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Corresponsals / Editorial

Corresponsals
Coordina
Mercè Coma Taulé · Tel. 932 194 546
E-mail: mercecomamag@gmail.com

Alacant

Editorial
Els Museus de Ceràmica “Un valor a l’alça”

Museu Alfareria d’Agost · Tel. 965 691 199
E-mail: museoagost@dragonet.es
Roque Martínez · Tel. 965 691 541

Alt Empordà
Ramon Fort Aragonès · Tel. 972 528 318
E-mail: info@ramonfort.com

Alt i Baix Penedès
Juli Bono Peris · Tel. 620 269 022

Bages
Mª Dolors Cabot Cos · Tel.938 739 373
E-mail: dolors_cabot@terra.es

Des de Terrart, periòdicament dediquem una atenció especial als museus, ja que
creiem que són una peça fonamental de l’art i de la nostra professió.
Si en aquest número el reportatge el consagrem als museus és perquè
darrerament estan experimentant uns canvis transcendentals. S’obre una nova
era de la museografia, la majoria s’han reformat, a la vegada que hi una eclosió
de nous museus i el seu futur és molt prometedor -no hi ha poble que es preui,
que no tingui un museu-.

Baix Empordà
Antònia Roig Parera · Tel. 972 640 482
E-mail: rogencaceramistes@hotmail.com
Lucía Pérez
E-mail: luciart2000@hotmail.com
Tel. 610 55 48 02

Barcelonès
Armand Tabernero
Tel. 93 425 38 93

Illes Balears
Rafael Sunyer Fortesa · Tel: 971 797 285
E-mail: rafaelsunyer@hotmail.com

Castelló
Museu de Ceràmica de l’Alcora
Eladi Grangel (director museu)
Tel. 964 362 368
E-mail: museualcora@infoville.net
Manolo Sales · Tel. 964 600 995

Gironès
Carlets · Tel.972 303 749
E-mail: carlets.t@terra.es

Garrotxa
Rosa Oliver Manén · Tel.972 287 150

Japó
Wali Hawes
E-mail: walipots@hotmail.com

Osona

Els museus, per als ceramistes i ceramòlegs, comporten uns valors afegits,
perquè per una part representen la tradició dels avantpassats i per altra formen
part de la nostra identitat professional. Són com les catedrals, un símbol de
culte. Els museus representen edificis emblemàtics i en plena vigència, perquè
la ceràmica és un art que des de fa més de 15.000 anys, la trobem tant en els
objectes més sublims de l’art com en els atuells més comuns de la vida quotidiana,
o bé, integrada en l’arquitectura. Pocs països al món compten amb un patrimoni
tant ric i amb tants museus amb milers de peces com Espanya i Portugal.
Els museus regularment ingressen obres, bé sigui d’autors contemporanis
o peces històriques: de col·leccionistes, a través dels concursos, donacions,
adquisicions o troballes arqueològiques, no paren d’engreixar el patrimoni
ceràmic. Els museus s’han convertit en gestors culturals dinàmics: organitzen
exposicions temporals, editen cada vegada un major nombre de libres, catàlegs
i així mateix imparteixen cursos i organitzen tallers, exerceixen relacions
nacionals i internacionals, a través d’intercanvis i préstecs d’obres.
Per tot el que signifiquen els museus de ceràmica com a patrimoni històric,
cultural i per l’art d’avantguarda cada dia tenen major interès per al públic, el
que precisen és de més reconeixement per part de l’administració perquè els
doti dels mitjans necessaris per poder desenvolupar la tasca de divulgació i
promoció.

Isabel Mas Cornellà · Tel. 938 513 939
Terres de l’Ebre
Joan Panisello · E-mail: jp@panisello.net

València
Concha Regné · Tel. 963 746 996
E-mail: regne@telefonica.net

Vallès
Maria Romaní
Tel. 93 721 21 35
E-mail: mariaromani@gmail.com
TERRART
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Activitats de l’ACC

Activitats de l’ACC
Per Eloïsa Rochina

En el darrer semestre, l’ACC ha desenvolupat diferents activitats a
banda de les que li són habituals com les exposicions al local, de les
que us en fem un breu resum.

Viatge a Ceret
Com ja sabreu pel darrer número de
Terrart, el Museu de Ceret va presentar l’obra ceràmica de Chagall en una
magnífica exposició que va durar del
16 febrer al 25 maig de 2008.
L’ACC va organitzar una sortida
per poder-la visitar i gaudir en bona
companyia de la mostra. El viatge es
realitzà el dissabte 5 d’abril i fou un
èxit, amb una assistència de 30 persones que van poder passar un dia molt
agradable, presidit pel bon temps.
Emili Sempere i Armand Tabernero,
que ja havien estat presents a la roda
de premsa per cobrir la informació a
la nostra revista, foren uns excel·lents
guies que ens van il·lustrar la visita
convenientment.
L’ambient distès i amical del grup
va propiciar que alguns socis coneguessin d’altres i s’han creat alguns
vincles interessants. Us animem a participar-hi en properes ocasions
Excursió a Ceret

L’ACC a CERCO 08
Aquest any l’ACC ha participat a la fira CERCO 08, amb un
doble estand, amb peces dels següents socis: Roser Nadal,
Carme Riu de Martín, Mercè Coma, Montserrat Riu, Jordi
Avante i Ana Rosenzweig. A més a més i com en altres
ocasions, la fira ha estat un bon recurs per fer difusió de
l’associació i de la revista Terrart, que ha estat molt ben
acceptada. Es van fer càrrec d’aquesta activitat la Presidenta de l’ACC, Mercè Tiana i la sòcia i col·laboradora Lucía
Pérez, a qui agraïm la seva col·laboració inestimable pel
transport i muntatge de les peces i material, així com de la
cura de l’estand i de les relacions professionals
Estand de l’ACC a CERCO
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Xerrades a l’ACC
Outro, grup artístic multidisciplinar
Salvador Pardo en la seva xerrada ens va parlar del grup obert d’artistes Outro, al
qual pertany i que va presentar a Aveiro (Portugal) l’exposició Movemento, paral·
lela a la Biennal Internacional de Ceràmica Contemporánea de Aveiro, 2008.
En aquesta ocasió el grup col·laborava amb un altre col·lectiu, Dez +. Es tractava d’un espectacle multidisciplinar de multimedia, música, arts plàstiques, circ
i dansa, que feia una reflexió sobre els elements físics: terra, foc, aigua i aire i la
seva relació amb la nostra vida quotidiana.

Tallers
oberts
a Ciutat
Vella

La major part de l’obra que presenta aquest grup és ceràmica i conviu amb
obres de diferents disciplines i matèries. Són creadors que participen d’un món
en moviment.
La presentació va consistir en uns vídeos de les performances i actuacions
dels components d’ambdós col·lectius i fotografies dels treballs plàstics, amb les
explicacions pertinents per part d’en Salvador. Va ser un document molt fresc que
mostrava com la interrelació artística dona uns excel·lent resultats.

Un ceramista català al Japó
Dir Japó és dir ceràmica. Quin ceramista no somia anar un dia al Japó per veure
treballar els grans mestres nipons. N’hi ha que tenen sort i ho aconsegueixen,
com en Jaume Molgó, que ens va fer una xerrada molt enriquidora, a l’ACC,
sobre la seva experiència el dia 25 d’abril.
En Jaume va tenir la sort de contactar amb el Centre Català de Kansai, que
foren qui propiciaren la seva estada, que consistí en una mena d’intercanvi cultural. Ell va portar informació de la ceràmica catalana a la Universitat de Belles
Arts de Nara, on li prepararen un seminari de tècniques ceràmiques tradicionals,
d’una durada de nou dies. Ell, a canvi, va fer unes xerrades sobre la terrissa catalana i la ceràmica aplicada a l’arquitectura, que ells tant aprecien, en la figura
d’Antoni Gaudí.
La seva experiència, farcida d’anècdotes divertides, ens la presentà amb unes
fotografies dels llocs on va estar, de les instal·lacions de la universitat i de la ceràmica japonesa, així com d’alguns dels protagonistes autòctons o residents que
coneixem bé a l’associació com en Rioji Koie o en Wali Hawes

Moda, ceràmica, escultura, joieria,
pintura... tot hi té cabuda a les jornades de portes obertes, sempre i quan
l’obra sigui dels propis creadors de
Ciutat Vella o bé estigui instal·lada en
les galeries del mateix barri.
L’AFAD i l’Institut de Cultura de
Barcelona organitzen aquest esdeveniment durant dos caps de setmana del mes de maig, que permet al
públic apropar-se a la creació i l’art.
Amb aquesta finalitat, els tallers organitzen demostracions dels oficis,
fan performances i activitats diverses,
com tallers adreçats als nens, en els
que el públic familiar hi té gran participació.
És una iniciativa que serveix per
promocionar el treball artesanal i permet la venda directa del creador al
comprador. En aquesta 15a edició hi
han participat 6 galeries i 43 tallers,
5 dels quals oferien activitats per a
nens.
La Ciutat Vella sempre ha estat un
barri de tallers artesans; abans eren
tallers d’oficis: fusters, manyàs, tapicers, modistes... Ara han estat substituïts per tallers d’artistes que ofereixen una gran riquesa cultural al barri
i que el fan important.
L’ACC, com a galeria d’art, també obrí les portes el 17-18 i 24-25 de
maig, mostrant l’obra de la ceramista
sud-africana Charmaine Haines que
omplí de color i vivacitat la sala, amb
unes escultures ceràmiques de gran
qualitat i vistositat. La galeria rebé un
elevat nombre de visitants que van
dedicar el seu temps lliure a l’art i la
cultura, coincidint amb el nostre objectiu

Conferència a l’ACC
TERRART
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Exposicions de l’ACC

Jordi Avante

Un ceramista de formes contundents que impregna de missatge

Text: Armand Tàber
Fotografies:

Inauguració de l’exposició Camí de Roda de Jordi Avante, amb Armand Tabernero
que va presentar l’acte, Jordi Avante i Mercè Tiana, presidenta de l’ACC.

Exposició
Esdevé que l’Ebre, en ocasions s’enfurisma com un
brau i en massiva potència creix com energumen.
Esfereeix a tothom. Després s’assossega. Ve la calma
beneficiosa: ha deixat les ribes ofegades de fang i els
llims sedimenten. De sempre que l’Ebre fa això i, fa
segles que els pobles riberencs aprofitant-se d’aquest
fang regalat el converteixen en atuells bells i útils. Són
Miravet, Tibenys, Ginestà...
Benissanet és també un dels pobles de la Ribera de
l’Ebre, de secular tradició terrissera, a on Jordi Avante
viu i treballa l’argila dia a dia. Nascut en el si d’una
nissaga de set generacions de “canterers”, des la seva
infantesa ha mamat l’ofici: moure la “roda”, encendre
i activar el forn de llenya, coure a 1.000 ºC no són
secrets per a ell.
“Camí de roda”, el títol escollit per a l’exposició,
ja indica quina és la seva actual fita: seguir el camí de
tornejar amb la roda, com a base en que fonamentar
la seva creativitat recolzada en uns primers estudis, de
jovenet, a l’Escola d’Arts de Tarragona, de la mà del ceramista Carreté i al transcurs del temps amb l’alliçonament i consells de Montse Domingo, Martí Royo, etc.
Metamorfosi.
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Mediterrània.

Onades.

Avante, doncs, és un creador que amb uns coneixement
sòlids de terrisser, ha sabut arribar a l’expressió creativa. No és
gaire freqüent.
En aquesta exposició, la seva predilecció per la roda s’evidencia així com el seu domini en la realització de gerres de
grans dimensions i de boca ampla, gerres que són excusa per
donar un toc poètic a una boca de gerro que s’esberla com
una flor, o la gerra de perfil femení, on el seu tors s’esquerda
per l’esforç profund d’alliberar-se de punxants pressions socials
(filferro), a les que encara avui està sotmesa la dona.
Rebaixa les mides, que no l’expressivitat en un grup de
peces troncòniques obertes de paleta sòbria, recolzant rostres
expressionistes. Si deixa la roda transforma la massa en un immens vaixell, que apareix potent entre les aigües.

Vas. 40 cm.

Esperança.

Ambiciosa i complexa és “Mediterrània” peça inspirada en
la mirada de l’artista des del “Balcó del Meditarrani” a Tarragona. Les ones embolcallen una balena i un toro, a la vegada,
amb un record a les coves montserratines curulles d’estalagmites. Obra aquesta en que l’autor s’ha trobat a gust: a pres la
roda i s’ha explicat escultòricament. Un maridatge feliç.
En Jordi evidencia ser bon observador en “Metamorfosis”
en que nimfes o larves en fase, suspeses en el aire insinuen
futurs lepidòpters.
Jo penso, com J. Avante, que “Camí de roda” és bon camí
tant com d’altres camins que té l’Art; només cal seguir-lo trepitjant fort

Solcs. 85 cm.

L’opressió.
TERRART
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Exposicions de l’ACC

Charmaine al seu estudi.

Charmaine
Haynes

El treball de Charmaine Haynes es mostra complert i amb coherència. Diferents influències i estímuls conflueixen en un estil madur,
molt personal, que demostra constància i anys de dedicació.
Text: Lucía Pérez
Fotos: Marie Claire de Bourg
Les seves peces de vegades estan recobertes en tota la seva
extensió per motius decoratius, a ella li agrada anomenar-los
embellidors, que abillen l’embolcall ceràmic parcial o totalment. També presenten diferents angles o cares, segons les
vas analitzant.
Diverses vessants, estils distints s’acoblen amb cert ritme
dins del global del seu art. El dibuix figuratiu que decora
les seves obres, ens revela la seva destresa per aquest mitjà.
Cares d’ulls grossos i perfils constatats, anuncien la seva predilecció per una tendència cubista.
Un aire ètnic s’esbrina en la calidesa dels colors que utilitza i en la tímida rudesa dels seus esgrafiats, colorejats amb
òxids diversos: el carbonat de coure es tradueix en un blau
turquesa viu, l’òxid de crom, ens ofereix un verd oliva càlid, i el manganès es transforma en un negre que recobreix
moltes de les textures de les peces de la Charmaine. La presència d’aquests tres colors, ens delecta en totes i cada una
de les seves obres; els diferents verds i blaus conviuen en
harmonia. En altres obres, utilitza un vermell que serveix de
carmí als llavis de les seves cares picassianes. De vegades
utilitza també un ocre ataronjat. No ens sorprèn quan l’artista ens revela que té passió pels artefactes africans, els qual
col·lecciona.
Ressalta aquests colors amb una capa d’esmalt transparent, que aplica en llocs específics, remarcant petits detalls, zones estratègiques, sempre sense ostentar la peça en
la seva totalitat. Pel contrari, la majoria d’elles romandran
nues, sense la disfressa brillant de l’esmalt, relegant el protagonisme al balafiament ornamental del que estan dotades
les seves obres.
El llenç que dona cabuda als seus dibuixos, colors i ornaments, ha estat especialment elaborat. Una base de llosa,
mesclada amb paper, dona cos a aquestes peces escultòriVase 65 x 25 cm. Llosa amb paper i vernís. Baixa temperatura.
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ques. La llosa té fama de ser delicada, però és la base
ideal per aquestes peces no utilitàries, i permet ressaltar
els colors molt més que altres tipus d’argiles. El paper li
dona un aire texturat a la terra, i la dota d’un caràcter
més interessant apart de fer-la més ingràvida.
De vegades afegeix algun detall natural, com ocells
o fulles. Altres, una vessant molt femenina es destaca al
decorar vestits, afegint granadures inventades o accessoris i pentinats sofisticats. També inclou, en algunes de
les seves obres, algun escrit al·legòric, com apèndix que
acompanya l’obra.
De vegades alguna peça mostra dos ulls, una boca i
un nas, i fa dubtar si pertanyen a una sola figura, a una
sola cara, o potser l’artista ha creat dos personatges en
una sola escultura.
Les obres estan ben acabades per tots i cadascun dels
angles, fins i tot per sota, a on normalment la seva firma
està texturada

Totem 60 x 25.
Llosa amb paper i vernís.
Baixa temperatura.

Cactus totem. 60 x 25.
Llosa amb paper i vernís.
Baixa temperatura.

Totem 60 x 25 cm. Llosa amb paper i vernís. Baixa temperatura.
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Exposicions de l’ACC

Montse
Udina
Text i fotos: Mercè Sagrera

Ventall

El passat dia 4 de juny, va tenir lloc la inauguració de l’exposició
Panys i Claus que va deixar preparada la nostra amiga i sòcia
Montse Udina Abelló (1959-2005).
La Montse, a més de formar-se en ceràmica a l’Escola Massana, va estudiar maquetació, forja, marqueteria i vidre.
Va compaginar els estudis de ceràmica amb els de música
al Conservatori de Barcelona, instruments: clarinet i percussió.
Arts, totes elles, que va saber complementar en la globalitat de
la seva obra tenint la música per rerefons, cosa que la va portar
a la cerca de peces sonores, ja fos bufant o percudint, tant en
ceràmica com en ferro.

L’acte va ser presentat per Berta Meneses de l’Associació
Dana Paramita que va parlar de la dualitat existent entre l’obra
de la Montse Udina i el zen, i, Teresa Gironès de l’Associació
de Ceramistes de Catalunya que, com amiga i ceramista, es va
referir a la vessant més artística i professional.
Des d’aquestes línies vull agrair, molt sincerament, el suport
rebut de l’Associació de Ceramistes de Catalunya que va fer factible i fàcil l’exposició, la participació dels amics en el muntatge i
la generosa col·laboració de tothom. A tots, moltes gràcies

Inquieta com era, no només va estudiar, sinó que va aprofundir en altres mestries anant més enllà de l’entusiasme, vivint-les en profunditat i amb veritable passió.
Obsedida pel ”bell (vell) ofici d’aprendre”, la va dur a investigar en diverses àrees: jocs matemàtics, astronomia, palíndroms, jocs de paraules, diccionari d’homòfons, etc.
A l’exposició, també s’hi exposaren escultures en vidre, material amb el qual ella treballava sovint, i objectes de ceràmica
utilitària.
La recaptació de la venda es va destinar íntegrament al
projecte humanitari que duu a terme l’Associació Dana Paramita, a El Salvador. Per aquest motiu, l’Associació Ceramistes
de Catalunya va renunciar al percentatge de la venda a favor
d’aquest projecte humanitari.

Paaaaany!

Tot portes

Què hi veus bé?

Pany Gulliver

DNI
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Exposicions de l’ACC

Sandro
Lorenzini
Text: Emili Sempere
Fotos: Autor i Sempere
Sandro Lorenzini amb la seva esposa
Daniela Bruschi el dia de la inauguració
a l’ACC.
Signore del Fuoco. Shigaraki Cultural
Ceramic Park, Japó (2007)

Per l’ACC, ha estat un honor,
presentar a Espanya un artista
de la seva vàlua.
Nascut a Sabona el 1948. S’introdueix en el món de l’art,
a través del teatre, estudia a la acadèmia de Bora, a Milà
i treballa durant vuit anys com a escenògraf. A Albisola,
famosa per la tradició ceràmica i bressol de grans artistes
contemporanis com Lucio Fontana, queda captivat per la
plàstica de l’argila iniciant-se en aquest art.

Composició
suspesa. Gres,
terracota, esmalts,
òxids i or. (2007)

Peter Voulkos, al conèixer la seva obra, l’invita als Estats Units, on resideix el 1983, a la universitat de Bleiques
(California). Durant sis mesos treballa i adquireix nous conceptes, a la vegada que aprèn noves tècniques, com modelar figures humanes de
grans proporcions, i que desprès representarà amb conjunts escultòrics escenificats.
Personatges que poden arribar fins als tres o quatre metres d’alçada, sobre temes
mitològics de la Grècia antiga. Venen a ser, com escenes teatrals, performance, a
mode de dansa immòbil suspesa en l’aire, l’èter.
Però on descobriria la més pura essència de la ceràmica és al Japó. El primer
viatge l’efectua el 2001, i ha repetit en nou ocasions, el que l’hi ha permès exposar
en repetides ocasions i gaudir de reconegut prestigi –el que no és gens fàcil-. Els
museus de Toki, Mino, Gifu, Shigaraki i Seto, posseeixen obra seva. Sens dubte
Orient ha influenciat en aquesta nova sèrie escultòrica dels mòbils en suspensió,
que ens ha presentat.
L’exposició celebrada a l’ACC, ha causat una grata impressió visual, ja que la
seva obra ens aporta un visió completament novedosa en el panorama espanyol,
en quant a muntatge y formes escultòriques. En primer lloc, al entrar a la sala i contemplar tot aquest conjunt constituït de 30 mòbils en suspensió i a diferents nivells,
amb les formes tant diverses i de colors vius, el visitant queda sorprès i bocabadat.
En una segona reflexió, hom se’n adona que aquesta obra comporta un missatge
artístic intrínsec, el que representa una càrrega de fons, que ens convida a la reflexió,
ja que davant d’aquesta escenografia, l’espectador no se sent indiferent. Sandro,
pretén transmetre’ns mitjançant aquestes formes enigmàtiques, un pensament metafísic. Davant l’espectacularitat de la mostra, un es planteja diferents interrogants:
què representa tot aquest conjunt de penjolls en suspensió? perquè, aquestes formes tan etèries i a la vegada harmòniques? quin significat tenen aquests colors tant
cridaners? com és, que en hi ha tants a la vegada? Aquests enigmes, són els que
l’autor ens ha insinuat i a continuació tractarem de desvetllar.
L’originalitat i frescor de la representació es basa tant en el conjunt de la performance com el que cada un d’aquets mòbils, compost amb quatre o cinc peces per
si sol, representen una novetat formal i a la vegada conceptual.
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Composicions suspeses. Gres esmalts, òxids i or. Dimensions entre 60 i 130 cm. Sala ACC (2008).
A l’obra de Sandro, hi trobem tres elements claus:
LES FORMES: les formes són de la més pura geometria i
simbolitzen la perfecció: l’esfera, el con, el cercle, el cilindre. En
quant a motius: la mà, el peix, el sol, les flors, els tubs ondulats
que representen l’aigua. Son signes atemporals i universals que
es troben, en la representació artística, pràcticament des dels
orígens del temps, i es segueixen representant al llarg de la
història en diferents civilitzacions i cultures amb diversos significats i interpretacions mitològiques del sagrat. El mèrit de
Sandro Lorenzini, consisteix precisament en la transposició simbòlica, amb la reinterpretació de la imatge en treure-la d’un
context religiós atàvic, per situar-les en el concepte més pragmàtic de l’art, en dotar-les d’un nou simbolisme estilístic i molt
personal.
ELS COLORS. Una vagada modelades, esmaltades i cuites
les peces, procedeix a la segona operació, que consisteix en
escollir les formes i colors més adients en cada composició, que
munta en rast i penja en mòbils.
Els colors vius, com les formes són contundents. Purs primaris: negre, blanc, roig, blau i el daurat, res de mestissatges,
ni de terme mig, ni tonalitats suaus, transparències o textures.
Els colors vius i cridaners són habituals entre els ceramistes dels
Estats Units, però menys que entre els europeus i orientals.
És per aquest motiu que es troba pròxim a l’art pop. Per això
sorprèn tant a l’espectador, però una vegada observats en deteniment, un troba que comporten una aura espacial, força
interessant. Són d’expressió valenta i coherent, com tot el conjunt d’aquest treball. Per a Sandro, cada mòbil, de quatre o
cinc peces, representa una harmonia musical, però, quan es
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presenten en conjunts de vint o més mòbils, aleshores conformen una òpera o un concert.
L’ESCULTURA: cada obra, és com una poesia visual. Com
hem avançat, el que impacta és el conjunt. Si cada element
per se, representa una escultura, el conjunt és realment sorprenent, unes reforcen les altres. Al que Sandro respon, que
efectivament, el que pretén amb aquesta perspectiva múltiple, és crear un efecte òptic, en que l’espectador se senti atrapat, embolcallat entre els mòbils, com en un bosc poètic. Per
aquest motiu fuig dels convencionals suports de la peanya o
pedestal, perquè trenquen l’harmonia formal de l’escultura,
per neutra que sigui és un intrús i per aquest motiu prefereix
suspendre-les en l’espai: del sostre, dels arbres o d’estructures
metàl·liques, de manera que flotin en l’aire.
Sandro Lorenzini basa tot el seu treball en les regles de la
geometria i de la verticalitat, com element de la plomada del
pes de la ceràmica. Posa com a exemple, que la verticalitat és
pròpia de l’home: mentre que l’animal camina a quatre potes,
les persones ho fan erectes en dos peus i el pes del cos determina la posició; els arbres creixen cercant la verticalitat; les
muntanyes s’enlairen cap al cel, els núvols floten en l’espai.
És al Japó, on descobreix la perfecció de l’harmonia a través
de l’estudi de la natura i les propietats del materials (la terra)
que proporciona la naturalesa.
Mentre que a Itàlia l’art passa a través de la cultura clàssica
del Renaixement, a orient és la depuració de la forma i la essencialitat. Efectivament els que hem viatjat o han treballat a
Japó o a Corea, tornen amb un nou concepte de la ceràmica.

