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ARTISTES DE LA SEGONA PART DEL SEGLE XX
QUE HAN INCORPORAT
LA CERÀMICA COM A MITJÀ D'EXPRESSIÓ
Picasso, Miró, Chillida, Tàpies i Barceló
MEMÒRIA LLEGIDA PER L’ACADÈMICA ELECTA
Sra. MARIA ÀNGELS DOMINGO LAPLANA
MADOLA
A l’acte de la seva recepció el dia 30 d'abril de 2015

A David Moliner M., pel seu ajut, sempre.
Excel·lentíssim Senyor President,
Il·lustríssimes Senyores Acadèmiques,
Il·lustríssims Senyors Acadèmics,
Amigues i amics:
És un honor per a mi que m’hàgiu ofert la possibilitat de formar part de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona; un honor que accepto de grat, encara que sóc
conscient que no mereixo tan alta distinció.
Vinc del món de l’ofici, un ofici d’antiga tradició a casa nostra, la ceràmica. Jo sóc
dona de taller, i estimo aquest ofici que m’ha portat a aprofundir en els camps de l’art
i en l’estudi de la seva història per poder seguir els camins dels meus mestres, que van
elevar la ceràmica a la categoria d’art major.
Treballo la ceràmica des del 1960, però va ser el 1981 que vaig decidir estudiar
la carrera de Belles Arts, perquè veia que la meva obra havia quedat encallada en
models recurrents de la ceràmica d’aquella època, amb formes decoratives sense
sentit, i necessitava treballar uns conceptes nous, que m’obrissin noves possibilitats
d’expressió.
Belles Arts em va donar l’estudi i l’aprofundiment de la història de l’art i va obrir la
meva manera de pensar. Però no va ser fins acabada la carrera, en els cursos de doctorat sobre l’espai urbà, que realment vaig comprendre i incorporar un nou sentit de
fer ceràmica. Se m’obria un camí que havia intuït però no havia vist amb claredat fins
aquell moment, el d’entendre la ceràmica com una forma d’expressió que està al nivell
de qualsevol altra de les dites arts majors.
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El meu interès des de sempre per l’arquitectura i per les arts primitives i l’anàlisi profunda de la història de l’art em van dur a admirar i comprendre els artistes que havien
treballat la ceràmica com a forma d’expressió i, consegüentment, a explorar unes noves
possibilitats per a seguir.
I, tenint molt present la dita que fa «Es necessiten deu anys per aprendre la ceràmica,
deu per treballar-la i deu per oblidar-la», vaig emprendre un nou camí.
Foren formes elementals de primer, bidimensionals i més elaborades després, fins a
arribar a la tridimensionalitat en l’espai urbà, amb tota la seva complexitat.
Vaig començar aquesta darrera etapa el 1990 amb petits treballs urbans, que van
culminar el 1992, quan per a l’obra situada a la plaça de la Font Castellana, a Barcelona, vaig idear i aplicar uns plantejaments nous, que són els que he anat desenvolupant
aquests últims vint anys. El darrer d’aquests treballs ha estat la instal·lació de quaranta
escultures al cementiri d’Arenys de Mar en homenatge a Salvador Espriu en el centenari
del seu naixement.
La trajectòria que acabo d’esbossar crec que justifica que hagi volgut dedicar el meu
discurs d’ingrés a l’Acadèmia als nostres artistes contemporanis que han treballat en el
món de la ceràmica i que amb el seu mestratge han obert camins nous en aquest ofici
antic, per a mi i per a molts col·legues de tot el món.
Però voldria començar mostrant l’agraïment a l’acadèmic Daniel Giralt-Miracle i al
doctor Joan Albaigés Riera, que em consta que van creure en mi i van promoure la meva
candidatura; al doctor Jaume Martí Llobet, per ser el meu filòleg particular i revisar-me
els escrits; a tots els professors que al llarg de la meva carrera m’han orientat i guiat,
especialment la doctora Alicia Suárez Serrano, directora de la meva tesi doctoral, primer
document que em va fer replantejar la carrera; als meus col·legues i amics Maria Bofill
Francí i Joaquim Capdevila Gaya, per transmetre’m el seu rigor en la feina; als amics de
sempre; als fills i les nétes i, especialment, a en David Moliner M., per l’ajut i la comprensió al llarg de la meva vida. Tots ells han fet possible, amb els anys, el meu aprenentatge en aquest llarg camí. Aquest honor que avui rebo vull que sigui compartit amb ells.
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ARTISTES DE LA SEGONA PART DEL SEGLE XX
QUE HAN INCORPORAT LA CERÀMICA COM A MITJÀ D’EXPRESSIÓ
PICASSO, MIRÓ, CHILLIDA, TÀPIES I BARCELÓ
Introducció històrica
Des del neolític (30000-6000 aC), l’art de la ceràmica
acompanya la història de l’home i associa la seva existència amb la terra mare i amb el més enllà.
