònics referits a la cultura ancestral 
del seu país: Xile.

Quin va ser el camí que la va portar fins a la ce-
ràmica? El camí va ser la recerca de llibertat d’expressió al 
món tridimensional, després d’haver experimentat amb ob-
jectes trobats en caixes de màgia, i en cartró pedra i altres 
materials a la instal·lació amb música i moviment, realitza-
da al Museu de Belles Arts de Santiago, Xile ‘Girs de Màgia “

Parli’ns de les influències que ha rebut, de les 
seves preferències i de com això es tradueix en la 
seva obra.

Descobrir Cezanne amb la seva llibertat espacial i el 
seu concepte de llum color va ser molt important en els 
meus inicis com a pintora. Fins ara, el color per a mi és el 
llenguatge fonamental per transmetre emocions a través 
de la seva presència i la seva vibració.

Què la inspira quan es posa a treballar amb l’argila? 
M’inspira l’espiritualitat del món andí, els seus mites i llegen-
des, com també la seva concepció de l’home, la forma en què 
es comunica indistintament amb els mons on està inserit. 
D’una banda, la terra amb un fort arrelament a la natura com 
a font de vida i per un altre el cel. La ingerència dels seus 
astres i estrelles en la vida agrícola i quotidiana i també la 
comunicació permanent amb els déus i els ancestres.



79

(...) El color per a 
mi és el llenguatge 
fonamental per 
transmetre emocions 
a través de la seva 
presència i la seva 
vibració.



Quin és el seu mètode de treball? Lle-
geixo i investigo molt abans d’abordar un te-
ma. Sento que gran part de la problemàtica 
de l’home d’avui és el seu desarrelament i 
desconnexió de la natura, el no viure con-
nectat amb el seu origen.

 Què vol comunicar amb les seves 
obres? Més concretament amb les últimes 
creacions de Le temps des moissons. Expli-
qui’ns una mica el concepte de l’exposició.

Vull atrapar l’esperit d’aquest home que 
va viure entre la serralada dels Andes i la 
Cruz, del qual valoro la seva força i la seva 
conexió amb el món en què viu, sent capaç 
de conèixer no només amb l’intel·lecte, sinó 
llegint els símbols de l’univers.

Les Temps des Moissons significa Temps 
de collita en català i en la llengua andina 

80

aymara es denomina Llamayu. És una re-
flexió sobre la sembra i la collita en la vida, 
referida als afectes, ensenyaments i valors 
viscuts i transmesos.

¿Com veu el panorama de la cerà-
mica en general i què creu que hauria 
de millorar? El veig molt dinàmic, ple de 
convocatòries i espais per compartir, tant 
en l’aspecte humà com en èxits i descobri-
ments, deixant l’aïllament del taller per ge-
nerar noves i generoses experiències.

Parli’ns dels seus projectes de fu-
tur. Fa dos anys que investigo la relació 
de l’aigua en la vida de l’home andí, 
amb els seus rituals i creences. Això 
per a mi ha significat la incorpo-
ració d’un nou material que la 
representi, que podria ser el vi-
dre. Tot i que encara és d’hora 
per llegir els símbols que estic 
buscant. Aquest treball cul-
minarà amb una exposició al 
novembre de 2021 a la galeria 
Artespacio, a Santiago, Xile. 

www.kekaruiztagle.cl





Història

 Amb motiu de la commemoració del 
centenari de les primeres excavaci-
ons del Forn de Fontscaldes, en el 
terme de Valls, a la comarca de l’Alt 

Camp, l’Institut d’Estudis Vallencs (IEV) amb 
la col·laboració del Museu i de l’Ajuntament 
de Valls, ha instal·lat una petita mostra sobre 
els importants descobriments que van tenir 
lloc en aquet indret. Es pot visitar entre els 
mesos de febrer i abril d’enguany a la planta 
baixa de l’Antic Hospital de Sant Roc de l’es-
mentada població.

Ens referim a un complex terrisser cons-
tituït bàsicament per un forn, diversos abo-
cadors de la terrissa defectuosa, així com al-
tres estructures constructives iberoromanes 
corresponents al primer centre de producció 
ceràmica ibèrica pintada, conegut a Cata-
lunya. A iniciativa de l’escultor J Busquets, 
l’any 1954 aquest forn fou protegit amb un 
petit cobert, que molt posteriorment, ha es-
tat substituït per altres construccions que 
han mantingut de forma estable tot el con-

junt fins al dia d’avui. Així, doncs, per la seva 
rellevància i gràcies a l’haver-se conservat in 
situ, aquest establiment ha esdevingut un 
espai paradigmàtic, que cal conèixer i divul-
gar. 

La descoberta del jaciment remunta a 
l’any 1916, arran de la localització d’una gran 
concentració de terrisses. L’historiador Fidel 
de Moragas va enviar-ne algunes mostres 
a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), fet que 
motivà la visita de dos membres d’aquesta 
institució, de reconegut prestigi internacio-
nal: Josep Colominas i Agustí Duran i Sam-
pere, amb l’objectiu de fer les comprovacions 
necessàries sobre el propi terreny. 

L’any 1920 van iniciar els treballs d’exca-
vació en la partida de la Coma, on es van lo-
calitzar diferents espais de l’obrador amb la 
descoberta d’un forn, que ocupava una su-
perfície d’uns 5 m X 1 m i quatre abocadors 
de ceràmica de rebuig o testers, identificats 
amb les lletres A, B, C i D. 1

En el primer plànol alçat per Colominas, 

bon coneixedor de l’arqueologia i de la geo-
logia, que el convertí en un dels millors in-
vestigadors en aquest tipus d’estudi, hi dis-
tingí els següents sectors:
1.  La Coma: Situat uns 400 m snm, en el 

límit dels termes de Valls, uns 5 Km del 
nucli urbà i del Pla de Santa Maria. 

2.  La Fonteta, a uns 300 m al sud-est de la 
Coma.

3.  El Serral al peu d’un petit monticle.
De l’estructura del forn, se’n conserva 

-fins i tot ara- el praefurnium, la cambra de 
cocció amb 4 arcs construïts de maçoneria, 
a una alçada d’1,25 metres i l’espirall, a més 
d’una part del sòl de la cambra i tres con-
ductes. És, a dir, els elements que permeten 
reconstruir amb precisió tot el procés de fa-
bricació ceràmica de forma industrial.

La instal·lació d’aquest centre compor-
tà una planificació de tots els elements que 
requeria una terrisseria dedicada a la pro-
ducció a gran escala, sobretot pel que fa a 
la captació i aprofitament dels recursos na-

text i fotos: margarida genera i monells

La terrisseria de Fontscaldes, Valls
UNA TROBALLA EMBLEMÀTICA, ARA FA MÉS DE 100 ANYS
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turals imprescindibles (argila, aigua i fusta), 
a més del càlcul de l’acció d’altres factors 
com la previsió dels corrents d’aire per a ga-
rantir l’adequada combustió del forn i opti-
mitzar-ne els resultats. Justament per això, 
aquest es va construir en un punt de fortes 
ventades, de forma que l’eix del praefurnium 
es troba orientat d’acord amb la direcció del 
vent. A partir de les anàlisis químiques fetes 
sobre diverses mostres, s’ha arribat a la con-
clusió que es va emprar el pi pinyoner per a 
la combustió, a més d’arbustos autòctons de 
l’entorn i palla.