En una de les exposicions, les escultures penjaven dels
arbres del jardí, per integrar-les en la natura. En una col·
lectiva a Shigaraki (2007), visitada pels emperadors del
Japó, Sandro fou convidat com a representat dels artistes
occidentals, el que significa un gran honor i el màxim reconeixement als seus anys de treball. Altres vegades, la
instal·lació s’ha muntat en espais interiors amplis, ocupant
varies sales d’una mansió, com en el cas, del palau Reial
Caserta, a Nàpols, amb 120 obres, repartides en deu sales
i en cadascuna d’elles amb motius diferents, sobre temes
de la reialesa.
En definitiva, l’exposició de Sandro Lorenzini a l’ACC,
ens demostra que es tracta d’un artista excepcional, que
ens ha sorprès molt gratament i ha demostrat que l’art
realment no té fronteres ni obstacles que l’aturin

Conjunt d’escultures en una exposició.

Composició suspesa. Gres, terracota, esmalts, òxids i or. (2007)

Composició suspesa. Gres, terracota, esmalts, òxids i or. (2007)

NOTA: La relació amb Sandro i l‘ACC, ha sorgit per mediació de Jaume Molgó, que el va conèixer en el seu
recent viatge al país nipó, on li proposà d’exposar a Barcelona.
Conflittualità. Gres i fusta (1986). Forteza del Priamar, Savona (Itália).
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Entrevistes Tallers i Ceramistes

Miguel
Molet
Text: Jaume Molgó
Fotos: M. Molet
Miquel Molet desenfornant.

A la petita localitat d’Albelda, a la comarca de la Llitera,
més concretament a la franja aragonesa d’Osca, hi podem trobar un espai dedicat a la ceràmica, creat per en Miquel Molet.
Tot i que ara ja és un ceramista reconegut, en Miquel va començar a treballar la terra d’una manera ben diferent a l’actual: va ser pagès. En tant que fill de pagesos i vivint en una zona
tradicionalment agrícola, va descobrir un altre camí a seguir...
la ceràmica.
Tot va començar a l’any 1993, ja amb 27 anys, va fer un
curs de ceràmica i escultura a l’Asociación Literana de Estudios
de Cerámica, a Tamarite de Litera (Osca), on es va enganxar
al torn. Això va ser a l’octubre, i la Setmana Santa de l’any
següent ja era a Llers (Girona) fent un curs de torn, al taller
d’en Ramon Fort. Va decidir doncs que aquell era el nou camí
a seguir.
Autodidacta, va fer diversos cursos monogràfics, i encara
ara no ha deixat de fer-ne d’altres més especialitzats: 2003 Curs de Fumats, amb l’Alison Tinker; Curs de Coccions al Fum,
amb na Jane Perryman, al seu taller d’Anglaterra. 2004 – Curs
de Reduccions i Carbonacions en Forn Ceràmic, amb en Manuel Kéller. 2005 – Curs de Cocció en Forn Obert, amb na Jutta
Winckler. 2006 – Curs de Sigillates i Coccions, amb en Joaquín
Vidal, entre d’altres.
Un cop emprès el camí ceràmic, va començar amb esmalts
de baixa temperatura, i seguidament amb engalbes vitrificades, creant unes línies de treball que va comercialitzar. En
aquest afany de descobrir noves tècniques, un curs de Rakú al
1998, el va fer interessar per el “craquelé” de base transparent
i va iniciar la recerca d’un món nou, més relacionat amb el fum,
sense saber que en un futur havia d’esdevenir la seva passió.
Però descobert el món del Rakú, sorgiren noves preguntes: Com podria fer craquelats i efectes de fum, sense utilitzar esmalts? Va iniciar una nova recerca, que el va portar a
descobrir que brunyint la peça primer i aplicant-hi una capa
de barbotina, un cop bescuitada, aquesta barbotina aniria craquelant fora del forn, per seguir amb una cuita tipus Rakú i
posteriorment netejar amb aigua tota la barbotina. El resultat
va ser el desitjat, peces craquelades molt interessants sense
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Geometries indegudes.
Peça petita 11x17 Ø. Peça gran 13x21 Ø.

utilitzar esmalt. El fet de no trobar-se còmode brunyint, va ser
un inconvenient que el va fer donar un pas enrere en aquesta
nova tècnica i la alternativa va ser la Terra Sigillata. Una nova
porta oberta on va començar a treballar-hi de ple. Com obtenir
aquestes terres, com aplicar-les, com colorar-les... fins avui dia
que encara hi treballa amb molta intensitat.
El més interessant per en Miquel, va ser que podia deixar
de brunyir, doncs la Sigillata un cop seca ja te una aparença
brillant, que es pot realçar passant un drap de cotó, o simplement fregant amb els dits. Fer combinacions dels diversos
colors naturals de les mateixes terres, o colorar-les amb sals
solubles (clorurs i sulfats), però un pas més ha estat anar a buscar els fumats aplicats a la Sigillata. Actualment hi ha diferents
tècniques que utilitza, i a l’hora investiga: Rakú Nu, Cocció en
“Caceta”, Fumats en Pou, Forn de paper, Carbonació...
En aquest moment, ha arribat a fer servir les tècniques de
Rakú Nu, reserves, en un forn de gas convencional fent carbonació. Això li permet amb menys manipulació de les peces, obtenir els mateixos resultats o en alguns casos millors fins i tot.
Amb tot aquest bagatge, ha format part de l’Asociación
Correlimos; ha participat en exposicions col·lectives i individuals, principalment a la zona d’Aragó, també a Lleida, Oviedo
(Astúries) i Milà (Itàlia). Cal mencionar especialment, la seva
participació en les últimes edicions de CERCO Ceràmica Contemporània, on va rebre l’Accèssit en la edició 2006, amb
l’obra Contenedores de Sueños, i on ha estat seleccionat en la
edició d’enguany, 2008, amb l’obra Bipolares.
Fruit de tot aquest interès pels fumats ha estat, no només
la creació d’obra ceràmica i la participació en exposicions, sinó
també la creació de cursos específics per donar-ho a conèixer
a d’altres ceramistes. Ha impartit aquests cursos en diferents
espais: Tàrrega (Lleida), El Perche (Terol), Agost (Alacant), Astúries... Però on els imparteix regularment, és en el seu propi
taller, des de l’any 2005. Enguany han estat tres cursos: Terras
Sigillatas y Ahumados en cerámica, del 14 al 19 d’Abril. Terras
Sigillatas y Rakú Desnudo, del 28 de Juliol al 2 d’Agost. Terras
Sigillatas y Técnicas de Cocción, del 4 d’Agost al 9 d’Agost
Més informació a: www.miguelmolet.com

Contenidors. 10x19 cm Ø.

Bipolars. 52x31x10 cm.

Exposició de peces al taller
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Pastes blanques i colorejades
Llosa, Gres Blanc i Xamotat
Porcellana, Engalbes, Esmalts
Maquinària per a Ceràmica

Pastes per a modelar autoenduribles
Pastes colorejades
Porcellanes autoenduribles
Eines, mosaics, ...

Av. Mas de l’Oli, 210
46940 MANISES (València) Espanya
Telèfon: 961 543 157 • Fax: 961 520 740
E-mail: info@montesapc.com

www.montesapc.com

Entrevistes Tallers i Ceramistes

Ignasi Jodar
Text: Mercè Coma

Acabats perfectes, cantons rectilinis escairats a la perfecció, boles i
ous rodons grans i potents, dones, culs... Aquesta obra és el resultat
d’una vida de treball de la que Ignasi Jodar se sent molt orgullós.
En els seus inicis, als 14 anys va començar a treballar amb Evaristo Moliner, joier ubicat a la Via Laietana de Barcelona on
feia d’aprenent. Durant els primers anys va fer de tot des d’escombrar el taller a aprendre a utilitzar les eines i les tècniques
que s’hi podien fer servir. Passats uns anys va anar canviant de
tallers i incorporant al seu saber diferents mètodes i formes de
treball que anaven enriquint el seu bagatge com a joier Durant
molts anys, 10 o 12, va treballar amb Luís Martínez Azuaga
que segons ens explica és la persona que el va iniciar en el
coneixement del disseny i del qui ha rebut les influències que
l’han marcat en les seves etapes posteriors. En el seu taller feia
tots els prototipus per microfusió amb plata de les joies que
posteriorment es durien a terme, a mesura que anava agafant
solidesa en el treball intervenia amb la seva pròpia creativitat.
Durant aquest temps, als baixos de la seva vivenda de Barcelona, s’hi va instal·lar l’escola de ceràmica “FORMA” per la que,
degut a petites col·laboracions com a veí, s’hi va sentir atret i
amb ganes de fer algun “cendrer per a casa”. Amb ells va anar
Ignacio i Roman Jodar.

Bola tallada 34 x 34 Refractari esmalt 1240ºC
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trobant una complicitat que li va permetre anar aprenent a desenvolupar la seva manera de fer. La ceràmica però no deixava de ser un entreteniment amb el que no s’hi guanyava la vida. Va muntar el seu propi
taller de joieria i mentre feia prototips per a la botiga treballava i venia
la seva obra personal.
Passats uns anys i a mesura que s’anava refermant en el coneixement de la ceràmica va muntar el seu propi taller al carrer Sant Guillem
i i va fer dues exposicions, a la Caixa de Barcelona a Vallvidrera i a la
galeria TRAMA. Tot seguit, veient les possibilitats que tenia la ceràmica obre la primera botiga a València Center, que continuà amb una
segona una tercera, i una quarta al Gran Pasaje (Diagonal-Muntaner)
i una cinquena al carrer València. Cada vegada les seves pretensions
eren superiors. Durant aquesta etapa va conèixer molts ceramistes i
va vendre molta ceràmica.

Plafó 40 x 40 – Refractari 1240ºC

Plafó 40 x 40 – Refractari 1240ºC

Plafó 40 x 40 – Refractari 1240ºC
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Entretant anava treballant amb diferents grans empreses, a les que
dissenyava els prototips, les reproduccions de les quals, eren realitzades
en diferents materials: resines, metalls, vidre. Va muntar una comercial
d’escultures de resina i al mateix temps la botiga de ceràmica del carrer
Mallorca. Durant molts anys es va vendre molt. Anava invertint en les
botigues de ceràmica, que seguia sent el món que el tenia fascinat. Li
permetia guanyar, fer guanyar, gaudir i anar desenvolupant el seu interior. El plaer que li aportà treballar amb la ceràmica no li produeix cap
altre disciplina. La seva dèria ha estat sempre que el seu treball fos productiu i ha tingut la capacitat de ser un gran emprenedor En arribar la
incursió del mercat Xinès a Barcelona tot va canviar i els seus negocis
varen anar deixant de ser rentables. “A grans mals grans remeis” i va
prendre la determinació de tancar les empreses i fer un canvi de rumb
en la seva forma de vida. En aquests moments està instal·lat en una
preciosa casa a Comarruga on hi té instal·lat el seu taller de ceràmica
que és l’única disciplina que treballa actualment. La influencia però, de
tot el seu bagatge, dona
empremta a
les seves peces. El seu fill
Roman l’ajuda a fer tota
la producció
que després
vendrà a fires,
exposicions o col·
leccionistes.
La seva il·lusió
es poder jubilar-se i seguir gaudint
d’aquest món
al que creu
que
durant
molts anys ha
ajudat a tirar
endavant amb
la seva aportació, comprant
i venent una
bona part de
la producció
d’altres ceramistes
Plafó 40 x 40 – Refractari 1240ºC

Meteorit 22 x 53 – Refractari esmalt 1240ºC

Meteorit 22 x 53 – Refractari esmalt 1240ºC
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Entrevistes Tallers i Ceramistes

Teresa Marta a la Fira del Portal de l’Àngel de Barcelona.

Teresa-Marta
Batalla
vocació per la ceràmica
Text: Emili Sempere
Neix a Barcelona, el 1958. Una vegada cursats els estudis de rigor, s’inicia en el disseny i
durant tres anys cursa estudis a l’Escola de Disseny Elisava de Barcelona.
La Teresa-Marta ha tingut una sèrie de trobades amb l’atzar que li han marcat
la vida. Resulta que quan anava a les classes de disseny amb moto, a diari, s’havia
d’aturar davant un semàfor a la cruïlla del carrer Consell de Cent amb Balmes, i
mentre esperava, contemplava un cartell en el que es podia llegir: Escola de Ceràmica Raku. Captivada per la paraula ceràmica, un dia decidí entrar i, tant bon
punt veié els torns, es digué: ¡això és el que cercava! I començà a assistir a l’escola
els divendres a la tarda, que era l’únic dia de que disposava, i així durant un any,
compartint les classes amb el disseny gràfic. Una vegada acabats els cursos de l’Escola Elisava, sense dubtar-ho més es decanta per la ceràmica. Quan anuncià al tutor
que pensava deixar el disseny gràfic, el professor li contestà de com podia deixar una
professió de futur, per dedicar-se a un art mort i allunyat de la societat, com la ceràmica.
No obstant, li respongué, que en el disseny no trobava el camí més apropiat, mentre que
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en la ceràmica se sentia feliç i preveia el seu futur, doncs, la matèria plàstica li donava plena llibertat de creació amb infinitat
de possibilitats. El temps ha acabat donant-li la raó.
A l’escola Raku la mestra era Conxita Serra Pubill, al veure
l’empenta i la il·lusió de la Teresa-Marta de seguida va confiar
en ella, primer com a ajudant i desprès com a mestra, i poc
desprès com a sòcia de l’escola. Ella sempre diu que li deu molt
a la Conxita, tant pel que li va transmetre dels seus coneixements i el seu amor per la ceràmica, com humanament.
Estant a l’Escola es va treure el títol d’Arts i Oficis i va realitzar diversos cursos i trobades arreu d’ Espanya, de cuita de
forns, perfeccionament de torn, Raku, esmalts...
Teresa-Marta és com una esponja: ho absorbeix tot. Com
ella diu:

“De tot i tots se n’aprèn, la qüestió
radica en estar oberts i receptius.”

La trajectòria professional transcorria per el curs previst, fins
que per una altra casualitat de la vida, li torna a canviar el destí.
Una de les seves experiències vitals ja de joveneta, ha estat el
viatjar constant.
Resulta que desprès de la caiguda del Mur de Berlín i la
reunificació de les dues Alemanyes, es crea a la pintoresca i
universitària ciutat de Jena, el Club de Cultura i per la Pau,
promogut per l’artista pintor Rainer G. Schumacher que, a
l’estiu de 1991, organitzà un encontre de vint-i-cinc d’artistes
europeus per crear un projecte ciutadà que consistia en la intervenció en els espais públics de jardins, places i voltants del
riu, que en certa manera canviés l’estètica paisatgística i urbana dels anys d’aïllament. Entre els artistes invitats un grup
eren ceramistes italians, una irlandesa, un romanès, un suís,
una holandesa i tres catalans: Teresa-Marta, Daniel Caselles i
Jordi Méndez.
Durant l’encontre de tres setmanes a Jena, sorgí una amistat entre la Teresa-Marta i en Rainer, que en posteriors viatges

LES CERÀMIQUES DE TERESA-MARTA
Com ja s’ha advertit en un bon principi, ella sentia una gran fascinació pel modelat al torn, que ha arribat a dominar amb mestratge. Tanmateix durant l’etapa de l’Escola Raku, treballà i experimentà amb els acabats, vernissos, llustres metàl·lics i engalbes,
a la vegada que esdevingué una especialista en raku i impartí
nombrosos cursos. Pel fet d’efectuar unes demostracions a Itàlia,
fou invitada a Alemanya. Amb la seva experiència manifesta:

“A la vegada que ensenyes
n’aprens molt a l’escola, però
també és cert que l’escola
t’absorbeix i deixa poc temps
per a la concentració i desenvolupament d’una obra exclusivament pròpia.”
Malgrat que el treball al torn ha estat primordial, arriba un
punt en que, en certa manera, es troba condicionada en quant
al desenvolupament formal. Segons ella: “el torn no deixa de
ser una cotilla, estàs connectat a un mecanisme, ets tu i la màquina. El torn dóna una simetria, com és la puresa de la línia i
del material, però no deixa de ser una eina que et limita”.
Desprès del torn, se n’adona que el més adient pel tipus
d’obra que pretén crear és el modelat amb planxa, en que
arriba a desenvolupar un procés amb el que obté excel·lents
resultats. Com és sabut habitualment les planxes planes es
confeccionen amb una laminadora mecànica o pressionant
amb un rodell manual. Però ella opta per un altre procediment
innovador, que consisteix, en tallar directament amb un filferro el plastró d’argila, una placa de tres o quatre centímetres
de gruix. Que desprès sobre la taula amb les mans i a l’aire, a
mesura que les estén, expansiona a voluntat, com qui fa una
pizza, és a dir, obrint la pasta cap enfora. Ella considera que la
planxa treballada a mà, és més càlida que no pas la produïda
per procediments mecànics, al no resultar tant perfecta i polida.
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Per la seva confecció manual, conserva les empremtes dels dits,
les vores irregulars, les textures i gruixos desiguals, en definitiva
transmet el contacte i sensibilitat humans.
És a partir del 2000, que perfecciona el treball de la planxa amb la decoració. Si sorprenent és la tècnica del modelat,
no ho són menys la decoració i els acabats, a base d’òxids,
engalbes, cendres, tècnica mixta del cos de la peça de gres
recobert amb tires de porcellana: collage, incisions de dibuixos, textures aspres o polides segons convé. Sempre ha
defugit el treball fàcil i repetitiu, així com les cobertes esmaltades amb llustres, les decoracions de policromies llampants
i pintades amb pinzells, no deixa que res s’interposi entre la
creació i la matèria.
La degradació de colors dintre d’una mateixa gamma, depèn d’una sèrie de circumstàncies degudes al foc, les reduccions, la temperatura i densitat o proporció de la formulació
dels òxids. Quan no aconsegueix els resultats pretesos, no
té inconvenient en destruir una o vàries peces. La decoració
que imprimeix sobre la superfície, és una tècnica realment
interessant desenvolupada tanmateix per ella. Aconsegueix
integrar el dibuix en la coberta, com ella mateixa ens diu:

“Per a mi la superfície de la ceràmica és com una pell.”
Una vegada talla la planxa del plastró d’argila, amb un
punxó grava per incisió un dibuix geomètric molt fi, que a
mesura que la planxa o cilindre s’engrandeix les incisions es
van aprofundint i obrint, fins convertir-se en un sol cos que
crea un conjunt decoratiu força original i que contrasta amb
els colors de tons pastel, assolint un esplèndid efecte estètic.
El dibuix i la mida varien segons el format de la peça, poden
ser d’estil geomètric o floral.
La cuita que empra en el gres és de monococció i gira en
torn a una temperatura dels 1.260º, i dona com a resultat un
material noble i d’alta qualitat.

acabà formalitzant-se. Rainer a finals
del 1992, s’instal·la definitivament a
Catalunya. Aleshores, decideix deixar l’Escola Raku i muntar la vivenda i
l’obrador amb en Rainer, a la finca del
Moli de Can Tresserres, a Sant Celoni.
A Teresa-Marta, amb un altre cop
d’atzar, li canvia de nou el rumb de la
vida, ja que per determinades circumstancies ha de mudar-se de domicili i
traslladar el taller. Desprès de molt cercar un indret, es decanten per les Terres de l’Ebre, a la localitat de Roquetes, als voltants de Tortosa. Es tracta
d’una finca, amb una casa envoltada
de tarongers, oliveres, pins, alzines i
animals de companyia. És com el paradís que tots hem somiat i ells ja ho
gaudeixen des de 2004, treballen amb
tranquil·litat i serenor d’esperit, per
poder dedicar-se de ple a la vocació de
treballar i viure de l’art i per l’art. El
nou espai ha estat batejat amb el nom
“El Raval de l’Art”, amb la intenció de
convertir-se en un punt de trobada entre artistes i públic, amb un espai on
exposar permanent les seves obres en
plena natura.

Diferents etapes del procés de
modelatge i decoració d’una peça.

LA JOIERIA
La joieria per a Teresa-Marta representa un producte alternatiu, però que igualment la satisfà,
en un terreny distint, però a la vegada convergent. En gaudeix i li serveix per desenvolupar la
creativitat i despertar la ment.
És paradoxal que per una banda pugui produir obres de gran volum, magistrals gerros
de 40 a 50 cm d’alçada i diàmetre, d’un pes considerable, mentre que per altra part, realitza
joies, de 3 a 5 cm, que igualment poden resultar veritables obres d’art. Quan és sabut que, en
general, un artista sol especialitzar-se en un tipus d’obra d’una certa mida i concepte, ella és
polivalent. A la pregunta de com s’explica aquesta disjuntiva respon:

“Sento una necessitat imperiosa d’esplaiar-me en la
peça menuda, m’hi trobo igualment a gust i realitzada.”
Curiosament, des que es dedica de ple a la ceràmica, la joieria ha estat una constant;
no tant sols l’ha produït en ceràmica, en altres èpoques també l’efectuava amb materials
diversos: cartró, canya i fusta, és a dir, materials propers a la natura, encara que habitualment ho fa en ceràmica i amb acabats en raku, reflexes i òxids mates. Darrerament està
treballant amb gres, amb esgrafiats i relleus decorats amb òxids i esmalts mates.
Quan ja domina un procés de producció o estil, continua la recerca i aviat troba noves
fórmules d’expressió i canvia. És per aquest motiu que cada tres o quatre anys treu una nova
col·lecció.
Moltes vegades ens preguntem si es pot viure exclusivament de la ceràmica. El cas
de Teresa-Marta Batalla i Rainer Schumacher, és un exemple manifest, ja que a més de
viure’n, en gaudeixen plenament. Per a ells es tota una filosofia de vida
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Elisa Arimany dia a dia, cop a cop

Perspectiva del taller. Elisa i Josep Cantacorbs, ajudant.

Text: Emili Sempere
Elisa Arimany és un des valors més sòlids amb què compta la
ceràmica contemporània, encara que en el món de l’art és més
considerada com a escultora, per les obres executades amb
ferro.
L’ACC, des que ens varem instal·lar a la nova seu de Dr.
Dou, (2001) venim celebrant una sèrie d’exposicions antològiques en reconeixement a la trajectòria professional i l’alt nivell
artístic assolit, com les d’Angelina Alòs, Jordi Aguadé, Família
Serra, Joan Cots... En aquesta ocasió l’honor ha recaigut en
Elisa Arimany Brossa. Mostra a celebrar el proper mes de desembre del 2008. Coincidint amb la inauguració, es presentarà
el llibre-catàleg que recopila la major part de la seva obra.

Elisa Arimany és oriünda de Sant Vicenç de Castellet. Els
seus inicis parteixen de la fàbrica familiar de Rosa Gres, de Cerdanyola del Vallès, on té instal·lat un ampli taller des de principis dels setanta. A la fàbrica organitza la part tècnica, dedicada
als esmalts i creació del disseny de rajoles. Però, quan es dóna
a conèixer al públic, és per l’empresa fundada i dirigida per
ella, dedicada a figures i objectes de regal, que assoleixen un
èxit notori. Creacions i dissenys propis i que es comercialitzen
amb el nom d’Elisa.
És en la dècada dels vuitanta, que el seu llenguatge artístic
canvia i es decanta decididament per l’escultura i murals de
tendència abstracta i purament conceptual. Com a investigadora constant, experimenta diversos materials que combina
amb la ceràmica: paper, resines, ferro i ciment.
Per analitzar les etapes i avenços d’una obra tant extensa,
cal classificar-la en sis sèries. La primera, comprèn el període
industrial i figures i objectes decoratius; la segona, l’escultura
abstracta i inicis dels murals i paviments; la tercera, les sèries
dels cubs i quadres; la quarta, dels materials mixtos, terra i porcellana, terra i paper; la cinquena, la denominada prensions i el
cant de la terra; sisena, migracions. A més, s’hi troben moltes
altres peces descontextualitzades.