En totes les mitologies l’home és extret del fang i
modelat per un déu. Aquest sentit escultòric i màgic és
el que fa, sens dubte, que totes les cultures s’hagin sentit
atretes pel misteri dels quatre elements que componen
l’essència del món —la terra, l’aigua, l’aire i el foc—,
els quals constitueixen també l’essència de la ceràmica.
La paraula ceràmica té l’origen en la veu grega kera·
mos, que designa la terra apropiada per a la fabricació
de vasos o recipients d’ús quotidià; una de les seves característiques més importants és la perennitat, atribuïda
al pas de les peces pel foc. La perennitat s’explica, d’entrada, per la resistència que presenten al pas del temps
els productes fets amb ceràmica; però també perquè és
una activitat humana capaç de perviure durant milers
d’anys en totes les cultures, reconeguda com un mitjà
d’expressió de les seves societats.
Ja que, com s’anuncia en el títol, aquest treball és
un estudi sobre els artistes pintors o escultors que han
incorporat a les seves obres la tècnica de la ceràmica,
faré, a mode d’introducció i de manera molt ràpida, una
síntesi del que ha estat l’evolució de la ceràmica al llarg
de la història.
Segons els historiadors, els primers pobles que van
elaborar utensilis de ceràmica decorats o modelats, donant relleus amb terres i coent les peces en forns amb
tècniques avançades per la seva època, foren els xinesos.
Des de la Xina va passar el coneixement cap a Corea
i el Japó, a Orient; més tard, probablement, cap a l’Amèrica precolombina; i finalment, cap a Occident, a Pèrsia
i al nord d’Àfrica fins a arribar a la península Ibèrica. En
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tot aquest llarg recorregut, les tècniques es van anar modificant perquè s’adaptaven a
les característiques de cada lloc; principalment a les argiles i als sistemes de cocció, que
a cada país eren diferents.
A la Xina s’utilitzava una argila blanca molt pura que es denominava gaoling, i significa
‘turons alts’. Però la genuïna porcellana xinesa és un compost de caolí, o china clay, d’una
banda, i petuntse (nom en xinès) o china stone, de l’altra. El caolí és un silicat d’alumini
hidratat no fusible i el petuntse és un òxid d’alumini fusible molt similar al feldspat; i
la mescla d’aquests dos materials es coïa a una temperatura entre 1 300 °C i 1 400 °C.
A Occident i a l’Amèrica prehispana, com que aquestes argiles eren difícils de trobar,
s’utilitzaven altres terres. D’una banda, unes terres calcàries compostes principalment
per calcita i també per argiles de restes de roques sedimentàries; la calcita hi dóna un
color blanc, que varia segons el contingut de carbonat càlcic. D’altra banda, s’empraven
argiles ferruginoses, compostes per roques sedimentàries amb diferents tipus d’òxids de
ferro. Totes aquestes terres es coïen entre 1 000 °C i 1 100 °C.
Les diferències de les argiles van ser la causa de les diferències en la fabricació, en la
decoració i en els mètodes de cocció, que es decidien segons la resistència de cada argila
Els primers exemples de ceràmica xinesa daten entre el cinquè mil·lenni aC i el tercer
mil·lenni aC en les cultures Peilikan i Cishan, precursores de la cultura de Yangshao. En
són característics els objectes de ceràmica pintada, amb inscripcions que podrien ser el
principi dels caràcters xinesos d’escriptura.
L’ús del caolí o argila blanca es creu que es va estendre a la Xina entre els segles ii
i vi de l’era cristiana. Les peces més notables trobades provenen d’aixovars funeraris i
representen formes arquitectòniques o figures de ballarines i músics, i diverses representacions humanes o d’animals, entre d’altres.
A Europa, la primera ceràmica pintada de què tenim constància apareix en la cultura cretomicènica (3000 aC), probablement per influència de la que, amb formes molt
primitives, ja es coneixia a Egipte i a Babilònia.
A mesura que la civilització cretomicènica va avançar, desaparegueren relleus i incisions i s’obrí pas la decoració sobre peces fetes al torn, dites de les figures negres sobre
fons vermell (600 al 500 aC) o de les figures roges sobre fons negre (500 al 200 aC), fetes
per pintors de gran reconeixement per a il·lustrar la història, les llegendes o les creences
religioses. S’han conservat molts noms de pintors grecs que firmaven les seves peces,
com ara Duris, Hieró, Brigos o Eufroni, entre d’altres.
L’Imperi romà va incorporar l’herència dels grecs, ja en decadència, i va retrocedir
quant a la perfecció pictòrica; van fer una ceràmica de caràcter més utilitari, utilitzant
el que s’anomenà terra sigil·lada, terra que prové de l’illa de Samos. Les peces de terra
sigil·lada són fetes a encuny, d’una sola cocció, decorades amb petits relleus i acabades
amb una capa fina de terra vermella per donar-hi un aspecte final més refinat. Eren els
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gots per a beure el vi, els plats i altres utensilis per als àpats, que els soldats en campanya militar s’emportaven arreu de la Mediterrània.
A la península Ibèrica la ceràmica d’influència grega no va ser mai tan perfecta com
la de Grècia, però té unes característiques interessants. Els vasos tenen formes semblants
a les dels vasos grecs, però es pinten amb òxid de ferro i els dibuixos són més lliures,
amb una gran riquesa i varietat de motius decoratius.