A partir del decenni dels anys vuitanta 
van tenir lloc noves descobertes, a conse-
qüència del seguiment arqueològic de dife-
rents obres, tals com les relacionades amb la 
línia elèctrica en la zona de la Fonteta, que 
va permetre la recuperació d’un gran nom-
bre de fragments ceràmics. També, l’obertu-
ra dels fonaments d’una casa en la partida 
del Serral es va localitzar un altre tester, fins 
aleshores inèdit, així com el seguiment de les 
obres de la variant de la CN 240 van aportar 
més dades, que un cop processades, repre-
senten un importantíssim avenç científic so-
bre aquestes ceràmiques. 

Dins del conjunt d’objectes afaiçonats 
en aquest paratge hem d’esmentar l’àmfo-
ra ibèrica de boca plana, els pithoi de do-
ble vora, els oinochoe, els càlats, els plats 
hemisfèrics, vasos de broc inferior, gerres 
globulars de grans dimensions, bols d’imi-
tació de ceràmica campaniana, gerres amb 
nansa de cistella, ceràmiques grises oxida-
des i reduïdes, etc. En el seu moment àlgid 

de productivitat, trobem una ornamentació 
que tendeix al barroquisme, en la represen-
tació d’elements decoratius, que -alhora són 
molt variats en motius geomètrics, vegetals- 
mentre que resulten molt poc freqüents les 
representacions zoomorfes.

Amb tot això i malgrat s’hagin produït la 
troballa de noves terrisseries d’aquestes ca-
racterístiques en altres indrets, avui seguim 
afirmant que l’obrador de Fontscaldes ro-
man un dels més importants i paradigmàtic 
de casa nostra, i que la seva producció es 
va estendre per un ampli territori. Alguns 
investigadors han establert un radi d’uns 
10 Km, com a àrea d’influència immedia-
ta que comprèn diversos establiments de 
l’Alt Camp i de la Conca de Barberà. Tan-
mateix, tenim documentada una distribució 
d’aquestes produccions encara molt més 
àmplia, que posen en evidència els con-
tactes a gran distància com són els jaci-
ments d’Empúries, Puig Castellar de Pontós 
o altres jaciments al nord dels Pirineus com 
Ruscino o Enserune, o també vers el sud a 
la costa malaguenya, on també van arribar 
les terrisses d’aquest centre.

Pel que fa al lapse de funcionament, 
existeixen diverses opinions, segons els au-
tors. Tanmateix, la hipòtesi que cada vega-
da resulta més evident és la que sosté que 
aquest centre va estar en plena activitat 
durant un temps llarg i que es van fabricar 
altres tipus de ceràmiques a més de les prò-
piament ibèriques.

Pere Bosch proposà una adscripció 
cronològica, compresa entre els s. IV i III 

aC, mentre que altres investigadors la re-
baixen a una franja de temps que abraça 
des dels anys 250 als 150 aC. Altres autors 
més recents proposen l’existència de 3 fa-
ses que abracen una etapa compresa entre 
les darreries del segle III i els inicis del s. I 
aC. D’acord amb aquestes interpretacions 
podem establir la seqüència temporal se-
güent:

1.  La seva activitat començaria a finals del 
s. III-començaments del segle II aC.

2.  El moment àlgid coincidiria amb els dar-
rers axnys del s. II aC.

3.  La darrera fase correspondria a la sego-
na meitat del s. I aC.

Així, doncs, la d’època ibèrica no sem-
bla haver estat la ceràmica exclusiva que va 
produir el forn de Fontscaldes, que eventu-
alment va funcionar més enllà del segle II, 
fins ben entrat el segle I aC. 

Com a cloenda, remarquem la gran im-
portància i significació d’aquesta antiga 
terrisseria, que en el decurs del temps s’ha 
convertit en tot un referent científic, no 
solament pel que fa a la ceramologia, sinó 
també per a la història de les arts menestrals 
a la Mediterrània. 
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1. Detall de les estructures del forn, un cop restaurat.
2. Recipient trobat al poblat ibèric del Pla de Santa 

Bàrbara, Montblanc.
3. Vas amb nansa de cistella.
4, 5 i 6. Tapadora, pithoi de doble vora i càlat amb 

decoració pintada (Institut d’Estudis Vallencs).

4. 5. 6.
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Miscel·lània

Els plats de Manises
text i fotos: emili sempere

 E 
l poble de Manises del que haureu 
sentit parlar, es troba a tant sols deu 
kilòmetres de València i es famós per 
la seva ceràmica.

El orígens de la pisa (loza) a Manises es 
remunten a l’Edat Mitjana. Segons els do-
cuments, són el àrabs procedents de Gra-
nada o Múrcia que introduïren l’esmalt 
estannífer de la pisa i el reconegut reflex 
metàl·lic, que s’arriben a comercialitzar 
per bona part d’Europa, sent coneguts per 
vaixella de papes, pels encàrrecs realitzats 
per pontífexs, reis i prínceps. Manises, vis-
qué un període esplendorós, per la qua-

litat i quantitat de la producció, no tenia 
competència i les seves ceràmiques fins 
i tot es començaren a copiar a Barcelona, 
Reus, Muel i Italià. 

La decadència de Manises comença 
tan bon punt s’instal·la la Real Fabrica de 
Loza Fina del Conde de Aranda, a la locali-
tat d’Alcora (Castelló) l’any 1727. Es tracta 
d’una manufactura semblant a les france-
ses, per poder-la engegar porten tècnics i 
artistes de Musties. L’estil és barroc impe-
rant la decoració policroma de gran belle-
sa i sense rival a Espanya, inclús arribaren 
a produir porcellana.

Malgrat tot, Manises resisteix al pas 
dels segles, i tan bon punt Alcora comen-
ça la decadència a principis del segle XIX, 
reneix per adquirir un nou protagonisme 
amb l’arribada del modernisme, a principis 
de segle XX. Es considera l’època daura-
da, precisament Barcelona és el seu major 
mercat, tant de pisa i de reflex metàl·lic 
com de les rajoles i càntirs decoratius que 
gaudeixen de sorprenent popularitat.

Precisament, el motiu d’aquest article 
són els seus plats de tradició popular que 
envaeixen el mercat, se’n troben uns de 
molt senzills poc pintats, que se’n deien del 
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parracaire, perquè, canviaven els plats per 
draps vells i pells de conills. Però, els que 
avui mostrem, són uns plats sorprenents 
tant per la diversitat temàtica com per la 
paleta de colors amb aquest blaus intensos 
i amb unes policromies esplèndides. 

Tant mateix, són extraordinaris per ha-

ver estat pintats per dones del poble, sense 
formació artística especifica, a més, els pro-
duïen amb una quantitat diària considerable, 
precisant d’una alta professionalitat fins a 
assolir un domini absolut dels pinzells, com 
ho demostra la soltesa i precisió de línies en 
les composicions de les flors que resulten 

d’una delicadesa impecable, amb el bol de 
l’oreneta, la part de darrera del qual es troba 
cosida amb 10 grapes i amb les inicials del 
pintor com es pot veure.

Malgrat el seu art, igual que les rajoles de 
principis del segle XX, no han estat valorats 
pels experts en art ceràmic com caldria.  
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La fira se celebrarà el primer cap de setma-
na de juliol, concretament els dies 3, 4 i 5 
de juliol, que comptarà amb el recorregut 
habitual pels carrers del centre de la vila. 
El visitant trobarà una variada mostra de 
ceràmica: des de la clàssica peça de terris-
sa fins a ceràmica artística de peça única, 
passant per les peces de disseny seriades, 
ceràmica decorativa i utilitària.