Porcellana i gres. 48 x 38 cm. 1982.
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Consideració especial mereixen els importants treballs dedicats a l’arquitectura, murals i paviments de rajola, obra plana,
de composició bàsicament de motius geomètrics, que ha vingut efectuant durant tots aquest anys de professió, dels quals
se’n troben més de trenta, algunes realment excepcionals, tant
per les mides, com pel resultat estètic: paviment de la plaça
de Basauri, a Bilbao, de 2.000 m2; les places del Rei a Sant
Cugat; de Sant Ramon i de l’Ateneu de Cerdanyola; de la Plaça
d’Espanya, a Melilla, entre altres. Tots assoleixen dels 1.000
als 500 m2. Tan sols a Cerdanyola compta amb diversos tre-

balls: la façana de l’ajuntament, amb
18 plafons, a l’església parroquial la
capella del Sant Crist, la façana de la
fàbrica i menjador de Rosa Gres amb
vora 1.000 m2, i en l’escultura Europa,
amb ferro, de 12 metres de diàmetre,
ubicada a la rotonda de la localitat (direcció Sant Cugat).
Als Estats Units, a Miami, on també
disposa de taller i hi ha treballat durant
períodes prolongats, té instal·lades
una sèrie d’escultures monumentals de
ferro, en espais públics, museus i col·
leccions privades: Nova York, Atlanta,
Miami, Chicago, així com en ferro o
ceràmica: Bilbao, València, Barcelona, Sant Vicenç de Castellet, Terrassa,
Manresa, la més recent, en una plaça
de Sant Vicenç dels Horts (2008).
Si s’ha de situar Elisa Arimany
dintre d’un moviment artístic, és en el
de la postmodernitat i l’informalisme
de l’últim quart de segle XX, espai generacional, en que la dona s’incorpora
de ple al món de l’art: Angelina Alós, Elena Colmeiro, Madola, Elisenda Sala, Barbaformosa, Maria Bofill i Rosa Amorós. Amb la
particularitat que Elisa domina totes les facetes: des del torn, plafons, murals i paviments a l’escultura amb ferro i ciment.

Façana sud de l’Ajuntament de Cerdanyola
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Seqüència oberta. Refractari i paper.
19 x 34 x 20 cm. 1986.

Defora i dedins. Refractari i paper.
21 x 23 x 10 cm. 1986.

La quantitat prodigiosa d’obres realitzades per Elisa Arimany, en el decurs de quaranta anys de treball, ens demostra
que posseeix un talent innat i primordialment és una treballadora infatigable de l’art. Per aquest motiu, el subtítol de l’article: Elisa dia a dia, cop a cop, perquè, pràcticament tots els
dies laborables, acudeix al taller durant cinc o sis hores i, obra
rere obra, cop a cop, crea les escultures de línies estilitzades i
conceptuals, tant minimalistes, com constructivistes. En realitat, cada obra respon a una estructura arquitectònica, que pot

Variacions del cub. 25 x 25 cm. Gres. 1976.

començar per una maqueta de ceràmica i acabar en una escultura de mida gegantina, situada al bell mig d’una plaça, d’una
rotonda, o bé, un mural o paviment col·locat en una façana,
interior d’una església, un palau o vestíbul d’una casa.
Com ella sol afirmar:

“L’art, a més d’inspiració, és bàsicament treball.”

Mural Fàbrica Rosa Gres.
Detall del mural de “Can Xarau”.

Paviment de la Plaça Sant Ramon. Cerdanyola.
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Detall de la façana sud de l’Ajuntament.

XXV FIRA DEL FANG
DE MARRATXÍ
Del 28 de febrer al 8 de març de 2009

Lloc: Ses Tres Germanes. Carretera d’Inca Km. 8,5
Fira dedicada exclusivament als artesans del fang que reuneixen la doble
condició de productors i comerciants. Bases per a la participació.

Organitza:

Per a més informació:

Ajuntament de Marratxí

Àrea de Cultura, Fires i Festes
Tel. 971- 79 76 24
E-mail: cultura@marratxí.es

www.marratxi.es

PLAN. IND. GISBERT, S.L.

MAQUINARIA I
PRODUCTES PER A
PROCESOS CERÀMICS
TORNS, CALIBRES, FORNS, EXTRUSSORES,
COMPRESSORS, TORNETAS, LAMINADORES,
MOLINETS PRIMERES MATÈRIES, ESMALTS I
UTILLATGES

PLAN. IND. GISBERT, S.L.
c/ Jaume Ribó, Nau 9
Apartat Correus, 277 - BADALONA
Tel. 933 846 111 - Fax 933 895 048

MATERIALS AUXIALRS PER A LA CERÀMICA
FORNS ELÈCTRICS PER A CERÀMICA, VIDRE,
ESMALTS, LABORATORIS,
TEMPERATURES DES DE 300º C, A 1.600º C
www.gisbertsl.com
forns@gisbertsl.com
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Roque
Martínez
Text: Manolo Sales
Fotgrafies: R. Martínez
Tapons 18 x 27 cm. 10 x 35 cm.
Tècnica Pitfiring.

Quan contemplem una de les obres de Roque Martínez; hi veiem de seguida que ens trobem amb el treball d’un terrissaire
de tradició perquè, tot y la incongruència, hi veiem l’enrobustiment i el bon quefer d’un veritable artista que sent el que
fa. La veritat és que ha mamat la terrisseria des de ben menut
perquè, en el seu cas es tracta de la tercera generació de terrissaires d’Agost (Alacant), una terra de provada tradició.
En la dècada dels 90 la terrisseria tradicional acaba la trajectòria industrial i és, llavors, que pren un altre rumb pel desús
dels seus productes.
Encara hui en dia hi podem veure els quatre forns àrabs
amb que comptava la fàbrica, just on ara hi ha la sala d’exposicions del treball de Roque Martínez.

Ampolla. 22 x 39 cm.
Modelat al torn i acabat pitfiring.

Arribats en aquest punt, també podem denominar la seva
forma de treballar com un informalisme abstracte, un poc amb
totes les precaucions de la comparació a la Action Painting, en
el sentit que Jackson Pollock deia: vull expressar els meus sentiments no-il·lustrats, i sóc capaç de controlar que no hi hagi
principi ni fi.
Pel que fa a la forma, tot i que la seva intenció és de no seguir com un terrissaire, els seus treballs es desenvolupen sobre
peces de ceràmica que, de fet, son uns contenidors com ara,
(cubes) botes, (llebrells) gibrelles o gerres, bé que últimament,
són substituïdes per formes mesestrúriques amb un denominador comú que es el torn. És un escultor, el burí del qual, és el
torn de terrisser i el material a esculpir el fang

Una primera mirada a les seves obres ens pot endur a limitar la nostra percepció dins el registre de la imitació de la
naturalesa d’una aparença física que reprodueix, a la menuda,
elements que ja existeixen... com deia Aristòtil “tots els artistes
proven d`imitar la natura”. I així, hi trobem, l’obra de Roque
Martínez, un món de líquens, traços de ferro, barbo... La fascinació sensual de la matèria de la seva organització abstracta,
l’encís de la macrovisió.
Utilitza la tècnica anomenada pitfiring, que podríem traduir més poèticament
per pintar amb foc, Aquesta
tècnica no és tan aleatòria
com pugui semblar, en un
principi tot i que s’hi deixa
un cert marge per les sorpreses que un hi pot trobar
a l’obrir el forn.
Vas. 19 x 32 cm.
Tècnica Pitfiring.
Fusió 69 x 47 x 52 cm.
Totxanes i peça pitfiring.
TERRART 33

Reportatge Museus

Reportatge
Text: Emili Sempere

Els 25 Museus de
Ceràmica d’Espanya
i els 3 de Portugal

Cada museu té una idiosincràsia que li ve donada per diversos factors com són: l’edifici on s’ubica, les col·leccions amb que compta
originàriament, l’orientació segons el criteri del director i les institucions que el regenten.
Dels 25 museus monogràfics actuals d’Espanya, 10 pertanyen
a Catalunya, 6 al País Valencià i 9 a la resta de l’Estat. Cal
classificar-los en dos tipus: els de ceràmica decorada i els de
terrissa tradicional. No és possible en aquest primer reportatge
detallar-los, pel que es comenten 14 i de la resta ens anirem
ocupant en posteriors ocasions.
Els dos primers museus monogràfics de ceràmica es creen
durant el període franquista, però quan realment es fan extensius al territori peninsular, és a l’últim quart del segle XX,
i es concentren a Catalunya i País Valencià. Això obeeix a un
motiu racional, com és la tradició i estima per la ceràmica. Una
altra peculiaritat d’aquests museus és que, en general, el seu
origen parteix del col·leccionisme i de la iniciativa privada. Un
bon nombre, malgrat ser de recent creació, són molt importants tant per la qualitat com per la quantitat, ja que alguns
rebassen les 10.000 peces i la majoria compten entre 3.000 i
5.000 exemplars.

CATALUNYA
Entre els anys quaranta i setanta, es troba en plena expansió
industrial y econòmica el que facilita que personatges interessats per la cultura i l’art creen importants col·leccions, algunes
de les quals serviran d’embrions de futurs museus. Entre els
fabricants i comerciants del segle XX destaquen: Santacana,
Plaudiura, Rocamora, Roviralta, Godia, mossèn Gudiol, Folch,
Batllori, Montagut, Salvà, Rivière, Faurado... Cal remarcar que
no són col·leccionistes exclusius de ceràmica, també es dediquen a la pintura, el moble, les talles i el vidre.
Algunes col·leccions foren adquirides per la Junta de Museus de Barcelona, per finalment passar al Museu de Ceràmica
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de Barcelona, el 1966. La creació d’aquest nou museu en gran
part es deu a l’afany del ceramòleg Lluís Maria Llubià.
La majoria dels 10 museus monogràfics de Catalunya es caracteritzen perquè inclouen ceràmica de tota Espanya, mentre
que els altres es subscriuen preferentment a l’àmbit regional
o local.
a) De ceràmica decorada: M. C. de Barcelona; M. Vicenç
Ros i el de l’Enrajolada a Martorell; Fundació Folch a Rupit; Mar
i Cel a Sitges; Bell Puig de Segarra; M. Can Tinturé a Esplugues
de Llobregat.
b) De terrissa: Museu Ceràmica Popular a l’Atmella de Mar;
M. del Càntir a Argentona; M. Terracota a La Bisbal; M. Rocaginarda de Terrissa dels Països Catalans a Oristà.
c) Generals: que contenen importants col·leccions: M. Episcopal de Vic; M. Cau Ferrat a Sitges; M. d’Art a Girona; Fundació F. Godia a Barcelona; Museu del Vi de de Vilafranca, entre
altres.
d) De farmàcia: Un altre apartat especial el representen el
pots de l’apotecaria, que conformen unes col·leccions extraordinaries, entre elles la d’Alfons Cusí, del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, instal·lada a Masnou; la del Poble Espanyol
a Barcelona; la de l’Hospital de Santa Caterina a Girona; la de
l’Antic Hospital de la Santa Creu a Barcelona; la del MuseuArxiu de Cardedeu i la del M. Municipal de Llívia, entre altres.
e) Col·leccions: Així mateix algunes extraordinàries col·
leccions particulars de determinades peces: rajoles, pots de
farmàcia, plats, tenalles, càntirs i peces de forma. Col·leccions
algunes de les quals es poden visitar amb cita prèvia amb els
propietaris.

Museus Monogràfics de Ceràmica d’Espanya i Portugal

FRANÇA

• Buño
Elosu •

• Morillo de Tou

• Barcelós

L

PORT

Caldas da Rainha •

Saragossa •

UGA

Vista Alegre •

• Madrid
• Talavera
de la Reina

• Lisboa
Chinchilla •

Orista • • La Bisbal
Rupit •
Martorell • • Argentona
Bellpuig • Esplugues • • Barcelona
• Sitges
• Ametlla de Mar
Onda •

• Alcora

Paterna •
Manises • • València

Mallorca
• Marratxí

• Agost

• Museus de Terrissa
• Museus de Ceràmica Histórica
• Museus de Ceràmica Histórica i Contemporània

VALÈNCIA
En l’actualitat, el País Valèncià amb 7 museus, és la segona
potencia museogràfica i de col·leccionisme d’Espanya.
De ceràmica decorada: M. Nacional González Martí a València; M. Municipal de Ceràmica de Manises; M. Municipal
de Ceràmica de Paterna; M. de Ceràmica de l’Alcora; M. del
Taulell, a Onda.

Generals: M. Arqueológico Nacional, -encara que tant sols
té exposat al públic una mínima part per manca d’espai-, M. de
Artes Decorativas, ambdós a Madrid; el M. de Santa Cruz, de
Toledo; M. de Bellas Artes de Ávila; El Monestir del Puig a Mallorca. De terrissa M. Etnológico de Castilla y León, de Zamora.
M. del Povo Galego a Santiago de Compostela.

De terrissa: M. Ceràmica Popular d’Agost, (Alacant).

PORTUGAL

Generals: M. de Belles Arts de Castelló.

Dintre de l’àmbit lusità existeixen 4 museus monogràfics interessants: el Museu do Azulejo a Lisboa, especialitzat amb
rajoles. El Museu de Olleria a Barcelos, dedicat a la terrissa de
tot el país. El Museu de Caldas de Rainha i el de la fàbrica de
porcel·lana de Vista AlegreCom museu general destaca el Museu Nacional de Arte Antiga a Lisboa.

Col·leccions: com hem advertit existeix una gran tradició
i gràcies a elles, es crea el Museu Nacional de Ceràmica, que
porta el nom del seu fundador “M. González Martí”. que és el
museu més visitat del País Valencià i de tots els de ceràmica,
amb uns 150.000 visitants anuals.

ESPANYA
La resta d’Espanya, compta amb 9 museus monogràfics i uns
altres tants en col·leccions realment importants.
De ceràmica decorada: El M. Valencia de Don Juan a Madrid; M. de Ceràmica de Talavera de la Reina; M. de Ceràmica
de Aragón a Saragossa.
De terrissa: M. de Alfarería Tradicional Aragonesa a Morillo
de Tou (Huesca). Museu del Fang, de Marratxí a Mallorca; M.
C. Popular de Espanya a Chinchilla (Albacete), M. del Cántaro
a Valoria la Buena (Valladolid). Buño de Malpica (A Coruña).
Museo de Alfareria Vasca a Elosa (Avila) També hi ha centres
d’interpretació interessants a La Galera (Tarragona) i a Naval
(Osca). Puente del Arzobispo (Toledo).

MUSEUS ARQUEOLÒGICS
No hem d’oblidar, que la ceràmica, com és present des de la
Prehistòria, ha generat quantitat ingent de ceràmiques, motiu
pel qual als museus i magatzems s’hi troben milers per no dir
milions de testos, que conformen un patrimoni fabulós com
pocs països al món poden gaudir. Els museus on es troben les
millors col·leccions són: Barcelona, València, Alacant, Madrid,
Granada, Sòria, Saragossa, Córdoba i Sevilla.
El més sorprenent d’aquesta important quantitat, és que fins
l’actualitat no n’hi ha cap de monogràfic de ceràmica contemporània, és a dir, de peça única d’autor. Com s’explica tal paradoxa?
Una vegada més, anem a parar al món del col·leccionisme, no hi
ha col·leccionistes. Les úniques col·leccions es troben als museus
de Barcelona, València, Alcora, Manises i Talavera de la Reina
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Entrevista amb

Maria Antònia
Casanovas
conservadora del museu de ceràmica de Barcelona

Entrevista: Emili Sempere

El museu de Barcelona, juntament amb el de València, són els més
importants de ceràmica d’Espanya en quant a la diversitat de les col·
leccions, les àmplies biblioteques, exposicions i activitats.
Els motius d’aquesta tradició obeeix bàsicament a que són zones on, des de la
Prehistòria a l’actualitat, la ceràmica ha
estat sempre capdavantera en els estils
artístics i tecnològics, el que ha influït en
la creació, a partir del segle XIX, d’importants col·leccions, moltes de les quals han
acabat en els museus. És per aquest motiu que hem entrevistat als dos màxims
dirigents, del museu de Barcelona i del de
València, autoritats expertes en la matèria i que compten amb treballs publicats.

Com ha evolucionat el museu
des de la fundació el 1966?
La seu del museu ha estat sempre un
tant precària. Primer s’instal·la al palau
Nacional de Montjuïc. El fundador i primer director fou Lluís Llubià, per desprès
de la seva mort ocupar el càrrec Trinitat
Sánchez Pacheco. Quan el palau es va
declarar seu del Museu Nacional d’Art de
Catalunya, el MNAC, ens vam haver de
traslladar al palau de Pedralbes. Ara, que
el palau s’ha transferit de l’Ajuntament
a la Generalitat, ens tindrem que mudar
en un futur a un nou emplaçament.

En quins fons compta i qui·
nes són les col·leccions més
d’importants?
Precisament el museu de Barcelona, ha estat creat a base d’importants
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col·leccions privades que en el seu moment foren adquirides per la Junta de
Museus, les quals, s’han incrementant
- mercès a noves adquisicions, donacions i dipòsits- el que sens dubte l’han
convertit en el museu més complet de
l’estat. Cal destacar que la part històrica posseeix les col·leccions més importants de reflex metàl·lic: la catalana i la
d’emblemàtica manufactura d’Alcora.
Són igualment de primer ordre les de
València, Aragó, Andalusia, Talavera i
resta d’Espanya. Del Modernisme, com
del Noucentisme contem amb obres
dels edificis modernistes dissenyades
per Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Nogués...

ces, una d’Eduardo Chillida i una altra
de Miquel Barceló. De l’avantguarda, un
gran nombre de ceramistes: J. Llorens
Artigas, Antoni Cumella, Angelina Alós,
Enric Mestre, Arcadi Blasco, Madola,
Claudi Casanovas, entre molts d’altres.
Malauradament, cada vegada disposem
de menys espai, hem hagut que reduir
les sales, en haver de donar cabuda al
Museu del Tèxtil, que ocuparà la segona
planta del palau.

De què consta la col·lecció
de ceràmica contemporània i
quins artistes d’avantguarda
s’hi troben representats?

El fet que un museu posseeixi tanta
diversitat d’èpoques i de territori, representa un avantatge i un inconvenient,
ja que ens hem d’assortir de gran quantitat de publicacions que comprenen
des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat,
la qual cosa ofereix una visió de conjunt i facilita l’estudi. D’altra banda, el
fet d’haver atendre l’àmplia diversitat,
ens obliga a estar al dia amb un gran
nombre de publicacions, en quant a llibres, catàlegs, actes de congressos i seminaris, tan nacionals com estrangers.
El problema és que no disposem de la
suficient dotació financera per d’adquirir els llibres i obres d’art necessaris per
anar completant les carències existents.

El nostre museu, no s’atura amb les
col·leccions històriques, com la majoria
dels altres, sinó que continua enriquintse amb l’aportació d’artistes contemporanis, dels que també compta amb la
col·lecció pública més important, en particular de Espanya. Des dels noucentistes
com Xavier Nogués, Josep Aragay, Josep
Guardiola, família Serra..., així com de
cèlebres pintors que també varen dedicar part de la seva obra a la ceràmica:
de Picasso, 17 peces, de Miró 20 pe-

La biblioteca del museu és
fonamental per als investiga·
dors i estudiosos, cap a on es
dirigeixen les noves adquisi·
cions?

Façana del Palau
de Pedralbes,
actual seu del
Museu.

No obstant, la biblioteca, que supera els
4.000 volums monogràfics, és la més
completa d’Espanya i resulta de consulta imprescindible per als investigadors i
estudiants. Tenim exemplars únics com
són les tesis doctorals que no han estat
mai publicades, els manuscrits del Gremi de Terrissers de Barcelona del segle
XVIII o els llibres de fórmules i de fornades de Josep Llorens Artigas dels anys
1920 a 1970. Tots ells son manuscrits
i per tant impossibles de trobar a altres
biblioteques.

Quins temes són més impor·
tants per millorar el Museu?
El Museu està ubicat en un palau
esplèndid envoltat d’un magnífic jardí,
pero es troba molt allunyat del centre
de la ciutat, fet que no facilita l’accés.
Tot i això, rep entre cinquanta i seixanta
mil visitants anuals, que per descomptat són persones interessades en la ceràmica. Per una altra part, cada vegada
tenim més grups escolars, tant al hivern
com a l’estiu, que fan visites guiades i
tallers a on treballen amb el fang. Tanmateix, hi ha un públic local que assisteix a les inauguracions i participa a les
conferències i cursos formatius. A través de les enquestes que hem estat fent
al llarg d’aquest últim anys, sabem que
el turisme cultural que visita el Museu
valora altament el contingut, la riquesa

i qualitat de les col·leccions però s’adona de la manca de actualització de les
instal·lacions museogràfiques. La veritat
es que hi ha encara un gran nombre de
vitrines que provenen dels anys cinquanta i que tenim previst canviar-les
poc a poc. Per una altra banda, el nou
equip de L’Institut de Cultura està treballant per millorar el marqueting institucional dels museus de la ciutat, indispensable per arrivar a un major nombre
de públic.
Paral·lelament hi ha una manca de
dotació pressupostaria, i de personal qualificat. Des de l’any 2001 no hi ha una
directora oficial del Museu i és ja imprescindible comptar amb conservadors especialitzats en ceràmica, un restaurador,
una bibliotecària i un administrador. Actualment només hi ha una conservadora,
dos auxiliars d’Institucions Culturals i dos
tècnics superiors no especialitzats en ceràmica mentre que al museu de València,
en son vint-i-dos. En certa manera, es pot
dir que el Museu està infravalorat si considerem el seu excepcional patrimoni artístic i el seu prestigi tant a nivell nacional
com internacional. Això queda constatat
per les contínues sol·licituds de peces per
a exposicions temporals i les constants
consultes d’historiadors, antiquaris, ceramistes i ceramòlegs. Augmentant la
inversió en mitjans i personal, es podria
millorar molt la seva imatge i el nombre
de visitants.

Quines activitats realitza
per atraure al públic i donar
prestigi?
El museu és un ens viu, on constantment es realitzen activitats: cursos de restauració per a col·leccionistes, tallers de
ceràmica per a infants, presentacions de
llibres, conferències i altres. Una activitat
primordial són les exposicions temporals,
que anem intercalant entre les històriques i les de ceramistes contemporanis
als que, com vosaltres sabeu, prestem
especial atenció. Darrerament, hem tingut la de l’artista austríaca Magit Denz,
Cerámicas de Talavera de Puebla i les escultures ceràmiques de Santi Moix. Com
a primícia, us puc avançar que s’està
preparant una mostra important sobre la
porcellana xinesa, ha celebrar a la tardor
de 2009. Referent a publicacions, a part
dels amplis catàlegs que solen acompanyar les exposicions, estem treballant en
un projecte molt important com és una
sèrie de guies de les col·leccions del museu; la primera, ja en execució, és la de
ceràmica contemporània que tindrà unes
cent fotografies. Tenim tota la biblioteca
informatitzada i esperem que es pugui
consultar a finals d’any, en la Xarxa de
Biblioteques de Catalunya
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MUSEU DEL CÀNTIR
ARGENTONA (Barcelona)

Text: Maria Romaní
L’any 1975 es va inaugurar el Museu del Càntir d’Argentona, a partir
de la iniciativa d’un grup d’argentonins i, principalment, del senyor
Jaume Clavell i Nogueras, historiador local i expert en ceràmica i terrissa, el qual va aportar quasi la totalitat de les peces amb què va
ser inaugurat el museu. Inicialment es va instal·lar en una casa del s.
XVI d’estil gòtic tardà. El Museu del Càntir es va mantenir allà fins el
1997, any que va haver de tancar per problemes estructurals de l’edifici i va ser necessari plantejar-se una nova ubicació. El juliol de l’any
2000 es va inaugurar la nova seu, que quadruplica la seva superfície.
Aquest canvi va ser aprofitat per projectar el museu cara enfora, deixant enrere el valor de petita institució local que tenia anteriorment.
Amb paraules del seu director, Oriol Calvo i Vergés, la inauguració de
la nova seu del Museu del Càntir va anar sumada a la consolidació
com a museu amb criteri científic, amb una gestió professional, i amb
dues grans vocacions: la de servei públic i la pedagògica. Tots aquests
objectius es concreten a través d’un important nombre d’activitats
culturals: exposicions temporals, Festa del Càntir, tallers, Fira de Ceràmica, mostra de cinema especialitzat, etc…

Façana del Museu del Càntir (Argentona).