El país convidat d’aquest any és Fran-
ça i per conseqüència, una de les expo-
sicions destacades estarà dedicada a un 
grup de ceramistes francesos: Claude 
i Nani Champy, Coralie Courbet, Jean-
François Fouilhoux, Alain Gaudebert, Jean 
Girel, Haguiko i Jean-Pierre Viot, Patrick 
Loughran, Hervé Rousseau i Camille Virot 
entre d’altres.

Altres activitats complementàries són 
la programació de la mostra de Cinema 
sobre ceràmica, que arriba ja a la 16a edi-
ció i anirà relacionada amb l’exposició del 
ceramistes francesos; demostracions, ta- Del 12 al 14 de juny a El Vendrell podreu 

gaudir d’aquest festival de ceràmica, l’ob-
jectiu del qual és reunir ceramistes d’arreu 
del món, en un espai obert i apropar-los als 
ciutadans a través de l’exposició, la venda i 
de diverses activitats per a adults i infants 
entorn la ceràmica.

Així mateix, també es pretén que aquest 
espai sigui un punt de trobada entre cera-
mistes a partir de xerrades, taules rodones, 
instal·lacions i espectacles.

FangArt està plantejat com un festival 
anual, que es celebra cada mes de juny, i 
es porta a terme al barri marítim de Sant 
Salvador, un espai que s’ha escollit per 
comptar amb la presència d’equipaments 
importants com la Vil·la Casals.

www.elvendrell.net/art/ceramica/
festival-de-ceramica

ARGILLÀ ARGENTONA
FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA 

TERRÀNIA, FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CERÀMICA DE MONTBLANC

FANGART. FESTIVAL 
DE CERÀMICA DEL 
VENDRELL

Les Fires

llers de torn i de rakú; una activitat més 
performativa, la intervenció pictòrica d’un 
càntir gegant, a càrrec de Gemma i Igor 
de Lur Ceràmica il·lustrada i la tradicional 
trepitjada de fang que sempre clou la fira.

Aquesta és una de les fires més espe-
rades, que comptarà enguany amb una se-
tantena de participants per poder mostrar 
la riquesa i varietat de l’art ceràmic.

El proper mes de setembre, el Festival de 
Ceràmica de Montblanc obrirà les portes 
de l’església de Sant Francesc els dies 25, 
26 i 27 per acollir la Fira que arriba en-
guany a la seva 18a edició.

Les diverses exposicions amb ceramis-
tes arribats d’arreu del món, les demostra-
cions en directe i els tallers per a petits i 
grans, fan de Terrània un festival de refe-
rència en el sector ceràmic, artístic i cultu-
ral a nivell nacional i internacional.

El país invitat, en aquesta ocasió, és Aús-
tria i per a l’exposició central del Festival s’ha 
convidat al ceramista basc, Ángel Garraza.

Podeu seguir la informació a través de 
www.terrania.cat

Exposició central
dedicada a
Ángel Garraza

País convidat:
Àustria

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA

25, 26 i 27 de setembre 2020
ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC - MONTBLANC

O�cina de Turisme
Muralla de Santa Tecla, 54
43400 Montblanc - Tarragona
T. 977 86 17 33
turisme@montblanc.cat
www.montblancmedieval.cat

/terraniamontblanc

@TurMontblanc

@montblanc_medieval@montblanc_medieval

#montblancmedieval#montblancmedieval
#terrània2020#terrània2020
www.terrania.catwww.terrania.cat

Andrea Paillard
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La Bisbal d’Empordà (Catalunya) 16, 17 i 18 
d’octubre. Inscripcions: fins el 15 de maig 
de 2020.

Oberta la convocatòria per participar 
com a expositors a la Terracotta Biennal.

Terracotta Biennal neix com un esde-
veniment cultural, artístic artesanal i expo-
sitiu de la ceràmica. La Bisbal d’Empordà, 
capital de la ceràmica, organitza aquest 
nou format d’esdeveniment amb l’objec-
tiu de mostrar l’art de la ceràmica entre la 
societat i apropar, més i millor, la ceràmica 
a sectors de mercat amb interès potencial: 
disseny, interiorisme, jardineria, arquitectu-
ra o gastronomia.

La Biennal tindrà un espai expositor 
ubicat als exteriors del museu, destinat als 
professionals del sector de la ceràmica, ga-
leries, revistes especialitzades, editorials i 
institucions vinculades a la ceramica.

Així doncs, tots aquells que vulguin 
presentar les seves sol·licituds de partici-
pació a la Terracotta Biennal poden emple-
nar el formulari.

Terracotta Biennal està organitzada per 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, el Ter-
racotta Museu i l’Associació de Ceramistes 
de La Bisbal, en el mar del projecte COOP-
ART del programa POCTEFA, amb cofinan-
çament FEDER.

El 7 de març es va inaugurar la XXXVI Fira 
del Fang, a la Verònica de Sant Marçal que 
s’allargà fins al diumenge dia 15, amb la 
participació d’una quarantena d’expositors. 
La majoria dels participant eren locals, pe-
rò també arribats de Catalunya, Astúries, 
Madrid o Palència. La Fira Fang d’enguany 
ha estat vinculada molt estretament al 
món de la cuina. De fet, la temàtica central 
elegida fou ‘Cuines del món amb ceràmi-
ca’, amb activitats que uneixen aquests dos 
àmbits programades per a tots els públics.

A la presentació de la Fira, es va retre 
homenatge a dues figures cabdals de la 
ceràmica marratxinera com Pilar Sastre, 
antiga directora de l’Escola de Ceràmica, i 
Pere Amengual, de l’olleria de Can Bernadí, 
que varen morir el desembre passat.

La Fira va programar activitats diverses 
fins a la seva clausura. En aquest sentit, 
destaca la visita guiada a l’exposició ‘Cui-
nes del món amb ceràmica’, a càrrec del 
ceramista Toni Vich. També la conferència 
del xef Miquel Calent titulada ‘Història de 
la cuina mallorquina’.

De l’1 al 3 de maig de 2020, un any més 
la Galera celebrarà la seva Fira dedicada 
a la terrissa.Aquesta ja és la vint-i-setena 
edició que serà inaugurada el dia 30 d’abril.

En aquesta edició la Comunitat invi-
tada es Castella i Lleó, on hi ha una gran 
varietat de terrissa tradicional i ceràmica 
artística. El país convidat aquest cop és 
Belgica.

Com tots els anys, es fan els tallers En-
fangat al Torn i Enfangat a la fira. l Museu 
Terracota, situat als baixos de l’Ajuntament 
de la Galera, amb el mateix horari que la 
Fira, oferirà dues exposicions. A la sala per-
manent es podrà visitar la mostra dedicada 
a la terrissa i els terrissers de la Galera, que 

TERRACOTTA BIENNAL. 
LA BISBAL D’EMPORDÀ 
2020

XXXVI FIRA DEL FANG 
DE MARRATXÍ

FIRA DE TERRISA DE LA 
GALERA
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O l’experiència gastronòmica Gustatio 
Romana, un taller familiar sobre ‘pizzes de 
fang, a càrrec de Virgínia Massagué i un 
showcooking amb demostració de cuines 
del món amb ceràmica, a càrrec del xef Pe-
dro Suau i la col·laboració de Toni Vich. I 
altres col·laboracions de reconeguts xefs.