SERVEIS QUE OFEREIX EL MUSEU

Exposicions

Biblioteca especialitzada. Disposa de més de 1.000 títols, entre llibres
i publicacions periòdiques.

El Museu conté de forma permanent les exposicions La
Humanitat i l’aigua i les que tenen a veure amb la Història
del Càntir: de l’antiguitat als nostres dies i Les tipologies:
un càntir per a cada funció.

Videoteca. Formada per prop de 200 audiovisuals (actualment
s’estan copiant en format DVD) sobre terrissa tradicional. Van ser
capdavanters en la recerca d´aquest fons documental. Fa aproximadament 19 anys que van començar a recopilar aquest material que
actualment ja ha passat a tenir un valor històric, doncs la majoria
d’aquests procediments de treball ja han desaparegut del nostre
país.
Botiga. Té a la venda des de publicacions fins a reproduccions de
peces passant per tot tipus de records relacionats amb el món de la
ceràmica.
Tallers de ceràmica. S’ofereixen cursos per a infants i per a adults,
realitzats pels ceramistes Rosa Cortiella i Joan Serra, en cursos regulars en horari extraescolar. El taller acull un promig de 1500 nens i
nenes per any.
Tots els alumnes d’Argentona fan un curs d’una durada trimestral,
de dues hores setmanals, al llarg de la seva escolarització.
Actualment s’estan millorant aquestes instal·lacions per poder ampliar la seva oferta.
Activitats pedagògiques. El servei d’educació del museu ofereix a
les escoles un ventall d’activitats pedagògiques adaptades als currículums escolars de Primària, ESO i Batxillerat.
Una d’aquestes activitats és la visita al museu complementada
amb un taller de torn. Aquesta activitat té una mitjana d’uns 1000
alumnes per curs escolar.
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Realitzen també exposicions específiques sobre el
càntir, com la novedosa exposició que presenten actualment sobre Els Càntirs Modernistes. I també altres
exposicions temporals sobre ceràmica d’autors contemporanis. A nivell d’exemple: Yuhki Tanaka (2004), Terres
Extremes (2007) amb Arnold Annen, Bernard Dejonghe,
Torbjorn Kvasbo i Joan Serra o Arcadi Blasco (2008).
Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa. Fira del Càntir. Cada primera setmana d’agost Argentona es transforma i queda del tot “inundada” de visitants d’arreu
( fins a 60.000 ó 70.000 en algunes edicions). Durant
4 dies els carrers s’omplen de firaires, s’hi inauguren
exposicions, s’hi fan mostres de cinema i vídeo sobre
ceràmica, s’hi fan demostracions de terrissa tradicional,
hi ha accions artístiques, tallers infantils, visites guiades,
activitats lúdiques a l’entorn de la ceràmica i la terrissa i
tot el que ens puguem arribar a imaginar.
A tall de valoració personal voldria afegir un comentari: considero que l’esforç de mobilització de recursos
humans i materials que es fan durant els dies de la fira
és una llàstima que no quedin mínimament reflectits
durant la resta de l’any a través d’algunes exposicions,
sobretot de ceràmica d’autor, en alguna sala del museu.
Crec que seria interessant omplir de contemporaneïtat
els 365 dies de l´any

Museu de
Ceràmica
POPULAR de
l’Ametlla
de Mar
(tarragona)

Text: Armand Tàber
Aquest museu s’inaugurà el 5 de maig de 2001,
però el seu origen data de 1992 arran de la
constitució de la fundació privada Martí-Castro.
Museu monogràfic que conserva i promou amb
intenció educativa a la par que estudia i documenta un fons significatiu de la terrissa tradicional i popular de tot el territori espanyol. L’edifici
disposa de 1.500 m2 que dividit en dues plantes
destina la superior per a exposició permanent i
la inferior distribuïda en vàries sales destinades
a exposicions temporals i direcció.
El visitant ja en l’exterior rep impacte visual
amb la grandària excepcional de les tenalles de
Villarrobledo i continua impressionat per la immensa quantitat de peces exposades: 4.500 en
la planta principal.
Si bé la presentació no sobresurt estèticament, sí queda compensada per la quantiosa
col·lecció del fons que sobrepassa els 6.000 objectes.
L’ordenació és racional i en funció dels 1.000
centres terrissers documentats. Agrupa els atuells en relació als usos: contenir, transportar i
servir líquids (aigua, oli, vi) així com per cuinar,
conservar i servir els aliments destinats tant a
l’home com als animals.

TERRACOTTA MUSEU
LA BISBAL D’EMPORDÀ (GIRONA)

Text: Armand Tàber
En l’actualitat aquest museu resta temporalment tancat, degut a obres
de construcció i rehabilitació per a la creació de nous espais. Una transformació important en vies de la realització d’un nou i ambiciós projecte
museogràfic, conseqüent al que representa la Bisbal com a centre ceràmic.
Des del s. XV en que aparegueren els primers obradors de terrissers la seva
importància ha anat augmentant, bòviles, fàbriques per a l’obtenció de
paviments i de diversos elements d’aplicació arquitectònica bàsica o ornamental, la Bisbal fins a avui s’ha mantingut com a centre viu.
Una de les nombroses fàbriques fou “Terracotta”, dedicada a la fabricació de paviments. La seva superfície de 6.000 m2 conservant les basses
de decantació, forns i xemeneies, fou adquirida per l’Ajuntament de la
Bisbal l’any 1987, sent habilitada per a museu i inaugurant-se l’any 1991.
Disposa d’un fons de més 6.000 elements constituït per objectes ceràmics, eines i estris diversos, relacionats amb la fabricació de la tradicional ceràmica de la Bisbal i així mateix en referència a la diversa ceràmica
arquitectònica.
La ceràmica bisbalenca està representada per atuells destinats a la
conservació i consum d’aliments amb les tres coloracions característiques: vermella, groga o palla i verda, decorades unes a la “llanterna” o
xeringa i d’altres esquitxades.
Dels components de terracota ornamental per a edificis, de gran èxit
en època modernista i noucentista, està ben proveït el museu, puix no
hi manquen elements de revestiment interior com paviments, arrambadors, etc. Ni d’aplicació externa: balustres, frisos, peces d’emmarcament
d’obertures, òculs, etc. procedents de prestigioses fàbriques que disposaven de dissenys d’arquitectes com Rafael Masó.
Un interessant patrimoni tècnic i industrial amb valors ètnics, artístics
i socioeconòmics que de segur es farà evident en el nou plantejament
del renovat museu

El gran nombre d’atuells permet fer consideracions diverses, com per exemple les variades formes de resoldre un mateix objecte en
diferents espais geogràfics i costums ètnics. Així
estan recollides unes 32 tipologies.
Un contingut immens, plataforma bàsica
per a col·leccionistes, estudiosos i públic en general per gaudir de perfils i volums de la terrissa espanyola. Un clar homenatge als terrissers.
Testimoni d’un passat, d’un temps en que “la
feina ben feta” era llei per als homes i dones
del fang
Forn de llenya de flama invertida.

museuametlla@terra.es
http://www.museuceramica-ametlla.com

terracotamuseu@bisbal.info
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Museu
Can Tinturé
Esplugues DE LLOBREGAT
(BARCELONA)

Text: Armand Tàber

La que fou col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel,
amb el nom de Rajoloteca, a Vallromanes (Vallès) a partir de
l’any 2001, esdevé, adquirida per l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, el Museu Can Tinturé l’any 1999. Ubicat en un
atractiu edifici residencial del seu anterior propietari, Joan Tinturé, ex-alcalde d’Esplugues.
Avui museu monogràfic dedicat a la rajola de mostra catalana té per objecte preservar la col·lecció, fomentar el coneixement, estudi i difusió d’aquest senzill però interessant element
ornamental d’aplicació arquitectònica.
Del quantiós fons, 3.000 rajoles, de que disposa el museu
solament està exposada al públic una part considerada suficient per a acomplir la tasca pedagògica proposada però poc
plaent per a un sector de col·leccionistes.
S’inicia el recorregut presentant la figura del senyor Salvador Miquel, expert col·leccionista i l’exhibició d’uns dibuixos de
rajoles realitzats a mà pel propi col·leccionista en la seva botiga
de sastreria al barri de la Barceloneta. Una tasca seriosa i compromesa per aconseguir un inventari de las rajoles catalanes
que edità l’Associació Catalana de Ceràmica Decorada i Terrissa, que constitueix un fiable referent per a col·leccionistes,
antiquaris i estudiosos en general.
Seguint les pautes del museu, trobem peces de rajola aspra o basta per a paviments, sols bescuitades que presenten

senzilla decoració amb empremta, que es produïen al segle
XV i continuaren fins al segle XVIII. Així mateix formaven paviments les rajoles gòtiques de bon efecte decoratiu al estar
pintades amb òxid de cobalt amb decoracions conegudes com
“de l’escarabat” o “rosa”, “dels ossets” que destaquen en un
fons blanc d’estany. El Renaixement i Barroc aportaran l’ús dels
colors a base d’òxids metàl·lics naturals. Les rajoles són doncs
policromes i els seus colors són el blau cobalt, marró de ferro,
verd de coure, groc d’antimoni, o groc ataronjat de cadmi i els
dibuixos perfilats de manganès. Aquesta policromia esplendorosa es mantindrà en ambdós estils, però les rajoles, a més de
revestir paviments, ocuparan murs amb una nova i acolorida
ambientació. El museu presenta entre altres exemples “la fulla
d’acant o ploma” del s. XVI, de Barcelona; “la punta de clau
o diamant” dels s. Xvi i XVII; “el clavell” i les seves variants de
la darreria del s. XVII i inicis del XVII. Segueixen amb exemplars
de tot el s. XVIII de rica decoració, com “la cirereta”. Del s. XIX
observem com encara es mantenen exemplars policroms d’interès i altres en que només sempre el blau i el verd, o fins i tot
un sol color blau, apareixent motius progressivament senzills,
acabant a les darreries del s. XIX per ajudar-se de trepa. Són rajoles que han perdut força expressiva i el museu inclús mostra
un sol exemplar de cadascuna.
Fins aquí la col·lecció del senyor Salvador Miquel. Però el
patrimoni cultural s’amplia amb el Centre de Ceràmica i Arqueologia Industrial Pujol i Baussis, situat a poca distància de Can
Tinturé. Un ampli recinte que començà com a bòvila es convertí en l’empresa Pujol i Baussis. Es visita tot el complex estructural que consta d’antics forns soterrats, basses de decantació,
xemeneia, forn d’ampolla, i a sota cobert un conjunt de forns
àrabs i un forn per a reflex metàl·lic. Seguit d’exposició d’elements ceràmics plans o volumètric produïts en aquesta empresa que fou dirigida artísticament per ceramistes de prestigi com
Francesc Quer, J.B. Alós (pare d’Angelina Alós). Una fàbrica
que va produir rajoles modernistes dissenyades per arquitectes
de la talla de Gallissà, Puig i Cadafalch, Domènech i Muntaner, Gaudí, etc. A Barcelona i a Catalunya, edificis emblemàtic
llueixen encara rajoles i altres elements decoratius d’aquesta
prestigiosa fàbrica

museucantinture@esplugues.cat
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MUSEU
ROCAGUINARDA
DE TERRISSA
DELS PAÏSOS
CATALANS
Oristà (BARCELONA)

És un dels museus més desconeguts, en bona part
per trobar-se en un lloc recondit del prepirineu, a
Oristà a 22 km de Vic. No obstant, dels 10 museus
monogràfics de terrissa és dels més interessants.
Fou creat el 1981, sota els auspicis de l’Associació de Ceràmica i Terrissa de Catalunya i mossèn
Àngel Franquesa. Instal·lat a la rectoria, del segle
XVII, comprèn 7 sales. Actualment disposa de unes
5.000 peces del segle IV al XX, cal destacar la cocció de medieval cedida pel Museu de Ceràmica de
Barcelona

MUSEU EPISCOPAL
DE VIC
(BARCELONA)

Representa un dels primers museus de Catalunya i d’Espanya. Inaugurat el 1891, la seva creació es deu al bisbe Josep Morgadas, que
aleshores presidia la Societat Arqueològica de Vic. Aquesta fundació
tingué la ventura de comptar amb dos clergues excepcionals: Josep
Gudiol (1931-1978) i Eduard Junyent (1901-1978), ambdós amants
de les tradicions i les antiguitats, varen arribar a crear importants col·
leccions. Desprès de la penúria de la dictadura franquista a que es
veuen abocats els museus, el 1995 es construeix un magnífic edifici
de nova planta, obra dels arquitectes Alfons Milà i Federic Correa, que
l’any 2001 es declara museu d’interès nacional.
El material és molt ampli i va des de l’Antiguitat fins al segle XX.
És més aviat conegut per les col·leccions de pintura i imaginària religiosa, no obstant compta
amb una esplèndida
col·lecció de ceràmica
catalana i d’Espanya en
general, que malauradament és poc coneguda per manca de difusió. La visita al museu,
així com a la ciutat de
Vic, mereixen l’anada
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Entrevista amb

JAUME COLL CONESA
Director del Museu Nacional de Ceràmica, González Martí (VALÈNCIA)

Entrevista: Emili Sempere

El Museu Nacional de Ceràmica és el degà dels
monogràfics d’Espanya, fundat el 1947 pel col·
leccionista Manuel González Martí, que ocupà el
càrrec de director fins a la seva mort (1971). Actualment, amb prop de cent mil visitants anuals,
és el més visitat del País Valencià.
Jaume Coll, Director del museu.

L’exemple de González Martí és ben il·
lustratiu de com la voluntat d’una persona és capaç de moure muntanyes. Inclús en els anys difícils de la postguerra,
en plena penúria han existit persones
que amb una voluntat fèrria han creat
museus, escrit llibres esplèndids que
han fet escola, i efectuat investigacions
admirables.
El Museu Nacional de Ceràmica de
València, des de la seva fundació ha estat una institució emblemàtica i estimada pels ciutadans, que el consideren com
part del seu patrimoni cultural i artístic.
Ubicat en un antic palau, en ple centre
de la ciutat, pertanyia als marquesos de
Dos Aigües. Edifici construït en el segle
XV, completament remodelat el XVIII,
és una de les joies de l’estil barroc tardà
valencià, del que cal destacar la façana escultòrica i les pintures dels salons,
obres de l’artista Hipòlit Rovira (1740),
per sí mateix ja mereix ser visitat. Les col·
leccions que posseeix són especialment
interessants per la diversitat de localitats
espanyoles representades. Tanmateix, el
museu és apreciat pel fet que els valencians tenen la ceràmica com quelcom de
consubstancial a la pròpia identitat.
A Jaume Coll, llicenciat en arqueologia, director de l’Associació de Ceramologia Espanyola, li correspon el mèrit
d’haver situat la institució en un alt nivell
museogràfic. Ingressà al museu com a
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conservador i des que ocupà el càrrec
(1998) el museu ha experimentat canvis
significatius: remodelació del palau, de
les instal·lacions museogràfiques que,
com les col·leccions, han experimentat
un creixement quantitatiu i qualitatiu
altament positiu. És el museu que més
divulga la ceràmica contemporània d’autor. Organitza de cinc a vuit exposicions
anuals i edita diverses publicacions. Es
per la seva activitat que, en un reportatge sobre museus, hem cregut oportú dedicar una entrevista per que Jaume Coll,
com a màxim responsable, ens expliqués
com funciona i els projectes que té en
marxa.

Com ha estat creat el Museu?
En principi era, i encara conserva
una part, un museu de Belles Arts de
València, però amb la particularitat
que la col·lecció realment important és
la de ceràmica i degut a la personalitat
del seu fundador González Martí, com
expert ceramòleg, és la que ha primat.
D’aquí el títol de Museu Nacional de
Ceràmica. Cal tenir present que, González Martí, a més de col·leccionista,
també fou ceramista, professor (1916)
i director (1923) de l’Escola de Manises. Per tant, el museu, de sempre ha
estat relacionat amb la ceràmica contemporània, de la qual posseeix una
esplèndida col·lecció.

Com es regeix un museu amb
aquesta activitat?
Tan pel fet de ser considerat com
museu nacional BIC (bé d’interès cultural), com per estar ubicat en un immoble
històric protegit, correspon a la màxima
categoria de museus, i es troba dins d’un
regim especial i la seva salvaguarda pertany a l’estat, a càrrec del que depenem
el museu i el personal.
El nostre museu, disposa d’un equip
de 24 professionals facultatius: un director, quatre conservadors amb dos ajudants, un restaurador, dos bibliotecàries,
un administrador i quatre administratius.
A la biblioteca, que compta amb 30.000
volums, periòdicament arriba gran quantitat de noves publicacions, i és consultada per gran nombre d’estudiants i investigadors. L’any 2007, hem rebut la donació de la col·lecció de l’alemany Adolf
Egner, la qual conte 2.500 peces, entre
les que es troben obres dels ceramistes
més importants del món. Altres tasques,
corresponen a la publicació dels nostres
catàlegs de les exposicions i altres temes
monogràfics, amb tirades de mil i dos
mil, que cal distribuir. Un bon nombre els
oferim com a intercanvi. Les exposicions,
es solen alternar entre dues línies: la contemporània i la històrica. Algunes són itinerants i compten amb la col·laboració
d’institucions públiques, fundacions o
bé espònsors d’empreses privades.

Quins projectes tenen previs·
tos a curt termini?
Com a més immediat, tenim l’ampliació del museu. El Palau de Dos Aigües, constantment ha estat en obres i
la col·lecció s’ha anat adaptant a l’espai
respectant l’edifici, que és monument
històric de primer ordre, i les sales s’han
hagut d’adequar al palau, entre elles la
d’exposicions temporals, les oficines i la
d’autors contemporanis.
Tenim previst la nova ampliació d’un
edifici adossat a l’actual, obres que en
principi està previst començar l’any
2009, ja que comptem amb una dotació
pressupostària. Una vegada executades
les obres, disposarem d’una superfície
4.500 m2, en sales d’exposició i corresponents magatzems visitables pels experts o públic que ho sol·liciti.
El projecte és molt ambiciós i complex, donat que compren dos nous edificis adossats: un completament nou
integrat a l’actua i un segon històric a
remodelar. Aquesta ampliació requereix
d’un pla de ordenació local, que s’ha
d’aprovar per l’ajuntament de València.
El projecte arquitectònic s’ha estat elaborant durant quatre anys i ja ha estat
presentat a urbanisme fa dos anys, i estem pendent de l’aprovació definitiva,
que esperem sigui imminent.

col·lecció d’Adolf Egner, que representa
una incorporació important d’artistes estrangers que enriqueix un dels apartats
fins ara poc considerat.

es mereix, però que es superarà a no trigar,
de fet ja comença a existir un públic que se
n’adona i ja no fa distinció, l’accepta com
obra d’art i no com un element funcional
o merament decoratiu.

Com veus el futur dels mu·
seus de ceràmica a nivell
d’interès del públic?

A mesura que el nivell cultural general augmenta la visita als museus és més
notòria. La prova la tenim en la quantitat
d’escoles que ens visiten, i d’altra banda, que molts dels turistes, dins el seu
programa, inclouen les visites culturals
i d’art. Tant sols cal veure com s’està
incrementant el nombre en els darrers
anys, nosaltres hem passat dels 60 o
70.000, als 120.000 actuals. Les exposicions, les fires, com Cerco, els catàlegs
i demés, juguen un paper determinant.
Un dels factors que resultaria definitiu
en aquests moments, és que una gran
editorial apostés per la ceràmica contemporània amb una sèrie de llibres de
divulgació destinats al gran públic

Indubtablement la ceràmica és una de
les arts més completes, per dedicar-se a la
ceràmica es precisen una sèrie de requisits
complexos. A més del llenguatge creatiu,
has de tenir certs coneixements sobre la
química i els materials, i dominar les tècniques. Els resultats finals no se saben fins
que no s’obre el forn. No és el mateix pintar sobre un llenç, on pots veure la intensitat dels colors, les transparències, mentre
que en la ceràmica els òxids són de colors
neutres. El problema és que la ceràmica en
general no gaudeix del reconeixement que

En què consisteixen les col·
leccions?
Per la tradició valenciana i interès dels
seu fundador, des d’un principi, es tingué
un gran interès en les rajoles taulellets,
posseïm les col·leccions més importants,
entre els que cal remarcar, les rajoles gòtiques; els grans conjunts de 9 paviments
pintats, d’uns 70 m2 cada un, són d’estil
barroc del XVIII i principis del XIX; en pintura religiosa, els més de 130 plafons de
sants, verges, religiosos i demés; la col·
lecció de socarrats és molt completa. En
l’apartat de peces decorades, a banda
d’algunes de l’antiguitat, a partir de l’època medieval es troben representades les
diferents èpoques i estils. A més, de comptar, amb el conjunt més complert del País
Valencià: Manises, Paterna i Alcora, també
es troben representades col·leccions de Talavera, Sevilla, Toledo i Granada, com de
Catalunya i l’Aragó, entre altres.
En quant a contemporània, des de
mitjans de segle XX, hi ha un gran nombre dels ceramistes i constantment promocionem nous valors. Com he avançat, recentment hem rebut el llegat de la

Façana barroca d’alabastre del s. XVIII.
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MCM
EL MUSEU DE
CERÀMICA
DE MANISES
(València)

Text: Josep Pérez Camps,
	Director del MCM

El Museu de Ceràmica de Manises fou creat l’any 1967 gràcies a l’inestimable pressió que va exercir un llegat testamentari. No obstant
va existir a finals del s. XIX una iniciativa promoguda per l’enginyer
Rafael Valls David, que no va arribar a fructificar, de la qual en queda
constància a l’expedient que es va instruir el 1896 per a la creació
d’un Museu Arqueològic de Ceràmica de Manises, conservat a l’Arxiu Històric Nacional.
El museu compta en l’actualitat amb més de 3.500 obres, fonamentalment ceràmiques produïdes a Manises, de les quals se n’exposen
més de 1.000 dins d’un arc cronològic que des del s. XIV fins la
primera meitat del s. XX, el que permet admirar una complerta panoràmica d’un dels centres de producció de llosa mes importants
d’Espanya. L’exposició permanent de les col·leccions de ceràmica
s’ha estructurat en sis grans apartats o sales:

1.- VESTÍBUL

2.- TECNOLOGIA

Revestit amb un sòcol de rajoles decorades amb escenes de
cuina còpia de models del s. XVIII, realitzats al taller de José
Gimeno Martínez i una selecció de peces produïdes en aquest
taller dedicat a la producció de ceràmica Valenciana d’estil
rococó o popular dels s. XVIII i XIX, aquesta a més s’utilitza per
presentar les últimes peces ingressades al MCM per donacions
i que no és possible incloure-les al lloc cronològic que els
correspondria dins l’exposició permanent.

En aquesta sala s’explica mitjançant exemples pràctics i abundant material gràfic els principals procediments tradicionals de
producció de la ceràmica local, amb les seves respectives eines,
elements auxiliars i maquinària, Així com un forn utilitzat per la
cuita de reflexes metàl·lics, realitzat per l’últim constructor de
forns de tipus àrab a Manises Josep Rodrígo Cerveró.
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Conjunt de peces de reflex metàl·lic de Manises.

3.- Segles XIV-XVI
La col·lecció de ceràmica gòtic-mudejar, decorada en blau i o
reflex metàl·lic daurat .Peces que presenten defectes en algun
procés de la seva producció i que s’exposen juntament amb les
col·leccions del s. XIV al XVI. Important col·lecció de paviments
col·locats en la seva disposició original. El MCM conserva en els
seus magatzems milers de fragments provinents de troballes i
excavacions i que tenen un gran valor històric.

4.- Segles XVII-XVIII
La rajoleria policroma valenciana del s XVIII molt ben representada juntament amb peces coetànies de reflex metàl·lic de les
conegudes sèries del pardalot i la clavellina i una molt interessant mostra de ceràmica decorada en blau o blau i morat, en la
seva majoria trobades al subsòl de Manises.

5.- SEGLES XIX i XX
El més destacat de la rajoleria són els exemplars denominats
d’oficis, el conjunt de làpides de caràcter popular i el paviment
firmat per el pintor Francesc Dasí.
En quant a peces de volum: vaixelles, peces de la producció d’Alcora, piletes beneïdores, peces d’estil neomudèjar en
reflex metàl·lic, sense oblidar les decorades amb policromia

sobre pasta blanca amb les mateixes influències que presenten les rajoles.
Juntament amb una mostra de les anomenades vaixelles
econòmiques, conclou la primera meitat del s. XX amb dues de
les produccions més singulars relacionades amb l’aigua, càntirs
de fantasia i filaters d’aigua produïdes per la fàbrica la Esfinge
des de 1928.