I per cloure els actes, el concert de Fi 
de Fira, a càrrec de la Banda Municipal de 
Marratxí.

presenta el procés artesà de creació d’una 
peça de terrissa, produccions i usos de la 
terrissa de la Galera i famílies de terrissers. 
A la sala 2, dedicada a exposicions tempo-
rals hi haurà l’exposició de ceràmica L’es-
pai imaginat de Teresa Aparicio.

www.firadelaterrissa.com
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FIRA DEL TUPÍ

MÉS FIRES

La Fira del Tupí enceta una nova etapa i 
canvia de format en la seva 12a edició. L’en-
grescador projecte es presenta en format de 
festival del fang amb l’objectiu que es con-
verteixi en una cita interessant i enriquidora 
tant per als ceramistes com per al públic en 
general per fer-la més atractiva i captar més 
visitants. I és que, a banda de la venda i ex-
posició de peces de ceramistes i terrissers al 
parc de les Set Fonts, la Fira del Tupí ofereix 
una atractiva i variada programació de ta-
llers i activitats creatives i participatives.

La ubicació també ha canviat i tot es 
podrà realitzar en un mateix indret, un es-

pai molt agradable i recentment remodelat, 
el parc de les Set Fonts.

La fira s’ha previst realitzar en un sol 
dia, el dissabte 23 de maig de 10 del matí a 
10 del vespre. Finalitzarà amb un especta-
cle de nit.

Fent un tomb per les parades, con-
templant les demostracions o participant 
en les diverses activitats, es podrà gaudir 
del mestratge de cada ceramista i del seu 
món particular de creacions.

Us animem a venir a participar i gau-
dir de la festa de la ceràmica tots ple-
gats!

A més a més d’aquestes fires, les més impor-
tants que se celebren a Catalunya, hi haurà:

• Artesana 2020: La Bisbal d’Empordà. 
10 i 11 d’abril de 2020. Tel. 972 64 68 06

• Ceramiba. Fira i concurs internacional de 
la ceràmica: Bailén (Jaén), 21, 22 i 23 de 
maig de 2020. www.ayto-bailen.com 

• CER.0.8 VIII Feria Nacional Cerámica 
Creativa: Plaça Trascorrales d’Oviedo. 

29, 30 i 31 de maig de 2020. ceramis-
tasdeasturias@gmail.com. 

• Nace 2020. 12ª Feria Nacional de Al-
farería y CerámicaNavarrete, La Rioja. 
17, 18 y 19 de julio. www.navarrete.es/
nace/nace-2020/ 

• Terralha. Festival Europeu d’Arts de 
Ceràmica. Saint-Quentin-la-Poterie 
(França), juliol 2020. www.saintquen-
tinlapoterie.fr 

• 32 Mercat de la Ceràmica d’Àustria. 
Gmunden. del 28 al 30 d’agost de 2020. 
www.toepfermarkt.at 

• Argillà Itàlia: Faenza. 4, 5 i 6 de se-
tembre. www.argilla-italia.it

• Keramikpanorama 2020. Murten, Su-
ïssa. 5 i 6 de setembre de 2020. www.
keramikpanorama.ch

Fires i Concursos
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Per estar al dia!
www.ceramistescat.org
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Els Concursos

La italiana Camilla Gurgone va ser la gua-
nyadora del XVI Concurs Internacional de 
Ceràmica Contemporània CERCO 2019.

El Centre d’Artesania d’Aragó, com a 
epicentre del certamen, acollí l’exposició de 
les peces seleccionades pel jurat per al XVI 
Concurs Internacional de Ceràmica Contem-
porània. En aquesta edició el nombre de par-
ticipants va ser de 130 i 269 peces, dels quals 

31 van ser seleccionats per a l’exposició i que 
procedien d’Alemanya, Itàlia, Iran, Taiwan, Ja-
pó, Lituània, Mèxic, Canadà i Espanya.

El jurat dels premis, format per Chus Tu-
delilla, Sergio Sevilla, Laura Miguel Baumann 
i Ángeles Casas, en la reunió del dia 16 de 
setembre, va decidir el següent resultat:
• Primer Premi de 6.000 € per a CAMILLA 

GURGONE (Itàlia) per la seva obra “Nu-

trition facts”.
• Accèssit a YUAN-TE WANG (Taiwan) per 

l’obra “Awakening Emotional”.
• Accèssit a ROGER COLL (Espanya) per 

l’obra “Bluekb1903”.
Al seu termini, l’exposició del premi CER-

CO 2019 es va traslladar al Museu de Terol, 
on es va poder veure durant el mes de de-
sembre.

Fa més de tres dècades, l’Ajuntament de 
l’Alcora va prendre la iniciativa de convo-
car un concurs de ceràmica amb la lloable 
intenció d’homenatjar el precursor de la 
ceràmica en la nostra localitat, el IX Comte 
d’Aranda, i alhora servir d’estímul per als 
ceramistes de tot el país. Aquella feliç idea 
va quallar i va evolucionar, traçant una di-
latada trajectòria que enguany celebra el 
seu 36 ª etapa.

Amb el transcurs dels anys, el Concurs 
de Ceràmica de l’Alcora ha anat actualit-
zant els seus objectius, variant el format i 
ampliant fronteres, canviant de seu i dates, 
i adequant el quadre de premis. El 1999 es 
va convocar per primera vegada amb caràc-
ter internacional però mantenint la mateixa 
periodicitat anual. Actualment compta amb 
més de 200 participants en cada edició, més 
de 30 països representats, 16.600 € en pre-

CERCO 2019

40 CICA 2020. CONCURS INTERNACIONAL DE CERÀMICA DE L’ALCORA

1. Nutrition Facts de Camilla Gurgone. 1r premi. 2. Awakening Emotional de Yuan Te Wang. Accèssit. 3. Bluekb1903 de Roger Coll. Accèssit.

mis, i 2.000 visites a l’exposició; xifres consi-
derables que, més enllà de la seva magnitud, 
són indicatives d’una trajectòria pausada 
però ferma que ha posicionat a el Concurs 
com un dels principals referents del seu gè-
nere a casa nostra.

CICA és, a més, el nucli a partir del qual 
s’ha constituït la col·lecció de Ceràmica 

Contemporània que s’exhibeix a la segona 
planta del Museu de Ceràmica de l’Alcora. La 
progressiva incorporació d’obres permeten 
traçar una panoràmica de l’expressió artís-
tica sobre suport ceràmic en les últimes tres 
dècades; una visió parcial però prou signifi-
cativa amb un centenar d’obres exposades 
de manera permanent. 

Fires i Concursos
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El dia 7 de març, al Museu del Fang de Mar-
ratxí, just després de l’obertura de la Fira del 
Fang es va inaugurar l’exposició de la Bien-
nal Internacional de Ceràmica de Marratxí. 

En aquesta ocasió, la Biennal presentà una 
novetat molt destacada, ja que ha canviat de 
format. Seguirà sent una biennal emmarcada 
dins els actes que acompanyen la Fira del Fang 
però passa de ser un concurs a convertir-se 
en una exposició on els participants són se-
leccionats prèviament per un jurat format per 
ceramistes o gent lligada amb l’art.

Es van escollir 13 artistes convidats, 
donant prioritat al criteri de qualitat entre 
artistes de Ses Illes, de la resta d’Espanya i 
també de l’estranger, en concret de Polònia, 
Suècia i Japó. Es procurà que fossin repre-
sentats diferents estils i tècniques per ofe-
rir un ventall del que és la ceràmica actual.

El comitè seleccionador l’integraven 
els ceramistes Toni Vich i Joan Pere Català, 
Margalida Escales i Maria Ramis i l’artista 
plàstic Biel March.

La relació completa dels artistes par-

ticipants en aquesta edició de la BICMA 
ha estat la següent: Lluís Castaldo (Sóller), 
Jaume Roig (Felanitx), Dora Good (De-
ià), Ramon Fort i Joan Serra (Catalunya), 
Rafaela Pareja (València), Alfonso d’Ors i 
Miguel Ángel Gil (Aragó), Maria Oriza (Ma-
drid), Maria Kristoferson (Suècia), Mónica 
Patuszynska (Polònia) i Shozo Michikawa i 
Mami Kato (el Japó).

Com a activitat complementària, Mami 
Kato va fer una màster class el dia 18 de 
març a l’alumnat de l’Escola de Ceràmica.

LA BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA DE MARRATXÍ (BICMA) 

PREMIS DE LA MOSTRA ARTÍSTICA SANT RAIMON DE PENYAFORT 

1. Joan Serra 2. Shozo Michikawa 3. Monica Patuszynka

El passat mes de desembre l’Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos va convocar la 
la 36 Mostra Artística Sant Raimon de Penya-
fort, el concurs que premia diferents moda-
litats: dibuix, pintura, escultura, ceràmica, 
fotografia i il·lustració digital.

El jurat es reuní per decidir les obres gua-
nyadores, el 13 de gener, a la Casa de Cultura 
Mas Catarro de Santa Margarida i els Monjos. 
Els premis de ceràmica es van repartir de la 
següent manera: 
• 1r premi per a Fragilitat de Mª Mònica Puig.
• 2n premi per a Reconstrució de l’orígen de 

Teresa Pujadas. 
• 3r premi per a Maria de la Roca Aragonès, 

per l’obra Veig.
• Un accèssit per a Salvador Miras per l’obra 

Cristall.
• I el premi i el premi juvenil per a Ruben 

Hiruelo amb La torre del drac.
2. Teresa Pujadas.

3. Maria de la Roca Aragonès

1. Mònica Puig.



CERÀMICA 
VILLEGAS

Comtal, 31 · 08002 Barcelona
TelS. 93 317 53 30 · 600 24 54 81

villegas@villegasceramica.net
www.villegasceramica.net

www.facebook.com/ceramicavillegas

TALLER - ESCOLA
RAmON FORT

CALENDARI 2020
29 Juny al 4 Juliol  Iniciació al torn
3 al 8 Agost   Prof. Ramon Fort i Anna Admetlla

6 al 11 Juliol  Perfeccionament del torn
10 al 15 Agost   Prof. Ramon Fort
  
13 al 18 Juliol  Torn i aplicació d’esmalts
17 al 22 Agost  Prof. Ramon Fort i Anna Admetlla

20 al 25 Juliol  Especial torn. Acabats atipics
   Prof. Ramon Fort 

27 Juliol al 1 Agost   Textures per tensió
   Prof. Ramon Fort 

24 al 29 Agost    Iniciació a la joieria 
   aplicada a la ceràmica
   Prof. Núria Soley 

7 al 12 Setembre  Terres sigil·lades
   i decoracions amb fum
   Prof. Ramon Fort 

14 al 19 Setembre  Raku
   Prof. Sergi Pahissa 

Cal Pianxo 
17730 LLERS (Girona)
Grups reduïts
Més info:
Tel.: 972 52 83 18
e-mail: info@ramonfort.com
www.ramonfort.com
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El nou projecte Women & Art, cofinançat 
pel programa europeu Erasmus +, té com 
a objectiu donar suport, durant dos anys, 
a les dones inactives en el desenvolupa-
ment de microempreses casolanes, amb 
un focus especial en l’art i l’artesania de 
la ceràmica, augmentant la riquesa en la 
societat europea.

El projecte compta amb nou socis 
de cinc països europeus, inclòs AEuCC 
- Agrupació Europea de Cooperació Ter-
ritorial “Ciutats de la Ceràmica” .́

La primera reunió es va celebrar al 
desembre a la Universitat d’Ardahan, 
considerada soci principal del projecte, 
localitzada a l’extrem nord-est de Tur-
quia a la frontera amb Armènia i Geòrgia.

Xavier Morant, president de AEuCC, 
va comentar a wmn & ART que “és un 
projecte que atén d’excel·lent manera as-
signatures importants, així com el des-
envolupament i la formació econòmica 
en el sector de la ceràmica artística i tra-

“CERÀMICA DE LA BISBAL” I “CUINA DE L’EMPORDANET” 
UNEIXEN ESFORÇOS AL TERRACOTTA MUSEU

Una de les principals novetats de la tem-
porada 2019 en el Terracotta Museu de la 
Bisbal d’Empordà ha estat l’organització 
d’una nova edició de l’exposició “Parant 
taula”: un gran aparador de la Ceràmica 
de la Bisbal que va permetre reunir a vint 
tallers de la zona, amb estils i tècniques 
molt diverses. Una exposició de taules pa-
rades amb vint vaixelles diferents, de gran 
elegància i sensibilitat artística, tal com si 
fos la sala principal d’un restaurant on la 
ceràmica més tradicional de la Bisbal es 
complementa a la perfecció amb la més 
innovadora.

Una mostra col·lectiva de vaixelles de 
la marca de qualitat “Ceràmica de la Bisbal” 
que es ve organitzant des del 2014 gràcies 
a la col·laboració entre l’Ajuntament i l’As-

sociació de Ceramistes de la ciutat i que en 
l’edició del 2018 es va instal·lar per primer 
cop al Terracotta Museu, passant a deno-
minar-se: Parant taula. 

Val a dir que en l’edició del 2019 s’ha 
apostat per fer un pas més per apropar 
la ceràmica a la gastronomia. L’organitza-
ció va buscar la col·laboració del col·lectiu 
“Cuina de l’Empordanet”, el qual aplega un 
ampli grup de professionals de la cuina 
de la zona, i cada un dels vint xefs que en 
formen part va dissenyar un plat en exclu-
siva per una de les vint vaixelles exposa-
des. Una fusió de les dues de les tradici-
ons més emblemàtiques de l’Empordanet: 
una gastronomia nostrada i de qualitat; i 
un ofici tradicional i emblemàtic com el 
del ceramista.

PROJECTE WOMEN & ART
TRANSFORMAR ELS OBJECTIUS D’ART CERÀMIC EN UNS INGRESSOS FUTURS

dicional que es combina, en aquest cas, 
amb l’atenció adequada, independència i 
gratificació professional del món femení, 
la sensibilitat i la capacitat en l’art, camp 
artesanal que està molt estès, tot i que 
mai no s’ha promogut”.

Segons Giuseppe Olmeti, secretari i 
director de projectes de AEuCC, és un 

projecte que testifica la integració i va-
loració de la tasca realitzada per AEuCC 
en el disseny europeu aplicat al sector 
ceràmic i, en particular, la comunicació i 
la gestió de les xarxes a gran escala.

Podeu obtenir més informació a 
AEuCC - Espanya - www.aeucc.eu 
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La UNESCO ha decidit incloure en la llista 
de Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
la candidatura internacional compartida 
per les ceràmiques d’estil de Talavera de 
Talavera de la Reina i Pont de l’Arquebisbe 
i les de Pobla i Tlaxcala (Mèxic). És el re-
coneixement a una tradició assentada des 
de fa sis segles i que manté actius encara 
avui més de 40 tallers a les dues localitats 
toledanes. La inclusió en la llista suposa la 
protecció d’una activitat artesanal que ha 
perpetuat els processos tècnics i creatius 
originals (a excepció de l’electricitat en els 
forns i torns).