6.- CERÀMICA D’ART
Una secció especial és la dedicada a les obres premiades al
Concurs Nacional de ceràmica de Manises certamen anual que
se celebra des de 1972 fins 1987 i de la Biennal Europea de
ceràmica des de 1993 una col·lecció d’art de les més importants de l’estat espanyol on hi estan representats ceramistes
que han ajudat a consolidar aquest mitjà d’expressió dins el
panorama europeu de l’art contemporani. Una col·lecció de 24
obres d’Alfons Blat i 18 obres d’Arcadi Blasco s’exposen en la
mateixa sala de ceràmica d’autor.
El museu compta a més amb una biblioteca especialitzada
en ceràmica, arxiu documental, magatzem, taller de restauració. Publica monografies, articles basats en les investigacions
del seu fons, i es realitzen vídeos documentals que es projecten
a l’espai reservat a la sala de la tecnologia als visitants que ho
sol·liciten En la sala d’exposicions constantment s’hi realitzen
mostres temporals
manises_museo@infoville.net
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MUSEU DE
CANTERERIA D’AGOST
Alacant

Text: Jaume Molgó

Aquest Museu dedicat a la “Cantereria”, que és com s’anomena a
Alacant a la terrisseria, és un espai amb molta activitat que vol relacionar la terrisseria tradicional amb la ceràmica contemporània, la
tradició i la innovació.
Creat al 1981 encara és un Museu jove, tot just té vint-i-set
anys, però ens vol mostrar la terrissa d’Agost dels últims 200
anys, que ha estat estudiada en profunditat.
Ubicat en un conjunt d’edificacions datat en la primera
meitat del segle XX, que va funcionar com a fàbrica de terrisseria produint peces blanques, destacant-ne els càntirs. Aquest
conjunt arquitectònic per si mateix aporta un gran valor museístic i patrimonial.
Des de Gener de 2007 aquest conjunt arquitectònic està en
un procés de rehabilitació.

OBJECTIU DEL MUSEU
L’objectiu primordial del Museu és el de donar a conèixer la
ceràmica a les futures generacions, però no d’una forma estàtica, historicista i tradicional, sinó d’una forma viva i activa. Per
això des dels seus primers anys ofereix: un programa educatiu
especial per a centres escolars; un acord de col·laboració amb
l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant; una programació
anual de cursos monogràfics de ceràmica amb diferents nivells;
cursos de cap de setmana de torn, que s’imparteixen durant
tot l’any.

Per aquesta causa l’exposició permanent està tancada al
públic individual, tot i que hi ha una exposició provisional on
s’atenen grups, a més a més de mantenir les activitats informatives i d’altres ofertes complementàries.

Des de l’any 2000 el Museu edita cada any un model clàssic
de la terrisseria d’Agost en una sèrie limitada. Amb aquesta
col·lecció tradicional, es pretén fomentar i mantenir una mostra de la millor tradició terrissaire, perquè sigui accessible a tots
els interessats.

EXPOSICIÓ PERMANENT

Les peces estan fabricades amb les tècniques tradicionals,
el fang d’Agost i la cocció en un “forn àrab”, aquesta peça es
presenta al Museu el 15 d’Agost, per les festes de Sant Roc

L’exposició permanent del Museu, demostra la riquesa de formes
produïdes en aquesta localitat i documenta el sistema
de vida, i producció en una societat tradicional a través de fotografies, materials, eines i les pròpies instal·
lacions amb les basses de decantació, torns, “forns
moruns” i magatzems. L’estudi en profunditat de la
terrissa de la zona, pot ajudar i servir com exemple
per realitzar conclusions anàlogues en d’altres llocs.

museo@agost.es
www.museoagost.com
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Museu de
Ceràmica
de l’Alcora
(CASTELLÓ)

Text: Jaume Molgó
Des de finals de 2007 el Museu de Ceràmica de l’Alcora té
tancades les seves portes com a conseqüència de les obres
d’ampliació, que comportaran la construcció d’un nou mòdul
annex a l’actual seu i la reforma integral d’aquesta. Aquesta
circumstància, que es perllongarà encara una bona temporada, ens ha obligat a deixar d’atendre al públic de la manera
convencional, però de cap manera es pot entendre com una
aturada, ni tan sols mínima, de les activitats del Museu. De fet,
tret de l’exposició permanent gairebé tota l’activitat del nostre
Museu es desenvolupa fora de l’edifici, especialment els tallers
didàctics i les accions promocionals, com ara concursos i assistència i organització de fires.
La didàctica. Fa 5 cursos vàrem encetar un programa d’activitats didàctiques adreçades, en principi, als escolars dels centres d’ensenyament de l’Alcora però ampliades puntualment,
per demanda, a tota mena de grups de totes les edats. Per mig
d’aquestes activitats hom pretén apropar als participants les
diverses tècniques de conformació i decoració de la ceràmica,
amb l’objectiu final de que, a través del coneixement del procés
ceràmic, s’arribi a una major valoració del producte acabat.
Així, els 4 primers anys s’han ofert tallers de torn, decoració pintada, motlles i creativitat artística. El curs que acaba de
concloure hem dut a terme el projecte titulat “avui serem els
primers ceramistes de la història”, centrat en la ceràmica neolítica i desenvolupat a l’Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora.
Els nens (i també algun grup d’adults) han pogut aprendre a
modelar mitjançant xurros i
desprès a decorar amb tècniques i materials propis del
neolític, com ara petxines de
cardium edule o pintes d’os
(substituïdes al nostre cas per
altres, idèntiques, de fusta).
Prèviament, curt audiovisual
de 12 minuts ha servit com a
introducció i contextualitzaMaqueta del museu actual i
ció històrica de la part pràcampliació de l’Alcora
tica del taller.
L’èxit de la convocatòria ha estat espectacular, doncs s’han
atès 96 grups amb més de 2.000 alumnes participants. Cada
any la proposta didàctica del Museu de Ceràmica de l’Alcora
té un seguiment major, cosa que evidencia el potencial didàctic
de tot allò relacionat amb l’elaboració de ceràmica.

museu del taulell
onda (castelló)

Text: Jaume Molgó
L’Ajuntament d’Onda conscient del gran bagatge històric–
artístic que custodia el Museu i de les obsoletes instal·lacions
de l’antiga seu, decidí construir un nou edifici, un nou contenidor per desenvolupar amb plenitud les missions fonamentals de la institució museística.
El Museu de la Rajola s’ha d’entendre en una zona que
continua elaborant productes ceràmics, i on aquests no sols
formen part del passat, sinó que són l’eix econòmic d’aquestes poblacions en aquests moments, i es perfilen com a una
puixant indústria per al futur.
L’objectiu del nou Museu de la Rajola “Manolo Safont” respon a la necessitat de valorar i potenciar al màxim el patrimoni
cultural, històric artístic, etnològic i industrial que en conserva,
tenint en compte que es troba immers en la zona de major
producció rajolera espanyola i una de les primeres del món.
Per això el nou edifici ha assumit un nou concepte de Museu:
dinàmic, en contraposició a un museu merament historicista i
tradicional, un museu supralocal, en contraposició a un museu
localista; museu específic i monogràfic d’investigació i informació irreemplaçable de la Comunitat Valenciana, que sigui a
l’hora un museu-banc de dades i un museu-laboratori, així com
un “conservatori”; del patrimoni cultural artístic, etnològic i industrial procedent del món de la ceràmica.
Des de la seva fundació al 1968, conserva unes excel·
lents col·leccions de ceràmica d’aplicació arquitectònica
valenciana. Els fons, xifrats en més de 20.000 peces, comprenen des de l’època clàssica a l’actualitat, destacant-se
les col·leccions de rajoleria dels segles XIX i XX, així com
els objectes etnològics industrials i les series documentals
d’aquesta última etapa.
Les rajoles són la seva raó de ser, però també els diversos
útils i eines amb que s’han produït cobren un especial significat,
per quant són elements tècnics íntimament relacionats amb les
produccions i amb les persones que les varen utilitzar.

D’entre les moltes activitats que organitza el Museu de Ceràmica de l’Alcora, cal destacar les següents: 4ª Fira de Ceràmica Artalcora 2008 a l’agost. 28è Concurs Internacional de Ceràmica l’Alcora 2008. 4t Premi UNDEFASA de Ceràmica Mural
amb 14.000 € en premis

Col·lecció de rajoleria: Medieval, Gòtic – Mudèjar / Renaixentista / Barroca Inicial; S. XVII-XVIII / Barroca Plena / Rococó /
Neoclàssica / de Sèrie del S. XIX / Modernista / des de la Guerra
Civil als anys 70. Altres col·leccions: Premis Alfa d’Or / de Pisa S.
XIX / d’Autor / Escola Provincial d’Onda (1925/1938) / Etnologia
Industrial

museu@alcora.org - www.alcora.org/museu

www.onda.es
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MUSEU DE
CERÀMICA
RUIZ DE LUNA

MUSEO INSTITUTO
VALENCIA
DE DON JUAN

Text: Miquela Fortes

Fundació que fou creada per Guillermo Joaquín de Osma (18531922). Com a professió exercí càrrecs tan paradoxals com polític,
diputat, senador vitalici i president del Consell de Estat i a la vegada, fou arqueòleg i historiador.

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

(Madrid)

Aquest personatge és un cas exemplar del clàssic filántrop i
col·leccionista decimonònic: nissaga d’acabalats amb poder polític
i a la vegada intel·lectual cultivat, que amb la seva fortuna acabà
creant un museu, com és el cas d’altres filantrops de l’època: el
Marqués de Cerralbo, el Marqués de Salamanca, els anglesos Sir
William Hamilton, George Bonsor o el hispanòfil multimilionari
americà Arche M, Huntington fundador del museu de l’Hispànic
Society of America de Nova York.

El Museu de Ceràmica Ruiz de Luna és una mostra
monogràfica de ceràmica, situat a la ciutat de Talavera de la Reina, a la província de Toledo. El museu va
ser creat pel ceramista Juan Ruiz de Luna i va pertànyer a la seva col·lecció particular fins a la seva mort,
quan el va cedir a l’Ajuntament de Talavera el 1996.
Es troba situat a l’antic edifici del convent de San
Agustín, en el nucli antic de Talavera de la Reina.
La seva exposició està composta, en una bona
part, per ceràmica de Talavera i fa un recorregut per
la seva història des dels orígens romans i àrabs fins a
la ceràmica més moderna, passant per l’època d’esplendor del segle XV i XVI i el renaixement de la ceràmica en el segle XIX. Amb plats amb reminiscències
mudèjars i les sèries de les papallones i les d’influència oriental, entre altres, totes dels segles XVI i XVII;
i la sèrie policroma del s. XVII, Edat d’Or de la ceràmica de Talavera. Així mateix, s’exhibeixen les sèries
característiques del s. XVIII, com les de la influència
de l’Alcora, la de la flor de la patata.

El museu es troba en ple centre de Madrid; es tracta d’un palauet d’estil neomudèjar, obra de l’arquitecte Fort y Guayenet. Com
ja hem advertit, les col·leccions de l’època eren de diversos materials com ara mobles, pintures i escultures. Però la de G. de Osma,
es basava més aviat en l’art popular i en especial en ceràmica de
la que posseeix la col·lecció medieval més completa d’Espanya,
amb peces emblemàtiques de la cultura musulmana Nazarí, com
la placa Fortuny i un dels gerros de reflex metàl·lic de l’Alhambra
de renom, a la vegada que una àmplia mostra de plats i rajoles
renaixentistes.
Guillermo de Osma, a més d’aconseguir crear una esplèndida
col·lecció, cal considerar-lo historiador i el primer ceramòleg, ja
que arribà a escriure i publicar una sèrie de llibres sobre l’obra de
Manises i Sevilla, molt ben documentades que encara avui són
consultades.
El museu Valencia de Don Juan no està obert al públic, per
tractar-se d’una fundació privada, no obstant es pot visitar concertant dia i hora, als telèfons 913081848 i 913195449. Carrer de
Marià Fortuny 43, Madrid

L’exposició disposa també d’una secció d’audiovisuals en què es que mostra el procés de creació de la
ceràmica i alguns objectes trobats en les excavacions
durant les obres de l’edifici. I acaba amb la pròpia
obra de Ruiz de Luna, amb peces tan conegudes com
el Retablo de Santiago
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Els 3 Museus de Portugal
MUSEU
NACIONAL
DO AZULEJO
LISBOA

MUSEU DA
OLERIA DE
BARCELOS
Braga

Text: Maria Romaní
El MUSEU NACIONAL DO AZULEJO
de Lisboa, Portugal, està instal·lat
a l’antic Convento Madre de Deus,
fundat l’any 1509. Després de diversos canvis d’ús al llarg dels segles,
el 1916 l’edifici es va convertir en
museu, el Museu de Arte Antiga, i el
1980 es va inaugurar el museu actual. El Museu Nacional do Azulejo de
rajoles té la col·lecció més gran del
món que existeix. Exposa més de set
mil peces que expliquen la història
d’aquest art des del segle XV fins a l’actualitat. També disposa de sales d’exposicions que contenen rajoleria hispano-morisca dels s. XV i XVI, treballs destacats d’autors europeus i obres contemporànies, no només de rajoleria. També
periòdicament s’hi fan exposicions de ceramistes actuals destacats.
Suposa un plaer visitar aquest museu no només per la ceràmica exposada
sinó també per la seva arquitectura i l’exuberant decoració barroca. La importància del Museu Nacional do Azulejo ve donada perquè la rajola vidriada
és una de les expressions culturals de més impacte a Portugal i és una de les
aportacions més originals de la creativitat portuguesa a la cultura universal. La
rajola, a Portugal, ha sobrepassat la seva funció únicament utilitària i aquest
fet l’ha aconseguit elevar a l’estatus d’Art. D’aquesta manera aquest museu
s’ha convertit avui en dia en un dels museus de ceràmica més importants del
món.
Aquest museu funciona com un centre d’estudis de ceràmica, especialitzat
sobretot en revestiments arquitectònics. Per aconseguir aquest objectiu el museu manté una permanent investigació a l’entorn de la Història de l’Art i de la
Ceràmica i la catalogació, conservació i restauració de la rajoleria.
Al llarg del s. XIX va agafar una gran força, dins la burgesia relacionada
amb el comerç i la indústria, el recobriment ceràmic de les façanes dels edificis.
A partir de l’ús de tècniques industrials o semiindustrials es van poder abaratir
els costos i produir molt més. I al llarg del s. XX, sobretot a partir dels anys 50,
introduït principalment per Jorge Barradas, alguns artistes joves es van interessar per la pintura sobre rajola i aquest fet va obrir un camí d’exploració artística,
amb la creació de grans obres privades i públiques, que encara ara continua.
Així doncs, la rajola decorada no forma part només del passat, sinó que té una
important vàlua artística a nivell contemporani. Aquest fet encara dóna més
valor i significació al Museu Nacional do Azulejo

Es troba ubicat a la regió nord de Portugal, pròxim a la ciutat de Braga. Ambdòs
són de gran interès turístic pels seus monuments i vistes pintoresques. Barcelos té
la particularitat de posseir l’únic museu
monogràfic de terrissa, en especial sobre
aquest centre tradicional. També disposa
d’una àmplia biblioteca

MUSEU DA
CERÂMICA
Caldas da Rainha

En un palauet de finals del segle XIX
(1890) d’estil romàntic i envoltats de jardins es troba aquest singular museu construït per el vescomte de Sacavém, reconvertit en museu el 1983.
Les col·leccions es fonamenten en les
obres de Rafael Bordal Pinhiro, que representa el ceramista portuguès més important del modernisme i principis del segle
XX. Un altra part important està destinada
a producció artística de Caldas da Reinha,
que representa el centre de la modernitat més important del dinou de les terres
lusitanes. Juntament amb aquest museu
es troba el museu de Belles Arts de José
Malha, que també disposa d’una amplia
mostra de ceràmica d’autor
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Fires i Concursos

LES FIRES MONOGRÀFIQUES
Text: Assumpta Pla

A les acaballes de l’any en curs, és
hora d’efectuar balanç de les activitats firals. Cal destacar que, en un
país on les botigues de ceràmica
són més aviat escasses, les fires són
la millor alternativa per donar sortida
a la producció i gràcies a elles, un
bon nombre d’artesans i creadors
poden subsistir. Si bé és cert que
la crisi també es fa sentir a les fires,
segueix sent el major aparador de la
qualitat i varietat professional.
L’alcaldesa de La Galera, Sra. Ester Martí,
presentant l’acte d’inauguració de la Fira.

Actualment, entre Catalunya, País Valencià i Balears existeixen 13 fires: 10 pertanyen a Catalunya, de la que sempre s’ha
dit que els catalans són uns grans comerciants. Al menys en
aquest cas és ben cert, doncs a les ja existents, en el proper
any, s’haurà d’afegir la de Sant Julià de Vilatorta, promoguda
per l’entitat municipal i que sembla implantar-se amb força
pel propers 23 i 24 de maig. Com es pot veure, la major part
d’aquestes fires se celebren a localitats d’una gran tradició
artesanal en les que encara perdura i en altres ha estat suplantada per nous ceramistes.

ENFANGA’T
Amb l’arribada de la primavera comença la activitat firal
que engega amb la fira de Celrà, que té lloc a l’emblemàtic
recinte de la antiga fàbrica La Farinera, que gaudeix d’amplis
espais i on, a part de la fira, se celebren una sèrie d’activitats
pels inscrits a les demostracions i activitats. La pròxima edició
està prevista per els dies 11 i 12 d’abril.

FIRA DE SABADELL
Coincideix amb l’arribada de la tardor i té lloc al mes d’octubre. Està organitzada per la Associació Ceramistes del Vallès
i malgrat l’Ajuntament no hi participa plenament, és una fira
consolidada que cada vegada gaudeix d’un major arrelament
a la ciutat. Paral·lelament amb la fira, l’antiga terriseria de Cal
Ventura, actualment botiga de catifes, té lloc una magna exposició d’un gran artista de la ceràmica.

FIRA DE QUART
Tanca el calendari, ja que coincideix amb el pont de la celebració de la Constitució, del 6 al 8 de desembre. És la degana
de totes, així com del concurs que aquest any no es convoca
per tal de reorganitzar-lo i agafar més empenta.
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Vista general de la Fira

del mes d’octubre. També realitza dues
esplèndides exposicions amb catàleg.

FIRES DE MARRATXÍ,
LLUCMAJOR I
ALCORA
Ja fora de Catalunya, són fires
que es coneixen per ser organitzades
en localitats on la ceràmica secular
compta amb molt de prestigi i tant a
Marratxí com a l’Alcora tenen l’alicient dels Museus i organitzen un concurs important.

Estand d’Euwidge Larche, guanyadora del premi al millor estand de Terrània

FIRA DE LA GALERA

TERRÀNIA

És l’única que se celebra a les terres tarragonines
de l’Ebre. L’organitza la Associació Lo Cadub. Es troba
compartida per artesans tradicionals i de nova creació,
amb una participació d’uns 90 a 100, la majoria de
Catalunya, alguns de la resta d’Espanya i Portugal. La
pròxima edició és de l’1 al 3 maig. Com a novetat,
destacar que l’Ajuntament, coincidint amb la fira ha
convocat el primer concurs, que a partir d’ara serà de
caràcter biannual.

Els dies 26, 27 i 28 d’octubre va obrir les seves portes el festival internacional de ceràmica de Montblanc. Tres expositors alemanys, 18
catalans, 1 espanyol, 10 francesos, 1 lituà i 3 txecs. Una organització
molt acurada, un marc incomparable i un altíssim nivell ceràmic. Això
es tradueix en una gran quantitat de visitants. En uns moments en que
sembla existir una crisi tant econòmica com d’interès per la ceràmica
va quedar palès que quan la qualitat és elevada el públic respon. Es va
generar un bon índex de vendes. Moltes activitats paral·leles: concurs al
millor estand, exposició de Neus Segrià, exposició col·lectiva dels ceramistes participants al festival, fornades experimentals, instal·lació i mostra
d’alumnes de les Escoles d’Art de Valls i de Tàrrega, demostracions i un
molt bon acolliment als ceramista participants.

FIRA DE CERCO
De totes és la més internacional, en la que se celebra un concurs amb una alta participació de diferents
països i paral·lelament es munten cinc exposicions de
ceramistes amb renom, així com performances i instal·
lacions. L’organitza l’Associación de Artesanos de Aragón i hi assisteix un nombrós públic d’arreu d’Espanya.
La propera edició està prevista pel cap de setmana del
14 al 17 de maig.

Felicitem tant als organitzadors com a l’Ajuntament i estaments
oficials que fan possible que es realitzin esdeveniments de tant alt
nivell

FIRA DEL SILLÓ DE VERDÚ
És la fira per antonomàsia de les terres de Lleida.
L’organitza l’Ajuntament i els artesans de la localitat. Té
una àmplia tradició amb la terrissa negra i en particular
en la producció de càntirs sillons. Paral·lelament tenen
lloc una sèrie d’exposicions i d’activitats del tipus demostracions de treball. Cal reconèixer el meritori esforç
que es fa per efectuar i mantenir una fira en aquesta
zona de l’interior. Dates: 6 i 7 de juny.

FIRA DEL CÀNTIR D’ARGENTONA
Pràcticament no precisa de comentaris ja que és la
més coneguda, amb la particularitat que des de fa setanta
cinc anys, reprodueix el típic càntir de Sant Domènec que
la gent col·lecciona. També disposa del magnífic museu
monogràfic, així com de les parades. Celebra dues exposicions magistrals. Dates: del 4 al 9 d’agost, a concretar.

FIRA DEL VENDRELL
És l’única de periocitat bianual, organitzada per l’Ajuntament, coincidint amb la Fira Municipal de Santa Teresa

David Rosell. Cuita Experimental dins les activitatsparal·leles de Terrània.
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CERCO 2008
Text: Lucía Pérez
El dia de la inauguració de la fira de ceràmica contemporània
Cerco, entre els VIPS hi havia una excitació general i un cert
orgull per haver traslladat l’exposició a un recinte firal amb tots
els ets i uts. La qüestió és, comentaven, que a qui realment
li interessés l’esdeveniment, es desplaçaria fins als afores de
Saragossa, a la fira de mostres, per assistir a l’esdeveniment.
“Gent per gent, tampoc ens interessa”, admetia Alberto Andrés, comissari de l’exposició. De fet aquest canvi passarà un
trill al públic de la fira, i farà una tria, una neteja.
Compartint sostre amb una fira d’antiquaris, potser qualsevol col·leccionista s’afecciona als objectes ceràmics. Ja que
molts galeristes es deixen caure per aquesta mostra d’antiguetats , que exhibeix entre els retaules i les joies d’època, quadres
de Matisse, Picasso, Valdés, Mompó, Saura, Ràfols Casamada
o Guinovart entre altres, i escultures de, per exemple, Oteiza
i Chillida.
Si parlem de Galeries presents interessants, hem de parlar
de la sala Pepa Jordana, a on es podia veure el treball original
d’aquesta dona tan encantadora que dóna nom a la seva galeria, juntament amb el treball de Maria Oriza, guanyadora del
primer premi del concurs d’aquest any. Amb una obra poètica
que ha sucumbit als murals i suavitzat els colors, i treballa,
per contra, més les formes. Els treballs de Marciano Buendía i
Concha Cilveti s’exhibien juntament amb el d’Arcadio Blasco.
La galeria Rebollo ens mostrava el treball de Miguel Ángel Gil,
encara que aquest tenia un estand ell mateix, i ens oferia una
de les millors instal·lacions de la fira, que qüestionava la força
de la gravetat. També exposava el treball de Rosa Cortiella,
amb Lloc a on viure, Damasc i Les aparences enganyen. Peces
de Yanka Michailova, Sara Monge i Yaneth Ordóñez. Trasso-

La galerista Pepa Jordana i el ceramista Miguel Ángel Gil.
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Una de las performances de la fira.

montes Virtual Gallery exposava treballs com les escultures de
terracota policromada de Javier Aguilera amb Lovers o Tócame
i escucha. El treball conceptual d’Emilia Guimerans i el treball
de Miguel Vàzquez amb Víricos, ambdós membres de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica (AIC). L’Adama presentava el
treball de Rafa Pérez i els seus assemblages volcànics, juntament amb alguns dels seus quadres. Alberto Hernández, Stanislao Lanza i Ana Posada, tots tres han incorporat escultures
al seu, fins enguany, treball 2D. També podíem gaudir de les
escultures de Quimera i de les de Teresa Gironès, i de les teteres d’Esther Ramos. Fang Art , presentava el treball de Morán
Berruti amb les seves Menines, i el de Carmen de la Fuente.
Montse Llanas tenia un espai propi. Yanka Mikhailova disposava d’un espai propi i proposava uns seminaris sobre ceràmica
contemporània. Cana, aquest any amb un estand grandiós,
ens ha demostrat que ha desenvolupat el seu treball; l’ha fet
més figuratiu, atès que ha integrat elements esculturals dins
dels seus quadres.
Quant a institucions i escoles, es comptava amb la presència
de l’Escola d’Art Superior de Disseny Ondarra de Tàrrega, que
presentava dues instal·lacions que ens van delectar a tots per la
seva senzillesa alhora que complexió conceptual. Mònica Maurici ens mostrava la seva instal·lació Mikado i Ana Boleda Mas,
la instal·lació Forma, luz i vida, amb nou formes de porcellana
amb llum, que simulaven la gestació d’una dona embarassada
representada mes a mes. A la fira també hi havia l’Escola d’Art
de Saragossa, l’Escola Superior d’Art de Manisses i la Llotja de
Barcelona. I l’escola municipal de ceràmica d’Onda, Castelló.
L’escola d’art i superior de disseny de la Rioja mostrava un
estand adornat amb un vinil de flors romàntiques, estil rococó,
i mostrava fotos de performaces juntament amb treball d’un
parell d’artistes escultòrics. També l’Escola de Ceràmica de Talavera de la Reina hi era present.