La categoria “immaterial” es refereix als 
aspectes identitaris (i intangibles) que repre-
senten i reivindiquen a un poble, i Espanya 
compta amb 19 fites inscrits, entre els quals 
figuren la dieta mediterrània, la festa dels 
patis de Còrdova, el flamenc, les falles, el 
“silbo gomero” o el misteri d’Elx. En 2018 van 
ser inscrits l’arquitectura de pedra en sec de 
la Mediterrània i les tamborradas.

L’alcaldessa de Talavera, Tita García Élez, 
ha assenyalat que la declaració de la tècnica 
ceràmica de Talavera de la Reina i El Puente 
del Arzobispo com a Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat per la UNESCO és “el reco-
neixement a la nostra diversitat cultural i al 
nostre patrimoni viu, com són els nostres 
i les nostres ceramistes. L’hi devem a ells i 
elles, per mantenir, com a excel·lents guar-
dians que són, la tradició dels processos ar-
tesanals, del seu ofici, de la seva vida, de la 
seva història: de la nostra història”.

LA CERÀMICA DE 
TALAVERA DE LA REINA I 
PUENTE DEL ARZOBISPO, 
PATRIMONI CULTURAL 
IMMATERIAL DE LA 
HUMANITAT

ACVic Centre d’Arts Contemporànies és un 
equipament cultural públic per a la promo-
ció de la creació, la investigació, la produc-
ció i la difusió de propostes vinculades a 
les pràctiques artístiques contemporànies. 
És un centre compromès amb el seu en-
torn immediat que treballa amb el context 
nacional i internacional, per difondre la se-
va pròpia activitat, per acollir i interactuar 
amb experiències, artistes i actors culturals 
externs, en una lògica de coparticipació en 
l’esdevenir global de les pràctiques artísti-
ques contemporànies.

ACVic Centre d’Arts Contemporànies es 
posiciona amb una línia d’acció centrada 
en la relació entre l’activitat educativa, el 

És el primer cop que un dels càntirs d’Ar-
gentona queda finalista d’un premi d’ar-
tesania.

El càntir del 2019 dissenyat per Miguel 
Milà i realitzat pel ceramista José Gómez 
de Caldes de Montbui va ser present en 
els Premios Nacionales de Artesanía 2019, 
convocats per Fundesarte, entitat adscrita 
al Ministeri d’Indústira Comerç i Turisme. 

Un dels candidats al premi va ser l’arte-
sà José Gómez de Caldes de Montbui, que 
va ser l’encarregat de fer-ne la producció, 
per encàrrec del Museu del Càntir d’Argen-
tona i l’entitat Amics del Museu del Càntir. 

ACVIC CENTRE D’ARTS 
CONTEMPORÀNIES 

EL CÀNTIR D’ARGENTONA 
2019 FINALISTA ALS 
PREMIOS NACIONALES DE 
ARTESANIA

territori i la interacció social. L’art creuat 
amb l’educació faciliten espais de produc-
ció que s’obren a l’experimentació. S’entén 
la pràctica artística com una pràctica que 
incideix, interactua i transforma l’espai 
social. Des d’aquest plantejament es per-
segueix generar un àmbit de confluèn-
cia entre la producció artística i l’acció 
educativa, de manera que el fet educatiu 
esdevé una activitat emprenedora que in-
corpora elements de recerca, dinamitza 
aspectes de producció, incentiva la parti-
cipació i necessita desplegar mecanismes 
de visibilitat i comunicació.

Aquest any s’ha programat a l’Espai 
Lateral un cicle d’exposicions de cera-
mistes de la zona: 24 de gener: Carme 
Collell .  6 de març: F ina Padrós . 7 de 
maig: Jordi Marcet & Rosa Vila-Abadal. 
18 de juny: Rosa Garcia. 24 de setembre 
Sama Genís. 12 de novembre Pep Madre-
nas. La meitat d’aquests artistes són so-
cis de l’ACC i una iniciativa com aquesta 
sempre sempre és una bona notícia per 
al nostre sector.

ACVic Centre d’Arts Contemporànies, 
és resultat de la cooperació entre l’Ajun-
tament de Vic, el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i H. Associa-
ció per a les Arts Contemporànies.
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El passat dia 2 de febrer es va inaugurar 
una exposició de ceràmica de l’associació 
ANPEC a Potries (València). 

Aquesta nova mostra ha format part 
de les activitats culturals programades per 
a l’emblemàtica festa El Porrat de Sant Blai 
2020 de Potries (València). Crida l’atenció 
sobre la sorprenent transformació de la 
matèria en obra ceràmica mitjançant el foc, 
exhibint la gran varietat d’elements natu-
rals a l’abast del ceramista i les diferents 
maneres d’utilitzar-los i processar-los que 
ens proporciona un mateix origen: la terra 
i el foc.

En De Terres i Focs, exposició de mar-
cat caràcter didàctic, es van poder con-
templar des d’obres, utilitàries o escultò-
riques, realitzades en terrisseria vermella 
tradicional nua, passant per pastes de gres 
vidriat, fins a fines porcellanes esmalta-

DE TERRES I FOCS

PREMI DTERRA AWARD
El passat 10 d’octubre, la galeria Dterra 
de Sant Cugat va lliurar el Dterra Award, 
un premi de residència artística, dins dels 
actes de la 11ª edició del Joya Barcelona 
Art jewellery & Objects. La guanyadora 
ha estat Natascha Frechen, de l’Escola 
Superior Hochschule trier Idar-oberstein 
d’Alemanya. 

El Dterra Award va néixer del com-
promís continu de Laura Jener i Roberta 
Ferreira, al front de la galeria dterra, de 
donar suport i promulgar l’art i l’artesania 
contemporània. Està dirigit a estudiants 
de totes les edats i nacionalitats que estan 
explorant noves maneres d’usar, modificar 
i aplicar diferents materials d’una manera 

innovadora però de forma artesanal.
Aquest any el jurat del premi dterra ha 

triat una joiera que explora i innova en l’ús 
d’un material tradicional amb extrema ha-
bilitat. El material que ella utilitza és l’àgata, 
una pedra molt dura per a treballar, però en 
les seves peces aconsegueix una percepció 

de gran lleugeresa i moviment. També ens 
ha impressionat la manera poètica en la 
qual ha resolt els mecanismes, unint pedra 
i metall usant la tensió com a única unió.

La guanyadora rebrà una estada de 
quinze dies a Sant Cugat, inclòs l’ús del ta-
ller i la tutoria de dterra.

des. El foc és el segon personatge sobre 
l’escena, que complementa i modifica al 
primer segons la temperatura exposada, el 
mètode de combustió (gas, llenya, etc.) i de 
l’oxigen aportat en la cocció de les obres. I 
l’atzar, que sempre acompanya al transfor-
mador de la terra i el foc.

Aquest conjunt d’obres, entre les quals 
es van poder admirar peces dels acreditats 
ceramistes de Manises Pepe Royo i Arturo 
Mora, es va poder visitar fins el dia 1 de 
març, a la sala d’exposicions de l’edifici de 
l’Ajuntament de Potries. Per a completar 
l’experiència, ANPEC va recomanar la visi-
ta el Museu Etnològic de la Cassoleria 
Àngel Domínguez, casa-museu de l’últim 
terrissaire de la localitat, conservada en la 
seva forma original on s’hi troba el seu es-
pectacular forn de llenya comunitari utilit-
zat antigament. 
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Notícies d’actualitat

L’Ajuntament de Forallac ha obtingut una 
menció especial en els Premis Nacionals d’Ar-
tesania 2019, per recuperar i posar en valor la 
tradició terrissaire i la fabricació de rajols.