L’ACC, Associació de Ceramistes de Catalunya, i l’ACFA,
l’Associació de Francisco Alcántara, també eren a la fira. Com
també hi eren presents el Museu de Terrisseria d’Agost, el
Museu de Ceràmica de l’Alcora, i l’Ajuntament de Marratxí. I
així mateix, el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuàries
“González Martí” i l’estand El Vendrell Ceràmica.
Si parlem de presència internacional, podem destacar els estands de Susanne Altweig d’Alemanya, Ceramikamos d’Itàlia,
Laura de Santi o Taiwan Ceràmica Contemporània, amb unes
figures diminutes. Com també el de Clara Graziolina d’Itàlia,
amb una instal·lació de culleres i bols amb esmalts de colors
neutres, o el de Rachèle Rivière, una ceramista francesa amb
un estand propi i un treball amb reminiscències nostàlgiques.
Utilitzant la tècnica “tòner”, imprimeix fotografies antigues en
tabletes ceràmiques.
Les exposicions paral·leles a l’esdeveniment eren les d’Àngel Garraza a la sala CAI-Luzan amb l’exposició “Los frutos
del humo”, una exposició síntesi de la seva percepció de la
realitat, parlant plàsticament sobre com el seu cervell assimila
les seves experiències. Silvia Esperón exposava a la sala CAI
Barbasán, i ens mostrà unes cuirasses construïdes a través del
temps per aïllar-se en un lloc idíl·lic que existeix entre el somni i
la realitat. A la sala d’exposicions Torreón Fortea, podíem veure
l’obra de Juan Antonio Jiménez amb el títol “Gota a gota”. Ens
mostrava una instalació de bols de porcellana i, contrastant-la,
uns bols simulant l’erosió volcànica, evocant la decadència..
El Centre d’Artesania d’Aragó acollia l’exposició de ceràmica contemporània de Taiwan, amb diversos artistes que ens
mostraven el millor d’aquest país oriental. I l’exposició “I+D.
Porcellana de Limoges a Muel”, que contava amb la presència
destacada de dissenyadors com Ross Lovegrove o Ron Arad, a
la sala Enrique Cook de Muel.

Les peces del Concurs Internacional de Ceràmica Contemporània seleccionades eren 28, de les 109 que s’havien presentat inicialment, i estaven exposades a la planta baixa del Centre
d’Artesania d’Aragó. Alguns dels títols i autors són: Amparo
Almelas amb Ideas desechadas, una instal·lació multidisciplinària; Marta González amb Arquitecturas emergentes, un mòbil
que es podia obrir i tancar i a on apareixia una ciutat plena de
gratacels i altres adorns paisatgístics. Huei Mei Liau amb Constructing, una aproximació purista de porcellana; Bibiana Martínez amb Jardín de agua, uns bols, gerros i petits contenidors
d’una naturalesa orgànica. Miguel Molet amb Bipolares, amb
la seva característica precisió i noció geomètrica que és tan natural en el seu treball. Rafaela Pareja amb Animal de compañía,
una peça divertida i que ens mostra una tècnica precisa i neta.
Yi-Hui Wang amb Herstory.
La guanyadora del primer premi, com ja hem esmentat anteriorment, ha estat Maria Oriza amb Contenedor de caricias,
una escultura fluida, elaborada amb una excel·lent tècnica,
precisa i amb un concepte informal i divertit. El segon premi
se l’ha endut Margrieta Jeltema amb Folded love letters, un
treball de porcellana delicat, presentat amb molt bon gust i un
concepte clàssic; el títol es tradueix com Cartes d’amor plegades. El tercer ha estat per a Ricardo Campos, que té la companyia Kypsela a Sant Feliu de Guíxols (Girona) i que també ha
guanyat el primer premi del concurs de Quart d’aquest any. A
Cerco ha presentat l’obra Negro, negro i negro... El jurat del
concurs ha estat format pel director de la sala Adama, Juan
Hormaechea; la ceramista Silvia Esperón, l’artista Víctor Erazo,
la directora del CDAN, Teresa Luesma, i el periodista Juan Domínguez

Escultura dels
ceramistes
Quimera.
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ENFANGA’T
2008
Text: Mercè Coma

Eva Rouka.
Refractari.
40x60 cm.

L’última edició de les jornades, que com cada any organitza
l’Associació de Ceramistes de Girona, va tenir lloc a Celrà amb la
presentació de ceramistes d’obra figurativa.
Eva Rouka (Txèquia, França) i Michael Goldstyn (França) parella de ceramistes, residents a França, amb unes característiques
personals molt diferenciades. Ella escultora de formació que
ha utilitzat tota mena de suports: pedra, metall i fusta. Amb
aquest últim material ha guanyat diversos premis i té obra de
gran format en diversos llocs del continent americà i a Europa.
La ceràmica però és la tècnica que segons ella ha guanyat a les
altres, amb obres també de gran format una de les quals veurem, futurament, situada a Celrà i que va ser realitzada durant
les jornades.
La seva original forma d’apilar toves i treballar-les en el
mateix lloc d’emplaçament fa que aconsegueixi una agilitat i
espontaneïtat molt important en la seva realització. Això acompanyat de la ironia dels seus personatges i de l’ajuda inestimable del seu company, donà com a resultat una obra ben feta
i potent. Michael Goldstyn es defineix a sí mateix com el seu
“ajudant” i col·labora amb ella en l’organització i muntatge de
les escultures de gran format. En la seva obra personal treballa
el torn i els esmalts amb una gran agilitat i preparació. Les formes bàsicament clàssiques -gerres, plats, bols- són esmaltades
i cuites en reducció. Es molt gratificant veure com, en moltes
ocasions, les figures d’Eva estan realitzades sobre unes superfícies treballades en el torn per Michael i a les que ella anirà
donant forma, fins a convertir-les en uns divertits personatges
que són fidel caricatura de la realitat.
Rally i Neil MacDonell (Anglaterra). Parella de ceramistes amb una obra figurativa, treballen el gres i el decoren
bàsicament amb òxids. Ell treballa màscares i peces sempre
basades en motlles, de cares de persones reals, que treballa
sobre superfícies texturades amb una gran quantitat d’estris
trobats o inventats. Aquest treball dóna com a resultat uns
rostres enigmàtics. Ella realitza figures de petit o gran for-
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mat que treballa a trossos, deixant a la vista els cosits, com si
anés a fer un vestit. Li agrada la roba i fa que el tractament
de les figures s’hi assembli. Gairebé totes elles porten barret ja que, segons l’autora, els dóna un aire mes elegant i
senyorial com si de faraons es tractés. En les jornades va fer
una cuita de llenya “Pitfiring”. El seu treball és molt curós i
d’una gran precisió.
Pep Gómez (Catalunya, França) ens delectà amb el seu treball espontani i potent amb el torn. Realitzà una peça de gran
format i moltes de petit format pintades totes elles amb caolí,
tractades després amb el torn, que obrirà i clivellarà les seves
superfícies Seran decorades en cru amb dibuixos ràpids fets
amb un tallant i cuites després en reducció i en forns de llenya
Anagama, que són la gran passió de la obra d’en Pep. Actualment està residint a La Borne (França).
Amb una xerrada al Col·legi d’Arquitectes de Girona el
ceramista basc Àngel Garraza ens va posar al dia de la seva
obra que ha portat la ceràmica a un alt nivell, tant d’expressió
com de perfecció, amb capacitat d’embellir espais públics que
li semblaven vetats per la cultura actual. És professor de la Facultat de Belles Arts de Bilbao on la ceràmica hi té un lloc que
sembla fins ara negat a d’altres facultats d’art de l’estat.
En aquestes jornades es va presentar la pel·lícula L’ou de
Pasqua filmada durant les jornades Enfanga’t 2007 i presentada al Festival Internacional de Pel·lícules de Ceràmica i Vidre
de Montpeller 2008. La pluja va aigualir la fira que es va fer a
continuació però no va poder aigualir el bon ambient que s’hi
respirava.
Aproximadament un centenar de ceramistes van assistir a
aquestes jornades, que esperem ens facin seguir gaudint del
món de la ceràmica

Fires i Concursos

CONCURSOS
Els concursos són el mitjà ideal
per seguir el pols de l’evolució de
la ceràmica d’avantguarda, ja que
és on es presenten els artistes
que es troben al dia de les innovacions, ja que tot certamen seriós produeix, en primer lloc, una
selecció preliminar que representa un filtre, perquè d’entrada es
descarten aquelles obres que no
assoleixen un bon nivell.

1r Premi de la Galera. Violència de gènere de Sílvia Bonet d’Amposta.

També és gràcies als concursos que alguns museus s’estan dotant de col·leccions de ceràmica contemporània, cosa que d’altra
manera no podrien fer. Actualment els més veterans com Manises, Alcora, Cerco, Esplugues o el Vendrell, ja disposen d’una sèrie
d’obres algunes de gran valor. Així mateix, aquestes col·leccions permeten veure cap a on evolucionen les tendències artístiques
de cada època. Els esplèndids catàlegs que es publiquen són veritablement una eina molt important que tothom hauria de col·
leccionar, ja que representen una font molt important d’informació

I BIENNAL DE
CERÀMICA ARTÍSTICA
VILA DE LA GALERA
Aquesta localitat terrissera de secular tradició que ja
compta amb una important fira i amb un centre d’interpretació de la producció local, assoleix un nou repte com
és l’organització del concurs. El que és una grata notícia
per al món ceràmic i de prestigi per aquesta localitat,
on un grup de persones entusiastes van ser capaces de
crear una fira pràcticament per voluntat pròpia i que ha
arribat a la quinzena edició amb important èxit.
En la primera edició el guanyadors han estat: 1r premi per a Sílvia Bonet (3.000 €), 2n per a Jacint Comellas (1.500 €). Dues mencions d’honor per a Josep Maria Mariscal i Ricardo Campos. És de desitjar que aquest
nou concurs es consolidi i representi una cita ineludible
i un valor d’identitat afegit a La Galera i les Terres de
l’Ebre
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28è CONCURS
INTERNACIONAL DE
CERÀMICA
DE L’ALCORA 2008
Com es por apreciar pel nombre d’edicions, és el veterà de tota
Espanya, de gran prestigi per la coherència mantinguda i nivell
assolit. En aquesta ocasió s’han presentat 187 autors amb un
total de 340 obres, pertanyents a 33 països, dels quals es varen
seleccionar 51 obres, que foren degudament exposades i que
han estat impreses excel·lentment en el catàleg. Els premis es
reparteixen de la següent manera: 1r. Premi l’Alcora per a Maria Regina Rodrigues de Brasil, dotat amb 6.000 €. 2n Premi
l’Alcaltèn per a Natasha Sedej d’Eslovènia, dotat amb 4.000 €.
3r Premi Ceramista Cotanda per a Silvia Marnati d’Itàlia, dotat
amb 2.500 €. Com es pot constatar pels tres premis atorgats
en el concurs és ben internacional. També foren distinguits amb
dos Mencions de Honor Ricardo Campos i a Belén Goterris

XX Premi Nacional
d’Artesania Ramon
Barbat i Miracle
Text: Jaume Molgó
Guanyadors del concurs de la II Biennal de Ceràmica de Marratxí:
Rafa Pérez (La Rioja), Kim Sang Woo (Suïssa), Liz Howe (EE.UU.), amb
les autoritats: J.R. Bauzá, batlle de Marratxí; Magdalena García Gual,
regidora de cultura i altres autoritats.

II BIENNAL
INTERNACIONAL DE
CERÀMICA DE MARRATXÍ

(Juliol 2008)

En rebre el catàleg, hem quedat gratament sorpresos del resò
adquirit i de l’alt nivell artístic dels participants, així com dels
nombrosos països assistents, fet que prova que en tan sols dos
anys ja sigui un certamen conegut. De les 74 sol·licituds, 22 corresponien a països diferents i 25 foren seleccionats, però és que
alguns d’ells mereixien premi pels esplèndids treballs presentats.
Realment el jurat ho tenia difícil per decidir. Els guardons han
estat atorgats de la següent manera: 1e. Premi “Illes Balears”
per a Rafa Pérez de la Rioja (6.000 €). 2º premi “Terra de Fang”
per a Kim Sang Woo de Corea del Sur, per l’obra Laif, (4.000 €).
També s’han concedit dues mencions especials a Amèlia García,
de Salmanca y Liz Howe d’Estats Units.
Com el senyor José Ramón Bauzà, batlle de Marratxí, afirmà a la presentació: “Quan va sorgir la idea de posar en marxa
la Biennal Internacional mai no vàrem pensar que l’acolliment
fos tan bo. Participaren al certamen més de 200 obres de tots
els racons del món... A Marratxí mai hem volgut deixar de costat els nostres orígens, i per això sorgí la idea d’organitzar la
Biennal, per fomentar una de les nostres senyes d’identitat...”.
L’enhorabona a tot el consistori actual i antecessors pels 24
anys ininterromputs de la Fira del Fang, pel Museu del Fang,
així com per l’admirable divulgació en favor de l’artesania de la
terrissa i de la ceràmica creativa d’autor

Life de Kim Sang Woo, guanyador
del segon premi Terra de Fang.

Toloño de Rafa Pérez, guanyador
del primer premi Illes Balears, de la
II Biennal de Ceràmica de Marratxí.

Un any més la Fundació Ciutat de Valls, amb el suport
d’Artesania Catalunya i de la Família Barbat-Gili, ha organitzat el Premi Nacional d’Artesania Ramon Barbat i Miracle, enguany ha estat la XX edició. El Premi es va crear
l’any 1988, en reconeixement a l’industrial vallenc del qual
porta el nom, amb l’objectiu de donar suport als artesans.
Des d’aleshores s’ha convocat anualment, i ha esdevingut
un referent en el món de l’Artesania al nostre país.
Els criteris de valoració del jurat han estat els següents:
La creativitat i la innovació aplicada a l’ofici artesà. La correcta execució de l’ofici. La intenció i funcionalitat de la
peça. I per últim, la bona presentació i qualitat d’acabats.
Des de l’any 2003 el Premi té dues categories, una de
nacional i una altra de comarcal; aquesta última va ser
l’origen de la convocatòria.
Com en anys precedents la exposició de les obres va
tenir lloc a Valls, a la Sala d’Exposicions de l’Antic Hospital
de Sant Roc, del 30 de maig al 15 de juny de 2008.
En aquesta edició, el volum d’obres ceràmiques ha
augmentat respecte a edicions anteriors. Hi han participat un parell de socis i una sòcia de l’ACC, concretament:
Joan Serra Carbonés, amb un Plat Tornejat de Refractari
Gruixut, que ha estat seleccionat. Jaume Molgó Claris,
amb l’obra Llum i Color. Mia Llauder Viñals, amb l’obra
Foulard. Altres participants han estat: Monti Mateu Costa,
Núria Alsina Masriera i Francesc Oller Banús.
També, fer esment de la participació en el jurat, de
la nostra sòcia Rosa Viadé i Pintu guanyadora del Premi
Nacional en l’edició anterior.
Si esteu interessats a participar-hi el proper any, poseuvos en contacte cap a l’abril, amb la Fundació Ciutat de
Valls, Tel. 977 600 660

Joan Serra Carbonès. Peça seleccionada.
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La gama més ampla per al seu taller.
ROHDE
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Forns elèctrics de càrrega superior
10 – 500 l, 1320°C

Forns elèctrics de cambra
55 – 250 l, 1280°C

Forns elèctrics de cambra
100 – 1000 l, 1400°C

Forns elèctrics de cambra ELS
300 – 1000 l, 1320°C

Forns a gas de càrrega superior, 1320°C

Forns de cambra (cocció a gas), 1400°C
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75–1800 l, 1000°C

Talladora i amasadora d'argila TS 20

Laminador per la ceràmica PW 600

Si desitja més informació, consulti al seu distribuidor:

SCHATTNER & ASOC. · Tel.: ++ 34 93-674 69 77 · Fax: ++ 34 93-675 62 76

Els tallers
artesans
de La Bisbal
d’Empordà
en col·laboració
amb Artesania
Catalunya
presenten una
nova col·lecció
de ceràmica.
Visita la Bisbal
d’Empordà.
Més informació:
torremaria@labisbal.com
972 64 55 00

Artesania Catalunya
Banys Nous,11, 08002 Barcelona
www.artesania-catalunya.com
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Arrambadors
de Ceràmica
a Barcelona:
un vestit de festa per a cada dia
Text i fotos: Armand Tàber
El nostre neguit o tarannà apressat, permet o propicia que uns elements decoratius integrats
a l’arquitectura passin sovint desapercebuts. Ens referim als arrambadors de ceràmica que es
troben a l’entrada de moltes escales de veïns, en una àmplia zona com és l’Eixample de Barcelona. Un llegat interessant de vàlida i atractiva estètica, pel dia a dia dels seus estadants i una
tarja de presentació per afalagar els ulls del visitant i estimular la sensibilitat de tothom. Podem
considerar-lo a més a més, un patrimoni estètic singular que ens ve de les acaballes del segle
XIX i primeres dècades del XX, que encara perdurarà en declivi fins els anys 30.
La rajola decorada, com a un producte tradicionalment artesà i històricament i només assequible als estaments eclesiàstic i nobiliari, arribarà mitjançant la industrialització a capes socials
més àmplies fins a popularitzar-se.
D’una primària i rudimentària mecanització industrial seguida de progressió tècnica s’aconseguirà la producció a gran escala d’un producte nou, seriat però de doble qualitat: tècnica i
estètica. Un material dur, de forma regulada i impermeabilitat duradora, vidriada i decorada a la
trepa.

Color i disseny agermanats. C/ Casanoves, 80
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Aquesta nova rajola i altres elements ceràmics complementaris seran acollits pels arquitectes per revestir amplies superfícies planes com
són els arrimadors.
Amb la seva col·locació, les entrades s’enriqueixen visualment i s’aconsegueix una ambientació nova, gratificant, deguda per una part a
les característiques pròpies de la rajola vidriada,
lluminositat de superfície i sensació de frescor
que proporciona. I d’altra banda pels esclatants
colors emprats en els dissenys d’estil modernista,
sorgits de la creativitat d’artistes diversos, com J.
Vilaseca, Font i Gumà, Gallissà, Adrià Gual, Lluís Brú o arquitectes d’àmplia volada com Puig i
Cadafalch, el mateix Gaudí, etc. i serà l’empresa
Pujol i Baussis d’Esplugues de Llobregat la pionera en materialitzar les rajoles per a arrimador de
l’inspirat repertori d’aquests artistes.
Garlandes de fruites, tiges i fulles amb ondulades cadències amb flors de connotacions literàries, com el lliri blanc, la senzilla violeta, la malva
o la rosa. També la faunística modernista és rica:
peixos, cignes, pelicans, paons, etc. És part de
l’oferta que podeu gaudir seguint la següent relació, aconseguida a base de passejades llargues
i resultats a vegades curts

Original arrambador a base de moldurats. Gran Via de les Corts Catalanes.

Arrambador amb motius florals estilitzats. C/ Comte d’Urgell, 18.

Gran Via Corts Catalanes,
núms. 434, 436, 480, 552, 582, 588, 575.
Carrer Floridablanca,
núms. 108, 110, 112.
Carrer Diputació,
núms. 71, 73, 75.
Carrer Calàbria,
núms. 50, 91, 135, 137.
Carrer Viladomat,
núms. 124, 154, 156, 160.
Carrer Consell de Cent, núm. 278.
Carrer Comte d’Urgell, núms. 18, 23.
Carrer Rocafort, núm. 108.
Carrer Casanovas, núm. 80.
Elegant arrambador de Pujol i Baussis. C/ Consell de Cent, 278.
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Armand Tabernero
amb la seva col·lecció

ARMAND TABERNERO

COL·LECCIONISTA DE CERÀMICA
Text: Assumpta Pla
Fotos: Armand Tabernero

L’amic Armand, un dels col·leccionistes de terrissa i ceràmica contemporània més notables de Catalunya.
A part de la seva professió de veterinari, sempre ha tingut
vocació d’artista, ha practicat la pintura, disciplina en la que
arribà a presentar algunes exposicions i consta en el diccionari Ràfols. Passió que a la vegada ha compartit amb el col·
leccionisme de ceràmica de la que ha arribat a formar una
notable mostra.
És dels primers col·leccionistes de terrissa que, poc a poc,
ha anat decantant-se per la ceràmica d’autor. Ja l’any 1955,
comprava rajoles d’oficis a set pessetes. Era amic de Miquel
Salvador, botiguer de teixits i sastre a la Barceloneta, primer
president de l’Associació de Ceràmica Decorada i Terrissa, ell el
va iniciar en el col·leccionisme.
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Sempre ha viscut a Barcelona, on té el pis a vessar de quadres i ceràmica, fins que en un viatge a l’Alt Empordà, en arribar a Vilajuïga va veure una casa vella, al bell mig del poble. Es
trobava en ruïnes, però li encaixava per les respectables dimensions. La restaurà amb gran il·lusió amb la seva esposa i aquest
vell casalot es transformà, recuperant tot l’encís de les cases de
l’Alt Empordà, construïdes amb carreus de pedra.
La casa batejada amb en el nom de La Magrana, poc a
poc, es va anar moblant i ràpidament s’ompli d’obres d’art,
pintures, elements adients a la casa, però sobretot de ceràmica: càntirs, plats, rajoles, gerres, beneiteres i un llarg etc. que
amb les seves policromies decoren les estances i li transfereixen
l’extraordinària personalitat i sensibilitat dels propietaris. Cada

una de les peces ha estat adquirida amb
molt de compte, per desprès col·locar-la
al lloc més adient per gaudir-ne.
La col·lecció compren pràcticament
des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat,
conformant un conjunt de més de 2.500
peces i malgrat que la majoria són de
ceràmica històrica, en els darrers anys
les d’autor s’han incrementat considerablement, trobant-se ben representades
per artistes d’alt nivell: Elena Colmeiro,
Joan Carrillo, Claudi Casanovas, Pere
Noguera, Elisenda Sala, Teresa Gironès,
Mia Llauder, Sylvian Meschia, Benet
Ferrer, Jordi Serra, Neus Segrià, Aragay,
Guardiola, Picasso...
Respecte a la seva col·lecció ens ha
explicat anècdotes ben curioses. Resulta que una vegada viatjant per una
carretera d’Itàlia i en la primera parada
efectuada desprès de la frontera, per fer
un pis entre els matolls, i quina no seria
la sorpresa, es trobà un munt de plats
trencats. Els recollí sense saber ben bé
què eren. Sorprenentment resultaren
ser marroquins, de finals del segle XIX i
de tota aquella trencadissa, arribà a reconstruir-ne sis. Una altra anècdota, la
visqué a València, trobant-se tafanejant
pel bell mig de la ciutat, entra en la botiga d’un brocanter, li preguntà si tenia
quelcom de ceràmica, li respongué que
no, quan de sobte va veure una rajola
i preguntà què valia, li respongué que
no volia vendre-la, Armand l’insistí; el
brocanter li contestà que no tenia prou
diners per comprar-la, i doncs, què val?,
li donà el preu, a l’Armand li sembla
força raonable i li prengué la paraula.
L’antiquari es volgué tirar enrere, però
la rajola va venir a engreixar la col·lecció
d’Armand. Després resultà ser una rajola raríssima, amb l’escut heràldic de la
família del Marquès de Dosaigües. Sembla ser peça única, ja que Armand no ha
vist mai més una com aquesta.
El problema que actualment se li
planteja al senyor Tabernero, és el que
tenim tots aquells que fem col·leccions.
Quan són d’una certa entitat, -estem
parlant de 500 o de 1.000 peces en
amunt-, la majoria de les vegades, els
fills no estan prou interessats en les antiguitats, i el primer que faran serà vendre-les (o mal vendre-les). No obstant,
en la majoria de casos, el col·leccionista
preferiria que no es dispersés o fos a parar a bones mans, en altres casos agrairíem poder-les oferir a alguna institució,
bé sigui un museu o municipi, perquè si
més no, arribés a conservar-la i mostrarla al públic en un lloc digne, en memòria

Vista general de la col·lecció.

Façana de La Magrana a Vilajuiga (Girona)

d’aquest mecenes tant il·lustre, l’única voluntat del qual és salvaguardar aquest patrimoni cultural i enriquir el poble que el va veure néixer i on ha viscut. Però ni tant sols
les autoritats o polítics de torn, tenen la mínima sensibilitat per saber aprofitar l’ocasió
única que se’ls ofereix amb el pretext que no disposen d’espai, que no tenen diners...,
la veritat és que la ceràmica no dona vots. Només cal veure amb l’ostracisme en que
tenen el Museu de Ceràmica de Barcelona i altres.
Armand Tabernero (Tàber) té una magnifica col·lecció, digna d’un museu, per dos
motius bàsics, primer té moltes peces de qualitat, i segon de diverses èpoques, el que
és molt didàctic i interessant per a tots els públics.
Per acabar voldria deixar testimoni que, de tots els col·leccionistes de ceràmica que
conec –i que són bastants-, ningú ho ha fet per especular, sinó tot el contrari, en molts
casos han hagut de sacrificar-se i privar-se d’altres plaers
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L’ART A LES
ESCOLES:
REFLEXIONS
A L’ENTORN
DEL PROJECTE
PEDAGÒGIC
“ELS ARTISTES
A LES ESCOLES”
Text i fotografies: Maria Romaní

A través del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, al llarg
del curs escolar 2007-2008, Mila Torres, mestra de professió, doctora en Història de l’Art i crític d’Art, ha dirigit un curs de formació
adreçat a mestres d’escoles de primària. En aquest projecte hi han
participat sis artistes: un escultor, quatre pintors i jo mateixa, com
a ceramista. El treball pedagògic s’ha realitzat en sis escoles de les
localitats de Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
L’objectiu principal d’aquest curs ha estat el d’introduir l’aprenentatge de l’art plàstic als alumnes de primària a través del
coneixement de l’obra i la persona d’un artista local mitjançant
el seu contacte directe amb l’escola. El treball de fons d’aquest
projecte, que ha motivat i enriquit enormement les activitats
realitzades a l’aula per les mestres participants, ha estat molt
variat segons cada escola, doncs les possibilitats són molt àmplies. I ho són perquè tots plegats hem pogut constatar com
l’art serveix d’eina motivadora per treballar i aprofundir en
qualsevol àrea de la vida i, evidentment, de les diferents matèries del currículum escolar. D’aquesta manera s’han establert a
través de cada escola i cada artista vincles de comunicació que
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han abastat àrees tan diverses com la llengua, la matemàtica,
la música, el coneixement del medi… i fins i tot l’expressió
corporal.
El resultat ha estat que entre tots hem aconseguit veure
aprendre i treballar uns alumnes amb ganes i entusiasme, vibrant amb les noves experiències, gaudint dels nous aprenentatges i comprovant que els continguts que es poden desprendre d’una obra plàstica són molt diversos i sempre enriquidors.
Com a cloenda del curs es va inaugurar el dia 21 de maig al
Centre Cívic de Cal Balsach de Sabadell una exposició d’alguns
dels treballs realitzats.

Pel que fa a la meva experiència personal la participació en
aquest projecte, realitzat amb alumnes entre 8 i 10 anys, m’ha
permès anar una mica més enllà de la presentació de la meva
obra als alumnes: he volgut donar a conèixer l’existència de la
ceràmica artística, tant a través d’artistes del nostre país com
de l’estranger. Com tots nosaltres sabem massa bé, desgraciadament la nostra branca d’art és la gran desconeguda per a la
majoria de la societat i, per aquest motiu, vull agrair a la Mila
Torres, especialista en pintura, la sensibilitat que ha demostrat
incloent una ceramista en aquest programa.
Aquests són, resumidament, els fets. Però ara voldria reflexionar-hi. Crec que vivim en un país que, parlant globalment,
sent un alt menyspreu per la formació individual i per la cultura
en general, entenent com a cultura la “cultura de veritat”. Ja
ens entenem, oi? Perquè com que avui en dia ja qui defensa,
no pas sense una certa raó, que tot és cultura: la cultura del
futbol, la cultura de la cervesa,… Dins d’aquest context, les
persones que tenim la sensibilitat i la satisfacció d’interessarnos pel món de l’art i/o la cultura, en qualsevol dels seus aspectes, potser ens hauríem de plantejar més seriosament el tema
de la formació de les noves generacions en aquests àmbits.
Si fem un cop d’ull a la història de la Humanitat ens adonem
que mai el coneixement ha estat tan a l’abast de qui el desitgi, dins de les societats diguem-ne occidentals, és clar. I en
canvi tinc la impressió que rep un gran rebuig per part d’una
important massa d’aquesta societat. Sobre aquesta afirmació
hi podríem argumentar un munt de causes, però, parlant en
termes generals, jo només vull centrar-me en una. Dins d’una
societat de les noves tecnologies, dels mitjans de comunicació
omnipresents, de la globalització idiomàtica, de l’obsessió per
la moda,…com aconseguirem que els nois i les noies que estan
en plena formació s’interessin per temes que requereixen un
grau d’esforç i de concentració i que, a més, no donen resultats econòmics immediats ni de futur!, si nosaltres, els adults,
no els hi fem descobrir les immenses i plaents satisfaccions del
pensar, de l’emocionar-se,… gaudint d’una obra d’art o de creació, sigui del camp que sigui. Aquesta és, en essència, la motivació que va animar a la Mila Torres a gestar aquest projecte
i a mi a atrevir-me, sense ànim de ser massa tòpica ni fer-me
massa avorrida, a escriure aquestes ratlles. No cal dir que d’una
manera més o menys conscient aquesta idea deu haver estat
en el fons de tots els participants en aquesta activitat, mestres
i artistes. Perquè aquestes mestres han hagut de treballar de
valent per poder recollir totes les experiències que es van posar
a la llum a l’exposició conjunta realitzada. Totes elles van optar
per aquest projecte i segur que tot l’esforç i la il·lusió dipositats
en ell en part deu haver quedat compensat al poder viure de
primera mà el gaudi pel descobriment i l’experimentació dels
seus alumnes.

Per acabar, voldria esmentar una frase de la gran pedagoga
Maria Montessori, que amb tant d’encert una de les escoles ha
inclòs en un magnífic llibre de treball realitzat que diu així:

“Per a conferir el do del dibuix
hem de crear un ull que hi vegi,
una mà que obeeixi, una ànima
que senti; i en aquesta tasca ha
de cooperar la pròpia vida, en
aquest sentit, és la vida l’única
preparació per al dibuix.
És dins d’aquesta línea de pensament que considero tan valuoses experiències com aquesta.
Tan de bo fossin tan habituals
que no calgués gastar paper per
explicar-les aquí.”

L’altra reflexió que vull exposar ens toca més directament a
nosaltres, els enamorats de la ceràmica. La descoberta que van
fer els nens i nenes, i les mateixes mestres, de la ceràmica artística ha estat divertit i interessant alhora i fins i tot sembla (ho
dic amb totes les reserves del món) que ja ha nascut més d’una
nova vocació! Ha quedat clar, una vegada més, que per poder
valorar i gaudir qualsevol cosa primer se l’ha de conèixer, perquè és prou definitòria la frase que diu: Només veiem allò que
sabem. I em pregunto: El món de la ceràmica s’esforça prou i
enfoca correctament el coneixement del seu àmbit específic
dins de l’entorn social? Voldria deixar aquesta pregunta a l’aire
perquè crec que, potser des de les pàgines d’aquesta mateixa
revista ens caldria, entre tots, pensar-hi.
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Exposicions

SANTI MOIX
El Museu de Ceràmica de Barcelona presenta una selecció
d’obres en petit format de Santi Moix.
Text: Mercè Coma

(Fonts: recull presentació, dossier de premsa i catàleg de l’exposició)

Pintor de professió viu a Nova York on hi té els seu estudi.
L’escultura de Santi Moix és un reflex de la seva fascinació per
la natura. Dels paisatges empordanesos, del mar, dels records
de la seva infantesa; però també és una traducció tridimensional dels seus dibuixos i pintures, que formen part d’un univers
propi. Moix es dedica a la ceràmica només a l’estiu, quan abandona Nova York per Vulpellac (Girona), on el ceramista Joan
Raventós hi té el seu taller i on, des de fa 14 anys, Moix treballa
les formes sinuoses i geomètriques de les seves escultures.
Les peces de fang blanc policromat recreen els símbols que
sovint apareixen en els dibuixos, gravats i olis de Moix. Formes
geomètriques que recorden les gotes de pluja a la terra, altres
figures zoomòrfiques o animals i plantes sorgits de la sorra de
la platja. Cal destacar el grup de peces Argèles-sur Mer , que
van ser creades en homenatge a la memòria dels republicans
que van morir en el camp de refugiats de la platja del sud de
França. Aquestes obres de formes zoomòrfiques i vegetalsentre surrealistes, màgiques i oníriques – descansen sobre un
suport de sorra.
Els colors suaus i càlids de l’argila esmaltada suavitzen la
dramàtica historia de temps passats relatada per Jordi Solé,
amic de Santi Moix, en el llibre Los rojos de ultramar.
El seu esperit aventurer i tafaner, una mica ”gamberro”
-com s’anomena a sí mateix-, el fa sempre estar atent a tots

S/T 2002. Gres natural amb xamot a i esmalts.
Monococció a alta temperatura. 31,5x38,7x18,7 cm.

els objectes trobats en diferents indrets: al desert, a les platges,
passejant per la muntanya... Els seus dits són com ulls sempre
disposats a observar, tocar el que troba i deixar-se endur per les
sensacions que aquests objectes li provoquen; el dibuix donarà
concepte al que després serà realitzat amb el fang.
La seva actitud davant del fang és la d’un nen que va a jugar a la platja. Santi juga amb el fang fa “botifarres o coques
de Sant Joan”. Es diverteix, creu que no s’ha de prendre seriosament a sí mateix, amb la seves obra no pretén dir res. Com
els nens té una gran capacitat per sorpendre’s.
“No pretenc dir res, no sóc esclau ni del taller ni de la feina,
tot el que uso esta al meu abast, l’obra no ha d’estar frustrada
perquè fuig de les meves capacitats, treballo el guix, les gomes
de reciclatge de neumàtics”.
Advertim que rere l’espontaneïtat d’aquestes ceràmiques
hi ha un treball constant, d’observació, de dibuix, de taller que
fa que res no sigui atzarós, sabem que Moix rebutja una part
important de les peces que surten de les seves mans ja siguin
pictòriques o ceràmiques “no hi ha fruit sense collita”
Últimament se li ha demanat la il·lustració d’un Quixot,
que sortirà pròximament, amb 12 imatges en gravat a punta
seca del que s’ha fet un tiratge de 20 exemplars.

Joan Raventós I Santi Moix.

S’ha editat un catàleg molt complet de Santi Moix, de
112 pàgines, àmpliament il·lustrat amb fotografies de la
seva obra
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Exposicions

Treballs de ceràmica de l’alumnat
de l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona
(recinte Escola Industrial)
Text i Fotos: Armand Tàber
Del 15 de maig al 13 de juny d’enguany, s’ha pogut visitar la mostra de treballs de ceràmica de l’alumnat alliçonat pel professorat compost de les ceramistes Magda Martín, Esther Ramos i Dolors Truco.
Aquestes obres presentades han estat realitzades amb tècniques diverses i
el conjunt és d’un bon nivell. Potser cal ressaltar: la Forma orgànica de Marta
Anguera, esforçat treball en refractari. Gerro de Llúcia Martínez amb tècnica
ancestral de xurros i decorat de trepa amb brunyit final d’assegurat impacte
visual. De Josep Arranz són uns gerros de serena elegància. El plat de Núria
Masip de decoració floral en blau és d’aconseguida resolució. La City d’Immaculada Uterga de subtils tocs serigràfics. I com a cloenda el curiós treball
de dues alumnes amarades de biologia com són Imma Soler i Natàlia Pablos.
Tasca d’investigació del comportament de germinats de cereals i fongs de
contaminació que apareixen en el transcurs del procés. Treball materialitzat
amb bols a torn o motllo, que cuits, presenten un aspecte prou atractiu

LA CERÀMICA CONTEMPORÀNIA
A LES ILLES BALEARS
Text: Maria Ramis
Fotografies: Tomeu Obrador
Cerdà, Margalida Escalas, Amèlia García, Raimon
Gayà, Ricardo Madirolas, Sebastiana Munar, Isabel Ramis, Maria Ramis, Elisenda Pipió, Pilar Sastre
i Lin Utzon.

Grup de participants de l’exposció Ceràmica Contemporània a les Illes Balears.

Dins el marc del projecte Llevant, iniciat fa vuit anys per realitzar projectes
de qualitat dins el món de l’art illenc, ha optat aquest 2008 per la Ceràmica
reunint a setze ceramistes sota el lema “Ceràmica contemporània a les Illes
Balears”.
És una mostra de caràcter itinerant que viatjarà per diferents municipis
i institucions de les Illes, com els museus de Mallorca, Menorca i el d’Art
Contemporani d’Eivissa.
El proper hivern viatjarà també a Barcelona a l’Espai Mallorca.
Així podem gaudir en una sola mostra de peces de: Mercè Alabern,
Víctor Andreu, Matilde Blanch, Maria Antònia Carrió, Lluís Castaldo, Pilar

“Amb algunes excepcions, la majoria d’obres
posseeixen una certa aparença arcaica i mostra
vincles formals amb la ceràmica d’ús domèstic,
amb la diferència essencial que els supòsits usos
per els quals haurien de servir aquests objectes
els hi ha estat negats. Això fa que desaparegui
qualsevol dubte sobre la seva funció i que sigui, el
caràcter artístic de la peça el que se sobreposi. És
el cas de les obres de Mercè Alabern, Maria Antònia Carrió, Margalida Escalas, Ricardo Madirolas,
Sebastiana Munar, Isabel Ramis, Pilar Sastre i Lin
Utzon. Entre les set restants, trobam alguns dels
exemples més escultòrics, com la peça geomètrica de Víctor Andreu, la recreació escultòrica de
Matilde Blanch, la forma orgànica antropomòrfica de Lluís Castaldo i aquelles altres més estilitzades de Pilar Cerdà i Amèlia García, així com la
“pedra” dibuixada de Raimon Gayà, la misteriosa
taula d’Elisenda Pipió i el corn trencat de Maria
Ramis.”
Pilar Ribal i Simó
(Extret del catàleg)
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Itineraris de Fang (nº 11)

Ses illes: Mallorca

Per Dolors Cabot

Us proposem un nou itinerari, anem cap a Les Illes. Comencem per la més
gran, Mallorca. Ara que la tardor, ha allunyat els turistes, pot ser una bona
època per anar-hi i poder admirar tranquil·lament la ceràmica dels seus museus i de ceramistes coneguts com Maria Ramis o Rafael Sunyer, entre altres;
a més de nombrosos terrissaires que continuen treballant en aquest univers
de la ceràmica tradicional. Animeu-vos a donar un volt per Marratxí o Pòrtol,
o a buscar la calma del Santuari de Lluc i la ceràmica del seu museu. Aquí
teniu quatre dades. Bon viatge!

Com arribar-hi
Només dues possibilitats: l’avió i el vaixell. Un cop allà bellugueu-vos amb el
vostre cotxe o transport públic (tren-bus-metro).
Podeu comprar els bitllets on line a la web de:
www.transmediterrania.es
I informar-vos dels horaris i preus. Hi ha l’opció de dur el cotxe.
Podeu comprar els bitllets on line a la web:
www.aena.es
Hi ha informació d’horaris i preus.
L’illa té una xarxa de transports públics Integrada (bus-tren) amb
sistema tarifari de corones concèntriques respecte a Palma.
Marratxí i Lluc, són dues parades, entre altres. Trobareu tota la informació a la web: www.tib.caib.es o al telèfon 971 177 777.
A partir de l’1 d’octubre, és previst que entri en funcionament el
metro a Palma.

Per saber-ne més us recomano que hi doneu un cop d’ull amb calma
www.firadelfang.com
www.ajmarratxi.net
www.bicma.es
www.museudemallorca.es
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Palma
Destaquem, per la seves peces de ceràmica, el Museu de
Mallorca. Ubicat a la Casa Palau dels Comtes d’Aiamans,
és conegut popularment com
Ca la Gran Cristiana; carrer de
La Portella 5. Tel: 971 7175
40. Està organitzat per fer un
Dues de les vitrines que
recorregut temporal a través
podem veure a la sala
de la història de Mallorca des
dedicada a la ceràmica del
de la prehistòria a l’actualitat.
Museu de Lluc, situat al
És remarcable la reproducció
recinte del Monestir.
d’un talaiot i d’un taller de
ceràmica de l’època; i també les seves col·leccions de ceràmica
andalusí, del Renaixement i del Barroc.

Marratxí
Aquesta població que es troba a pocs quilòmetres de la
capital, té una intensa relació amb el fang, fruit de la seva
història vinculada d’antic a la ceràmica. Organitza la Fira
del fang (vegeu TerrArt, núm. 31) i junt amb la que es fa
a Llucmajor, són els dos aparadors més importants de la
ceràmica de les Illes. Aquesta iniciativa que sorgí al 1984
per potenciar la identitat de Marratxí com a municipi de
ceràmica i donar suport als ceramistes, s’ha consolidat plenament amb una participació de més de 70 ceramistes i
una acollida important del públic, en la darrera edició del
mes de març.
Marratxí, a més,
organitza la Biennal
Internacional de Ceràmica. Enguany ja han
celebrat amb molt
èxit, la segona edició.

www.palmademallorca.es

Lluc
El Santuari de Lluc, és considerat
el símbol religiós, cívic i cultural de
Mallorca. S’hi venera la imatge de
Sta. Maria de Lluc. Anomenat per
alguns com el Montserrat de Mallorca, compta amb una escolania
mixta “els Blauets”, que viu i estudia al Monestir.

Imatge del Museu de
Mallorca, anomenat
popularment Ca la
Gran Cristiana.

Entre altres aspectes geogràfics i arxivístics remarcables, que
s’escapen a les mides d’aquest itinerari, recomanem que visiteu la
sala 5 del Museu de Lluc, ubicat a
la primera planta de l’edifici principal del Santuari.
La mostra que es distribueix
al llarg de tres sales, ens permet
veure una bona col·lecció de la
ceràmica feta en els Regnes de
l’Antiga Corona d’Aragó.

La seu de la Biennal és precisament el
Museu del Fang, de
creació recent i nascut
Imatge del Museu del Fang de
amb voluntat divulgaMarratxí i detall del seu interior.
tiva i preservativa de
la Ceràmica Tradicional de Mallorca, sobretot de la ceràmica de Marratxí. El Museu també treballa per a difondre
les tècniques, formes i funcions que les diferents cultures,
que han passat per l’Illa, han donat al fang. Compta amb
un fons de 900 peces, de les qual 400 són de ceràmica
tradicional. Algunes són veritables “peces de museu”, a
hores d’ara en desús en la societat balear actual. Trobareu
més informació al telèfon 971 797 624 o a les webs que us
recomanem al final.
Dins del municipi de Marratxí, es troba la localitat de
Pòrtol, indret terrissaire igualment des de la fase pre-talaiòtica al Neolític; en l’actualitat hi ha encara 8 tallers de
terrissa on s’hi fabriquen greixoneres, olles, gerres i tasses
a més d’altres peces destinades al turisme
www.marratxí.es

www.lluc.net
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Notícies d’actualitat

NOTÍCIES D’ACTUALITAT
Text: David Hierro

LLIURAMENT DE DIPLOMES MESTRE ARTESÀ 2008
Gemma Amat, Directora d’Artesania Catalunya, va fer un petit
discurs explicant com tot l’acte
està envoltat de la mà dels artesans, que col·laborem fent des
del paper en què s’han imprés
els diplomes fins a la capsa on
s’entrega la insígnia. Per cert, la
insígnia d’enguany ha estat creada per una alumna de joieria
de l’Escola Llotja, Wania Maria
de Souza Almeida, que representa la punta d’un llapis, que
és la primera eina que utilitza
l’artista en el procés de creació.

El 30 de setembre se celebrà als jardins del Palau de Pedralbes el lliurament de Diplomes i insígnies de Mestre Artesà 2008, organitzat per Artesania Catalunya. Vint-i-cinc artesans, d’oficis
tant diversos com són els de torner, esmaltadora, gravadora, tallista, lacadora, tapissera, enquadernadora, ceramista, picapedrer, teixidor, escultor, joier, cisteller, sabater, vidrier, daurador
i puntaire, entre d’altres, foren guardonats. L’acte, impecablement organitzat i en certs moments emotiu, és probablement uns dels aconteixements més rellevants del petit univers de
l’artesania catalana.
A les set de la tarda, sota un cel gris que contrastava amb el color festiu de l’acte, es va fer
la recepció dels guardonats. Un quart d’hora després, vàren ser rebuts els convidats. Puntualment, Gloria Bonet donà la benvinguda, fent l’apertura de l’acte de lliurament de diplomes.

Després de Gemma Amat
parlà Enric Aloy, Secretari General del Departament, excusant
la no presència del Conseller.
Finalment forem convidats a un
còctel als jardins del Palau on
vàrem poder saludar personalment als companys i companyes
guardonats.
Des de l’Associació Ceramistes de Catalunya volem felicitar
a Joan Panisello i Chavarria,
Jordi Marcet i Barbé, Rosa VilaAbadal i Serra i Montserrat Llanas i Silvestre per aquest reconeixement a la seva tasca

Museu Can Tinturé
Identificació de ceràmica aplicada a l’arquitectura
Text: Jaume Molgó
L’Associació d’Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues
(AMPEL) ha iniciat un projecte de col·laboració amb el Museu
Can Tinturé, per localitzar i documentar models de ceràmica
aplicada a l’arquitectura, fent especial menció a la ceràmica
modernista i, en concret, la produïda per la fàbrica Pujol i
Bausis, La Rajoleta.
Un projecte participatiu i molt engrescador que permetrà
aprofundir en noves coneixences i valoracions de la producció d’una fàbrica d’Esplugues present arreu.
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Al febrer de 2008, es va fer la primera sortida de camp
a Barcelona. En aquesta ocasió, el personal tècnic del Museu planteja un recorregut urbà, d’autodescoberta i recerca
conjunta, pel nucli antic de Barcelona, a partir del carrer dels
Tallers, on havia estat emplaçat el despatx de Pujol i Bausis.
Si esteu interessats i interessades en participar en aquest
projecte col·lectiu de recerca i de treball de camp, us convidem a posar-vos en contacte amb el Museu Can Tinturé
www.museucantinture.org

Margit Denz

Mercè Tiana i Margit Denz durant el curset a
l’Escola Pau Gargallo de Badalona.