L’alcalde, Sr. Josep Sala, va rebre el 
guardó al Palau de la Generalitat de Cata-
lunya, de mans del president, Quim Torra.

El reconeixement distingeix l’organit-
zació de la Cuita als Forns de Rajoler a les 
Gavarres, una activitat que l’Ajuntament de 
Forallac i el mestre ceramista Josep Matés, 
amb la col·laboració del mestre rajoler Jo-
an Ferrer, de Regencós, organitzen des del 
2003, amb caràcter bianual.

Aquesta activitat vol recuperar i posar 
en valor la important tradició terrissaire 
i de fabricació de rajols de la zona. Posa 
l’accent, sobretot, en el procés tradicional 

d’enfornar rajols al massís, tal i com es de-
senvolupava abans de la industrialització 
del procés a les bòbiles de la plana, a pri-
mers del segle XX. Això s’ha pogut fer grà-
cies a la recuperació i restauració, també 
amb tècniques tradicionals, d’un forn del 
segle XVII situat al Mas Frigola de Sant Cli-
ment de Peralta que, d’altra banda, s’hauria 
perdut en la memòria col·lectiva.

Enguany s’ha celebrat la novena edi-
ció de la cuita i l’activitat està plenament 
consolidada. De fet, ja és tot un referent 
per a professionals, artistes i amants de la 
ceràmica i del patrimoni etnològic. L’Ajun-
tament se sent molt orgullós d’aquest im-
portant reconeixement i vol aprofitar per 
donar, novament, les gràcies a totes les 
persones, institucions i empreses que fan 

possible la cuita, un activitat pràcticament 
inèdita al nostre país, en aquest format.

La Cuita de Forns de Rajoler a les Ga-
varres forma part d’un projecte estratègic 
de municipi, que des de 1995 pretén recu-
perar la memòria d’altres oficis tradicionals 
com són el carboneig, el segar i el batre, i 
la calç. És també, una eina de dinamització 
econòmica local i una oportunitat de visi-
bilitzar la feina de molts artesans que fan 
d’allò tradicional, un actiu del seu treball. 
En aquest sentit, el lligam amb els ceramis-
tes de la zona, amb el Terracotta Museu de 
la Ceràmica, l’Escola de Ceràmica de la Bis-
bal, el Consorci de les Gavarres i amb les 
jornades tècniques Empordà Fang Cuit, són 
elements que donen sentit i sustenten la 
contribució social de la celebració.

La peça Qui m’ha tocat? de Patricia Tamayo va rebre 
el PREMI OPINIÓ, en la 25ª edición del Premis Enjo-
ia’t 2019, els premis de joieria contemporània que 
any rere any premien les propostes més arriscades i 
transgressores del sector.

Aquesta peça va estar representada a l’expo-
sició Joies de Terra que va organitzar l’Associació 
Ceramistes de Catalunya amb motiu de l’esdeve-
niment Joya Barcelona a l’octubre de l’any pas-
sat. Per aquest mateix motiu la vam mostar en 
forma de fotografia a la nostra sala, ja que per 
les mateixes dates, pel fet d’haver estat primer 

seleccionada i posteriormente premiada, es va 
haver d’exposar al Museu del Disseny de Barce-
lona. 

L’artista va voler reivindicar la carència de re-
coneixement social del treball de les dones amb 
una peça de doble lectura. D’una banda presenta 
la identitat femenina amb l’empremta de l’artista 
impresa en cada peça. En el revers, el relleu del 
guant de làtex de rentar que queda amagat, repre-
senta el treball femení domèstic, tan invisible per 
a la societat. El fil representa la unió que les dones 
han teixit al llarg dels anys.

LA GENERALITAT DISTINGEIX L’AJUNTAMENT DE FORALLAC 
PER LA CUITA ALS FORNS DE RAJOLER

PATRICIA TAMAYO GUANYA UN PREMI ENJOIA’T 2019



Webs d’interés

DAPHNÉ CORREGAN (FRANÇA) 
www.daphnecorregan.com

CECIL KEMPERINK (PAÏSOS BAIXOS) 
www.cecilkemperink.nl 

FRITZ ROSSMANN (ALEMANYA)
www.porzella-fritz-rossmann.com

STEEN IPSEN (DINAMARCA)
www.steen-ipsen.dk

MARIANA VELAZQUEZ (MÈXIC)
www.marianavelazquez.com 

Aquesta ceramista i escultora va néixer el 1954 a Pittsburg, Pennsyl-
vania. Viu a França des del 1971 i actualment imparteix classes a 
l’Escola Superior d’Arts Plàstiques de Mònaco. S’inspira en la tradició 
ancestral de la ceràmica, però també en les cultures que ella va des-
cobrint a través dels seus viatges a Àsia i Àfrica, així com en l’arqui-
tectura i l’art contemporanis. Explora tècniques i materials diversos. 
Cerca noves formes esculturals, amb forta presència dels objectes i 
les escultures antropomòrfiques en l’espai i fa un ús personal de la 
decoració.

Cecil Kemperink va néixer als Països Baixos el 1963. Des de molt jove 
practica les manualitats i fa classes de ball. Després de passar un temps 
a l’escola vocacional de moda, opta per les matèries visuals i s’interessa 
per descobrir materials i imatges. Després de graduar-se experimenta 
amb el torn i comença la seva profunda connexió amb l’argila. Les seves 
escultures mostren la integració de les seves diferents passions: els tèxtils, 
la ceràmica, la dansa, la moda i les arts visuals. Això la porta a investigar 
l’espai i a jugar amb el ritme, la forma, el moviment l’energia i el so. Des de 
2019 viu i treballa a l’illa natural de Texel.

Ceramista alemany nascut a Colònia l’any 1958. 
És especialista en porcellanes de celadon. Va estar 
donant classes a la Universitat de Geissen de 2004 a 
2015. Ha dirigit nombrosos tallers, fet demostracions 
i completat tasques d’ensenyament tant a Alemanya 
com a l’estranger. És conegut com un terrisser clàssic 
amb una àmplia experiència en al treballa amb 
porcellana, del que va ampliar coneixements en les 
seves residències a Xina i Japó.

Ceramista danès. En la seva obra ceràmica importa igual la forma 
que la decoració perquè una està integrada en l’altra. Les seves 
obres es podrien realitzar amb qualsevol altre material però 
l’artista assegura que la ceràmica és fonamental en les seves obres. 
Les escultures són úniques. El procés es basa en elements d’argila 
acumulats i les seves variacions, sempre modelats a mà lliure. 
Les obres es realcen amb cadenes de colors o patrons decorats 
a mà com a contrast de la forma de l’objecte i per expressar la 
influència dels moviments de l’escultura, situar les obres en un 
context espacial i mostrar una forta expressió gràfica.

Ceramista mexicana que viu i treballa a Vera-
cruz Directora i responsable del Taller de Ce-
ràmica de “El Taller” Centre de Formació i Pro-
ducció per a nens i joves amb discapacitat. Xa-
lapa, Veracruz (Mèxic). Les seves obres, siguin 
escultures, instal·lacions o bé murals s’inspiren 
sempre en la natura, formes orgàniques inspi-
rades en els passejos que fa pel boscos de boi-
ra on viu. Observa els canvis en arbres, plantes 
o cants dels ocells sobre els que reflexiona per 
enriquir les seves obres. Treballa amb formes 
orgàniques en les que es pot apreciar especial 
senzillesa i bellesa estètiques.
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TERESA VALL PALOU
“Anar” o la capacitat de contenir el temps
Fundació Felícia Fuster. Camps i Fabrés 
3-11, baixos 3ª. Barcelona
Fundació Vallpalou. Carrer Roger de 
Llúria 2, baixos. Lleida
www.fundacioffuster.org

PEP MADRENAS
Conques i crisàlides
Ca l’Anglada. 
Plaça Major, 7
08504 Sant Julià de Vilatorta, Barcelona

JUAN BOSCO PÉREZ BENLLOCH
Museo del Taulell “Manolo Safont”
Carrer París, s/n 12200 Onda (Castellón)
Tel. 964 770 873
www.museoazulejo.org

CRISITINA SALVANS
Va de plats
Espai El pati (Ajuntament de Cambrils)
Carrer de Sant Plàcid, 
43850 Cambrils, Tarragona
Tel. 977 36 90 60

GUNDI DIETZ
Salts en el temps
Hanspeter Dähler
Schaalgasse 9 | CH-4500 Solothurn
Tel. 41 77917 67 09 
info@kunstforum.cc

PAQUITA CLOT
Les pedres parlen 
Museu Terracota
La Galera (Tarragona)
www.galera.cat 

JOHAN TAHON
Musée Ariana
Avenue de la Paix 10, 
1202 Genève, Suïssa
institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana

YUK KAN YEUNG
Gentle Collision – Drawing on Porcelain
Galerie de l’Ancienne Poste
Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY
Tel.03 86 74 33 00
www.galerie-ancienne-poste.com

JORDI CUIXART
Des de Lledoners
Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà
www.terracottamuseu.cat 

DAPHNE CORREGAN
Méandres
Kunstforum Solothurn Hanspeter Dähler
Schaalgasse 9
CH-4500 Solothurn (Suïsse)
Tel. +41 79 7176709
www.kunstforum.cc

AU CIEL, LES ÉTOILES
Terra Viva
14 rue de la Fontaine  – 30700 Saint 
Quentin la poterie – France
www.galerie-terraviva.com

ONDINA OLIVA
Rostres
Sala Llluïsa Franch al Centre Cívic 
Cotxeres de Sants
C/ de Sants 79-83 – 08014 de Barcelona
www.cotxeres-casinet.org

Exposicions Per estar al dia!
www.acc@ceramistescat.org
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PEGGY KOUROUMALOS
The end has no end
c.r.e.t.a. rome
via dei Delfini 17                                                        
00186 Roma 
www.cretarome.com

RACHELE RIVIERE
Jeux de mains
Atelier Mekanova 
16 Rue des Halles – Cannes (France)
www.mekanova.fr

ATUELLS PER A LA CUINA I EL FOC
Museu Terracota
La Galera (Tarragona)
Tel.977 71 83 39
www.galera.cat

ERNA AALTONEN, CLAIRE LINDNER, 
ANN VAN HOEY, URSULA MORLEY-
-PRICE
Ceràmica contemporània
Galerie de l’Ancienne Poste
Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY
Tél. : 03 86 74 33 00
www.galerie-ancienne-poste.com

EL RAVAL DE L’ART
Col·lectiva de Nadal
Camí de l’Anglès, 1 
43529 Roquetes-Tortosa (Tarragona)
Tel.977 58 12 49
www.ravaldelart.eu

MERCÈ MIR
Aixoplucs
Associació Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7 bx 1a
08001 Barcelona
Tel. 93 317 69 06
www.ceramistescat.org

TXARO MARAÑON
Urdin?
Acuario de San Sebatián
Plaza de Carlos Blasco Imaz, 1
20003 Donostia, Gipuzkoa
Tel. 943 44 00 99

WAYLANDE GREGORY
Escultura en l’edat del jazz 
de la dècada de 1930
Alfred Ceramic Art Museum
1 Saxon Dr – Alfred, NY 14802-1205
ceramicsmuseum.alfred.edu/exhibitions

NATÀLIA GUAL
CovaDangles
Terracotta Museu (Espai La Peixera)
Carrer del Sis D’Octubre de 1869, 99
17100 La Bisbald’Empordà
www.terracottamuseu.cat

EULÀLIA SAYRACH, FELIU FORMOSA, 
JORDI PARRA
Del foc al vers
Fundació Palau. 
Centre d’Art Caldes d’Estrac
La Riera, 54, 08393 Caldes d’Estrac 
(Barcelona).
Tel. 937 91 35 93

MERCÈ PLA / JORDI COSTA / JESUS 
CUENCA 
Punts suspensius…
Centre Cívic Pere Pruna
C/ Ganduxer, 130 Barcelona. 
Tel. 93 418 65 37
http://ajuntament.barcelona.cat/cci-
vics/perepruna

LOUL COMBRES
La ronde du peuple de terre
Atelier Canopé 34 – Montpellier
360 rue Michel de l’Hospital
34064 Montpellier cedex 2
Tel. 04 67 60 04 69



CARME COLLELL
Enformant colors
ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies
Sant Francesc, 1 08500 Vic (Barcelona)
Tel. +34 93 885 37 04
info@acvic.org

CARMEN RUIZ 
Tenmoku – konoha, com atrapar una 
fulla cremada
Sala d’exposicions de l’Escola d’Art La 
Industrial
Comte d’Urgell 187, edifici 21
08036 Barcelona
Tel. 93 321 90 66
www.artlaindustrial.cat

PAU COSTA 
Casa de Cultura
Pg. Enric Prat de la Riba,16
08320 El Masnou
Tel. 935 57 18 34 
cultura@elmasnou.cat 

MEISSEN. FOLIES DE PORCELAINE 
Musée Ariana
Avenue de la Paix 10 – 1202 Genève
Tel. +41 (0)22 418 54 50
www.ariana-geneve.ch

PARURES 
Association de Potiers Créateurs de 
Puisaye
Le Couvent – 89520 Treigny
Tel. 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

ARTISTES A CEL OBERT
La terra i la dona 
Museu de la Terrissa de Quart
Carrer del Tren, 58. Quart (Girona)

MONTSE LLANAS
Estats
Associació Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7 bx 1a
08001 Barcelona
Tel.93 317 69 06
www.ceramistescat.org

RAJOLES I OFICIS
Artesania Catalunya
C/ Banys Nous, 11
08002 Barcelona
Tel. 93 467 46 60

ANA FELIPE ROYO
Duelas
Terracotta Museu
Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 642 067
www.terracottamuseu.cat

QUATRE ARTISTES DE LA GALERIE
Galerie de l’Ancienne Poste
Place de l’Hotel de Ville – 89130 Toucy 
(Francia)
https://galerie-ancienne-poste.com/

MARIA BOFILL
Muntanyes, mars i jardins tancats
Terracotta Museu 
Carrer del Sis D’Octubre de 1869, 99
17100 La Bisbald’Empordà
Tel.972 642 067
www.terracottamuseu.cat 

RALUCA BUZURA
The garden of delights
Escola d’Art de la Diputació a Tortosa
Pl. Sant Joan, 5 -43500 Tortosa
Tel. 977 444 163
www.dipta.cat/eadtortosa