Text: Lucía Pérez
L’any 2006, vam tenir l’oportunitat de veure a Barcelona l’exposició de la ceramista austríaca Margit Denz, al Museu de
Ceràmica de Barcelona.
Dels dies 9 al 13 de Juny d’aquest any, Margit ens va delectar amb la seva presència i ens va transmetre molts dels seus
coneixements a través del curset que es va organitzar a l’Escola
Pau Gargallo de Badalona.
El primer dia, Margit ens explicà com va estudiar a la Facultat de Belles Arts de Viena. El punt de mira amb el que
s’apropa al medi ceràmic és transgressor i innovador. Rebel als
estigmes que emmarquen la ceràmica solament com a una disciplina funcional, l’encoratjen a jugar amb aquest material i
tractar-lo com un medi artístic. Trepitjar-lo, trencar-lo, pintar-lo
rere les coccions amb acrílics i altres pigments que no necessiten de una cocció, són alguns dels experiments durant la seva
experiència a l’escola.
“Vaig començar a organitzar dues exposicions anuals,
convidant a gent important i interessada en el món de la
ceràmica. Després de dos anys, ja tenia clients fixes que
venien a encarregar-me regals per aniversaris i dates especials, com Nadal i d’altres. També vaig introduir-me en

el món de la decoració d’interiors. De vegades s’havien
de crear ambients per pel·lícules i jo ho feia per guanyar
diners extres. Utilitzava les meves peces perqué sortissin
de fons quan podia. Feia aparadors amb les meves obres,
i coses d’aquest estil, durant una bona temporada. Un
dia un senyor japonès, va preguntar en una botiga de
qui eren aquelles peces que hi havia a l’aparador. Li van
donar la meva adreça, es va presentar al taller, i em va
proposar si volia exposar al Japó. Vaig anar-hi, i vaig
descobrir que en aquell país els ceramistes també tenien
BMW i Mercedes. I em vaig dir: sí senyor, és possible viure bé de la ceràmica.”
Al curset es porten a terme l’elaboració de motllos de colada, el posterior assemblatge de les diferents parts de la peça de
porcellana, prèviament estudiada, posant ènfasi en aprendre
sobre la manipulació i la cocció de la delicada porcellana.
En la actualitat, compta amb un agent, que resulta ser el seu
marit. Ell treballava per una multinacional i estava acostumat a
contactar a gent d’arreu del món –ens explica-, així que quan va
decidir deixar el seu treball, i ajudar-me en la meva feina, em va
obrir camí, alhora que també m’ajudava de vegades al taller
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ELS CONGRESSOS
Text: Assumpta Plà

Grup de congressistes espanyols a la sortida de la Tomba dels Guerrers de Xian.

EL 43è CONGRÉS DE CERÀMICA DE L’ACADÈMIA
Els congressos que es realitzen en torn a la ceràmica són de
dues menes: els de ceràmica contemporània i els de ceramologia respecte a la història. Trobades que solen durar de tres a
quatre dies, normalment coincidint amb el cap de setmana.
De tot els congressos els de l’Acadèmia de Ginebra són els
més excepcionals per diferents motius: en primer lloc, són de
convocatòria bianual; en segon, s’organitzen arreu del món,
en un país diferent cada edició, que s’encarrega de l’organització; en tercer, resulten ocasions úniques que cal aprofitar, ja
que entorn al congrés es munten tres o quatre exposicions del
bo i millor, tant des de la vessant artística de la contemporaneïtat com de la tradicional, amb els corresponents catàlegs.
Fins i tot una d’elles és la formada per les obres que aporten
els ceramistes membres de la Acadèmia; en quart, és la manera d’estar al dia de l’avantguarda d’allò que es cou arreu i és
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un punt de trobada de la majoria dels 450 membres actuals,
amb un bon nombre d’espanyols i de la que també forma part
l’ACC i alguns dels seus socis.
L’últim congres s’ha efectuat a la ciutat de Xian, a la Xina,
celebrat del 9 al 14 de setembre, sota els patrocinis del museu
de Fuping Pottery Art Village (Ciutat de l’Art de la Ceràmica de
Fuping). i l’Associació de Ceràmica Industrial Xina. Si tots els
congressos són interessants, els efectuats a l’Orient resulten
excepcionals: Japó, Corea i Xina especialment, tant per l’interes que suscita la seva ceràmica, com per l’estima i l’alta consideració. Un ceramista professional en aquests països és un
personatge de prestigi reconegut i axí ens ho manifesten cada
vegada que els visitem.
En el proper número de Terrart ampliarem la informació
sobre aquest congrés.

ELS CONGRESOS DE
CERAMOLOGIA
Els congressos de ceramologia, per a la majoria de ceramistes són desconeguts, ja que més aviat s’ocupen de
l’apartat d’història, en el que es debaten diversos temes
de diferent índole científica: arqueologia, etnografia, estètica, arquitectura, tecnologia i altres. Actualment se’n
realitzen tres de periodicitat anual i están organitzats
per les associacions de ceramologia, constituïdes per col·
leccionistes, arqueòlegs, historiadors o estudiosos i aficionats. Aprofitant els congressos es convoquen les assemblees generals.

ASOCIACIÓN DE CERAMOLOGIA
Comprèn el territori espanyol, se celebra en una ciutat
diferent cada edició, el darrer fou a Onda (Castelló) i el
d’aquest any, el 13è congrès correspon a Talavera de la
Reina (Toledo), del 24 al 26 d’octubre, sota el títol de Renacimientos en la cerámica española, a la que assistirán
unes cent persones.

ASSOCIACIÓN CULTURAL BARRO
Y FUEGO
És una entitat de l’àmbit d’Aragó, que celebra els seus
congressos a Morrillo de Tou (Osca), a finals de setembre, en un esplèndid paratge del prepirineu aragonès,
on es troba un interessant museu de terrissa de l’Aragó
d’Emilio Manrique, que junt al Museu Etnològic d’Ainsa
mereixen ser visitats. Aprofitant el congrés se celebra una
reunió d’identificació de peces i d’intercanvi entre col·
leccionistes.

Trobada a
Ponferrada
“EmbarrARTE
2008”
Wali Hawes va construir un grup d’Arbres de foc. La cuits va
trigar 20 hores i es van fer servir 20 tones de llenya. Els Arbres
ara formen part de la col·leció d’escultures de la Universitat de
Ponferrada ubicades en el campus

ASSOCIACIÓ DE TERRES CUITES
Entitat de la Catalunya nord, amb seu a Sant Ciprià,
localitat pròxima a Perpinyà. Les trobades les convoca
l’associació i s’organitzen al voltant del Museu Josep Primot. L’ànima d’aquesta associació és Michel Primot. Les
trobades solen reunir unes cinquanta persones. També
anualment acostuma a realitzar-se un viatge d’interès turistic-científic, a una ruta per França o Espanya que comprèn terrisseries, museus i localitats històriques. En cada
gerra d’aigua o oli, que
congrés es reprodueix un
s’ofereix als socis

www.walihawes.com
http://flyingkiln.spaces.live.com/
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The Ceramics Desing Course
Anthony Quinn és un Lector Sènior del curs BA Hons Ceramic Design a la
prestigiosa escola Central Saint Martins de Londres, i tutor encarregat del
procés de disseny 3D. També és un tutor extern del curs MA de Ceràmica
i Vidre al Royal College of Art.
Aquí tenim un curs complet de com dissenyar ceràmiques concentrant-se en els temes de disseny i principis de balança i forma. També inclou una instrucció
pràctica de tècniques de taller.
Tutorials que expliquen cada pas del procés, des
del briefing i la recerca d’inspiració a l’estructuració de
plans i el desenvolupament del disseny.
Estudis de projectes reals que permeten explorar
consideracions pràctiques i estètiques.
Tan si vols crear ceràmica utilitària com peces decoratives, aquest llibre et proveeix la inspiració i habilitat
per dissenyar-les.

Editat per:
Thames & Hudson.
Pàgines:
144 pàg. en color.
Idioma:
anglès.
Preu:
38,80 €

ESPECIALIZADOS
EN CERÁMICA
DE AUTOR

TALLER-ESCOLA
CERÀMICA
RAMON FORT
Cursos de:
Iniciació al Torn
Perfeccionament de Torn
Aplicació del foc sobre el suport ceràmic
Coccions experimentals
Pitfiring
Rakú
Escultura
Tècniques decoratives ceràmiques
Construcció de grans volums
Tècnica d’urdit

Noviembre-diciembre abril -mayo

SergioFernández PePaJordana
escultura cerámica
eNero-febrero mayo- JuNio

PauloÓScar chamJ.mugarza
cerámica y miquelreyeS
febrero-marzo cerámica-pintura

VíctorcePrián

ceramica-pintura

TELÉFONO

LLOC: a “Cal Pianxo” · LLERS
(a 6 Km de Figueres) Girona
Per a més informació:
Tel: 972 52 83 18
info@ramonfort.com
www.ramonfort.com

915756945
NUÑEZ DE BALBOA, 56
MADRID 28001
www.pepajordana.es
info@pepajordana.es

Horario
Martes a Viernes
de 10:30 a 14:00 h.
de 17:00 a 20:30 h.
Sábados
de 11:00 a 14:00 h.
de 17:00 a 20:30 h.
Domingos y Lunes
cerrado
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Agenda

Agenda
MUSEUS

adreça

Terracota Museu

Av. Sis d’Octubre, 99 - 17100 La Bisbal d’Empordà (Girona)
Tel: 972 64 20 67 - www.labisbal.info - terracottamuseu@labisbal.info

Museu de Ceràmica de Manises

C/ Sagrari, 22 - 46940 Manises (València) - Tel: 961 521 044 - www.manises-bienal.com

Museu de Ceràmica de Barcelona

Av. Diagonal 686 - 08034 Barcelona - Tel: 932 801 621
museuceramica@mail.bcn.es - www.museuceramica.bcn.es

Museu de l’Alcora

C/ Teixidors, 5 - 12110 L’Alcora (Alacant) - Tel: 964 362 368 - www.alcora.org/museu

Museo de Bellas Artes de Castellón

Av. Hermanos Bou, 18 - 21003 Castelló - Tel: 964 727 526 - biblioteca@culturacas.com - www.dipcas.es

Museu del Càntir d’Argentona

Plaça de l’Església, 4 - 08310 Argentona (Barcelona)
Tel: 937 972 732 - correu@museucantir.org - www.museucantir.org

Museo de Alfarería de Agost

C/ Teuleria, 11 - 03698 Agost (Alacant) - Tel: 965 691 199 - museuagost@dragonet.es

Museu del Taulell Manolo Safont

C/ París s/n 12200 Onda (Castelló) T. 964 770 873 - vj.estall@ajuntament-onda.org - www.ajuntament-onda.org

Museu de Ceràmica Popular

Ctra. Nal. 340 - 43860 l’Ametlla de Mar (Tarragona) - Tel: 977 48 68 10

Museo Nacional de Cerámica
González-Martí

C/ Poeta Querol, 2 - 46002 València - Tel: 96 351 63 92

Museu de Terracota

Sant Llorenç, 36 - 43515 La Galera - Tel: 977 718 339 - jtomas@galera.altanet.org

Museu de la Baronia de Ribesalbes

C/ Escoles, s/n - 12210 Ribesalbes (Castelló) - Tel: 964 610 049

Museu del Fang de Marratxí

C/ del Molí, 4 - 07141 La Cabaneta - Marratxí (Mallorca)
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí - Tel. 971 797 624 - cultura@marratxí.es - www.marratxi.es

Museu Rocaguinarda de Terrissa
dels Països Catalans

Casa Parroquial d’Oristà - 08518 Oristà (Barcelona)
Pl. de l’Església, 3 - Oristà (Barcelona) - Tel. 93 812 80 30

Calendari de Fires de Ceràmica de Catalunya 2007-08
FIRES

dates

llocs

Fira de Ceràmica de Quart

6-8 desembre

Quart - 972 46 91 71 - ajuntament@ajquart.com

Fira del Fang de Vic

desembre

Ajuntament de Vic - 938 833 100 - www.ajvic.net

Fira de Ceràmica Creativa del
Portal de l’Àngel de Barcelona

23 des - 5 gen

ACC - 93 317 69 06

Enfanga’t

11-12 abril

Ceramistes de Girona - Can Miró s/n, 17744 Navata - www.enfangat.net

Marché Européen de
Ceramique Contemporaine

25 i 26 abril

Association Terre et Terres Giroussens

XVI Fira de la Terrissa de La Galera

1-3 maig

La Galera - igtm@tnet.fut.es - 977 719 414

CERCO Feria de Cerámica Contemporánea

maig

Zaragoza - 976 48 62 41 - www.cerco.es

Fira de Sant Julià de Vilatorta

23 i 24 maig

Festa del Silló i Fira de Ceràmica de Verdú

6 i 7 juny

Verdú - 973 34 70 07 - ajuntament@verdu.ddl.net

Fira del Càntir

4 - 9 d’agost

Argentona - 93 797 27 32 - oriol@museucantir.org

III Fira de Ceràmica Art Alcora

4 - 9 d’agost

L’Alcora - 964 362 368 - museu@alcora.org - www.alcora.org/museu

Terrània. Festival Internacional de Ceràmica

setembre

Montblanc - jqueralt@montblanc.altanet.org - www.montblancmedieval.org

Fira de Cerámica de Sabadell

4-5 octubre

Associació de Ceramistes del Vallès - 937 145 051

Fira de Tardor Marratxí

novembre

Ajuntament de Marratxí - 971 797 624
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CONCURSOS

dates

llocs

Biennal de Ceràmica Angelina Alós

30 oct - 23 nov

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat - www.esplugues.cat

29è Concurs Internacional de Ceràmica de l’Alcora

abril

L’Alcora - 96 436 23 68 - museu@alcora.org

Concurs Memorial Joan Capdevila

maig

Sant Julià de Vilatorta (Osona) - 938 122 179
st.julia@diba.cat - www.santjuliatorta.cat

CERCO IX Premio Internacional de Cerámica Con- maig-juny
temporànea

Asociación de Artesanos de Aragón - 976 48 62 41
- artearagon@artearagon.com

Biennal Internacional de Ceràmica de Manises
Premi de Ceràmica Mural UNDEFASA

juny

L’Alcora - 96 436 23 68 - museu@alcora.org

XX Premi Nacional de Cerámica Ciutat deCastelló

novembre

Asociación de Técnicos Cerámicos - 96 420 00 63

Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort

27 desembre

Casal de Cultura Mas Catarro - Sta. Margarida i Els Monjos - Tel. 938 186 684

EXPOSICIONS

dates

llocs

Maria Bofill

2 – 30 d’octubre

Antics Forns Cal Ventura - Sabadell

Espacios de vuelo. Manuel Aramendia

2 oct – 15 nov

Galeria Sargadelos - Zurbano, 46 (Madrid) - 91 310 48 30

Els límits de la Matèria. Paulí

16 oct – 11 nov

ACC - www.ceramistescat.org - 93 317 69 06

Elisa Arimany

20 nov - 8 gen

ACC - www.ceramistescat.org - 93 317 69 06

Carme Gené

gener – febrer

ACC - www.ceramistescat.org - 93 317 69 06

Contraposat o complementari. Col·lectiva de socis

febrer – març

ACC - www.ceramistescat.org - 93 317 69 06

Ceramistes, consocis i aparellats

març – abril

ACC - www.ceramistescat.org - 93 317 69 06

Escoles de Ceràmica: Arsenal i del Treball

maig - juny

ACC - www.ceramistescat.org - 93 317 69 06

Relacionados. Agustín Ruiz de Almodóvar

3 oct – 6 nov

Galeria Camil·la Pérez Salvà, El Vendrell - www.camillaperez.com

IV Biennal de Ceràmica del Vendrell

3 oct – 2 nov

Sala Portal del Pardo - C/ Major 20, El Vendrell - Tel. 977 18 21 35

Teresa Gironès

2 oct – 16 nov

MUCBE - Pl. de la Pau, 2 - 12580 Benicarló

Madola

15 nov – 15 des

Museu Monastir de Montserrat

Premios Nacionales de Artesania

Fins el 9 nov

Artesania Catalunya - Tel. 93 467 46 60 - www.artesania-catalunya.com

Mercè Coma

13 nov – 13 des

Galeria Martínez Glera - Logroño - www.galeriamartinezglera.com

Gres d’aigua. Mª Teresa Capeta

13 nov – 13 des

Galeria Sargadelos - 93 215 03 68 - Provença 274-276 (Barcelona)

Carabasses. Maria Gelabert

18 des – 18 gen

Galeria Sargadelos - 93 215 03 68 - Provença 274-276 (Barcelona)

Encontres amb la terra. Santi Moix

Fins l’11 gen

Museu de Ceràmica - Av. Diagonal, 686 (Barcelona)
Tel. 93 280 50 24 - www.museuceramica.bcn.es

Antològica Arcadi Blasco

26 nov – 30 gen

Universitat d’Alacant

Pilar Sastre, Rosa Garcia i Maria Ramis

23 gen – 23 feb

Escorxador de Marratxí - Tel. 971 797 624 - La Mariola

Pilar Sastre, Rosa Garcia i Maria Ramis

17 abril – 16 maig

Escorxador de Marratxí - Tel. 971 797 624 - La Mariola

El abanico español.
Colección Marqués de Colominas

3 oct – 11 gen

Museu Nal. de Ceràmica González Martí (València) 96 351 63 92

La cerámica femenina de tradición bereber

gener - abril

Museu Nal. de Ceràmica González Martí (València) 96 351 63 92

Tirant lo Blanc inicia la gesta
22 artistes plàstics (Quart Creixent ceràmica)

31 oct – 30 nov

Sala Coll Alas (Gandia) - Espai cultural dels Canals d’Urgell (Mollerussa)

Tirant lo Blanc inicia la gesta
22 artistes plàstics (Quart Creixent ceràmica)

5 des – 11 gen

Sala Coll Alas (Gandia) - Espai cultural dels Canals d’Urgell (Mollerussa)

Blanco. Consuelo Ochoa

24 oct – 22 nov

Jordana Espai C/ Núñez de Balboa, 56 - 28001 Madrid
www.pepajordana.es - info@pepajordana.es

Estás pescado. Escultura Sergio Fernández

28 nov – 27 des

Jordana Espai

Escultura ceràmica. Paulo Óscar

2 gen – 7 feb

Jordana Espai

Pintura i ceràmica. Víctor Ciprián

13 feb – 14 març

Jordana Espai

Chama Mugarza i Miguel Reyes

20 març – 18 abril

Jordana Espai

Puertas. Pepa Jordana

24 abril – 23 maig

Jordana Espai

Marga Poncel

29 maig – 27 juny

Jordana Espai
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Bendix
Mariano Aguiló, 24 Palma – Tel: 971 270 850
Polígon Son Castelló.
Gremi de Ferrers, 48 – Tel: 971 430 143
Av. Ferrocarril, 126 – Tel: 971 845 777

Sala d’Art Pictograma
Plaça Muralla, 1 - 12003 Castelló

Escola Superior de Ceràmica de Manises
Ceramista Blat, 22 – 45940 Manises

Museu de Ceràmica González Martí
Poeta Querol, 2 – 46002 València
Tel: 96 351 63 92

Galería Sargadelos Madrid
C/ Zurbano, 46 – 28 010 Madrid

Museu del Taulell Manolo Safont
París, s/n
12200 Onda (Castelló) – Tel: 964 770 873

Taller de Ceràmica
Plaça del Miracle del Mocadoret, 5 baixos
46002 València

Ximo Todolí
Guillem de Castro, 114 baixos
46003 València

Museu de Ceràmica de l’Alcora
Teixidors, 5 – 12110
L’Alcora (Alacant) – Tel: 964 362 368

Casa del Ceramista Juan
Ribaroja, 13 bajo
46940 València - Tel: 961 547 490

Museo de Alfareria de Agost
Teuleria, 11 – 03698 Agost (Alacant)
Tel: 965 691 199

Escola de Ceràmica d’Esplugues
Petit Parc de l’Amistat, s/n 4 pl.
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93 372 04 16

Museu del Càntir d’Argentona
Plaça de l’Església, 4 – 08310 Argentona
(Barcelona)
Tel: 937 972 732

Escola de Ceràmica Ramon Fort
“Cal Pianxo” Llers (Girona)
Tel: 972 52 83 18

Museu de Ceràmica de Manises
Sagrari, 22 – 46940 Manises (València)
Tel : 961 521 044

Roque Martínez
Av. Elda, 29 - 03698 Agost (Alacant)
Tel: 96 569 15 41

Escola Torn
Caballero, 10 – 0814 Barcelona
Tel: 93 490 97 82

Vicente Díez, S.L.
Camino de Aldaya, 8-8
46940 Manises (València)
Tel: 96 154 54 58

Escola d’Art Arsenal
La Font, 43
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel: 93 892 13 62

Museu de Belles Arts de Castelló
Av. Hermanos Bou, 18 – 21003 Castelló
Tel : 964 727 526

E.A. Pau Gargallo
Parc Serentill s/n – 08915 Badalona
Tel: 93 399 76 52

CARES
Mare de Deu de les Neus, 60-62
08031 Barcelona – Tel : 933 584 779

Escola Ondara de Tàrrega
Plaça Centenari, s/n – 25300 Tàrrega
Tel: 973 31 04 86

Terracota Museu
Sis d’octubre, 99 – 17
La Bisbal d’Empordà (Girona) – Tel: 972 64 20 67

Escola Ixió
C/ Lepanto, 80 - 08301 Mataró
Tel: 93 741 02 69

ACC
C/ Doctor Dou, 7 baixos 1ª
08001 Barcelona – Tel: 93 317 69 06
APPEC
Rambla de Catalunya, 10 4t 1ª
08007 Barcelona – Tel: 93 412 76 28

Galería Sargadelos Barcelona
Provenza, 274-276 – 08008 Barcelona
Tel: 93 215 03 68

ANPER
Dublín, 3 Polígon Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
Tel: 93 697 40 48
Sepúlveda, 19 - 08015 Barcelona
Tel: 93 426 31 62
Àngela Colls, S.L.
Polígon Industrial V-2 Carrer dels Oms, 9
17111 Vulpellac (Forallac, Girona)
Tel: 972 64 33 85
Escola de Ceràmica de la Bisbal
Ctra. De Fontetes, s/n
17111 Forallac (Girona) Tel: 972 64 07 94
Rogenca d’Ullastret Ceramistes
Taller: Passeig Marimon Asprer, 4
Botiga: l’Aigüeta, 112
17100 la Bisbal d’Empordà (Girona)
Tel: 972 64 04 82
Museu de Ceràmica de Barcelona
Av. Diagonal, 686 – 08034 Barcelona
Tel: 93 280 16 21
Trazos
Pérez Galdós, 38 – 08012 Barcelona
Tel: 93 217 58 58

SUBSCRIPCIÓ A TERRART. La revista que et tindrà informat de les novetats del que passa en el món de la ceràmica a Catalunya,
València, les Balears, Andorra i Catalunya Nord. Enviant la butlleta de subscripció i per tan sols 12 € l’any rebràs els dos exemplars
que publiquem. Tarifa estudiants i jubilats, reducció especial: els dos números per 10 €. (heu d’adjuntar el carnet d’estudiant o jubilat).
FES-TE MEMEBRE DE L’ASSOCIACIÓ. Per 34,25 € al trimestre, rebràs gratuitament la revista, el butlletí (mensual), catàlegs, invitacions per
a inauguracions i informació proveïdors, entre d’altres. Preu especial per a estudiants: 12 € trimestral i per a Simpatitzants 43 € anuals.
Us podeu subscriure enviant la butlleta per fax al 933 188 510 o al correu electrònic ceramistescat@yahoo.es.
Nom i Cognoms:
Domicili:
Localitat:

CP:

Telèfon:

E-mail:

Forma de pagament:
Per domiciliació bancària. Espereu el proper avís i carregueu al compte que s’indica a continuació els rebuts que us presenti l’ACC.
Titular
Banc/Caixa
Població
Cte./Llibreta núm.
clau entitat

Subscripció Terrart

82 TERRART

oficina

DC

núm. compte

Soci ACC Estàndard

Soci ACC Estudiant

Soci ACCSimpatitzant

La informació que vostè facilita permetrà adequar les nostres ofertes als seus interesos i quedarà recollida en el nostre fitxer. Vostè te el dret a accedir a aquesta informació i
cancelar-la en el cas que fos errònia. Si desitja rebre informació sobre futures promocions de la editorial, siusplau ompli el quadre amb una X.

Pastes ceràmiques

Des de sempre

Fundada al 1874, som una empresa dedicada
a la fabricació i comercialització de pastes
ceràmiques per a la indústria, artesania, belles
arts, manualitats i educació.

CERÁMICA COLLET S.A.
Pol. Ind. L’Olana s/n
08292 ESPARREGUERA, BARCELONA
Apt. Correus 205
T· +34 93 777 23 44 - F· +34 93 770 94 11
e-mail: com@ceramicacollet.com
www.sio-2.com