Mereix una atenció especial la ceràmica dels àrabs, sobretot durant el temps de la
dominació a la península Ibèrica, perquè hi van portar les influències dels perses,els
egipcis i els mesopotamis. La ceràmica va avançar amb noves tècniques, tant en les
peces utilitàries com en les destinades a l’arquitectura. Es tracta de tècniques com el
vidriat i el reflex metàl·lic, que eren aplicades sobre els murs en forma de rajoles, el
que es coneix com a alicatat, les quals es difongueren a la resta d’Europa i a Orient
durant l’edat mitjana.
A partir dels segles IX i X va sorgir una nova tècnica gràcies als contactes amb la Xina.
És l’anomenada pisa daurada, que s’estengué per tot l’àmbit mediterrani, i arribà a ser
molt important en la cultura nassarita de la península Ibèrica.
Emmirallant-se en la porcellana xinesa, la ceràmica europea imità les peces, però
utilitzant unes argiles diferents de les d’Orient d’acord amb les característiques dels diversos terrenys. I, a poc a poc, provant diferents argiles i després de molts fracassos,
aconseguí una producció de ceràmica de qualitat.
Així, a Itàlia es va iniciar l’etapa de la majòlica toscana, una pasta blanca calcària no
tan dura com la porcellana, però que permetia l’ús d’una paleta de colors amb blaus,
verds, daurats i grocs gràcies al blanc de l’argila i a la composició de nous esmalts.
Europa va buscar amb insistència un substitut de la porcellana xinesa; i fou a la manufactura de porcellana de Meissen, fundada per J. F. Böttger, on el 1708 es va descobrir
la fórmula de la porcellana dura xinesa. L’any següent es van aconseguir uns esmalts
nous i un nou sistema per a coure les peces. Es va desenvolupar així un procés de tres
coccions, que donava com a resultat una imitació de les pastes dures de l’Extrem Orient
El sistema es va expandir per tot Europa, que s’apressà a imitar-lo. En aquest context
sorgiren les manufactures reials de Chantilly, Vicennes i Sèvres, a França; Chelsea, a Anglaterra; Meissen, a Alemanya; l’Alcora, Buen Retiro i la Cartuja, a Espanya.
A l’Amèrica prehispànica, l’anomenada ceràmica precolombina és tota la ceràmica
produïda pels pobles del continent americà abans de l’arribada dels europeus. És una
ceràmica molt variada, segons les cultures i els materials que usaven per a produir-la.
Les primeres peces que se’n coneixen són formes volumètriques i figures de dona
en el període de formació (3500 aC - 200 aC). Més tard, durant el període clàssic (200
aC - 1000 dC), aparegué la ceràmica policromada amb dibuixos geomètrics de colors
brillants i motius decoratius molt estilitzats, amb dissenys abstractes i formes molt ima-
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ginatives d’animals o personatges de la seva cultura. La de l’últim període (1000 dC fins
a la conquesta europea) és una ceràmica que es caracteritza per un esclat de color, amb
abundància de formes zoomòrfiques.

Ceràmica contemporània
Tal com hem vist, en les diverses èpoques l’home s’ha adonat de la utilitat del fang
en la seva vessant expressiva; però és evident que no pensava solament en un ús estètic
sinó també en un ús funcional o ritual. El fang, doncs, ha estat al llarg de la història el
fil conductor d’aquesta unió i així ha perdurat fins a l’actualitat.
I, encara, pels tipus de materials primaris en què es basa la ceràmica, hi va haver des
dels inicis i en totes les cultures una relació indestriable entre les peces volumètriques
antropomòrfiques (formes escultòriques) i les peces amb funcions utilitàries (regularment
fetes al torn o amb motlles).
Aquesta pauta va experimentar un seguit de canvis a finals del segle XIX, que són a
l’origen de la ceràmica contemporània. En efecte, a finals del segle XIX s’inicià la industrialització i s’incorporaren nous sistemes de producció, que van portar a la transformació
d’alguns obradors tradicionals de ceràmica i a la creació de tallers que s’adaptarien a les
noves tècniques, que farien perdre als seus productes tot el valor artístic. Però hi hagué
una reacció quan el 1888 va aparèixer a Londres el moviment Arts and Crafts, amb W.
Morris (1834-1896) i J. Ruskin (1819-1900), que proposaven una reforma completa de les
arts a favor d’unes peces artesanals, buscant la bellesa pura i prescindint de la tecnologia
i dels nous materials, per tornar a les peces fetes a mà i revaloritzar les arts aplicades.
A més, i també a finals del segle XIX, es produïren una sèrie de fenòmens que van
comportar més canvis en la concepció de la ceràmica. Cal recordar, per exemple, que
es van desenvolupar els mitjans de comunicació de massa o que es van dur a terme
grans viatges; i tots aquest fets van comportar el descobriment, per part d’Occident, de
les cultures orientals.
Així, i com a mostra d’aquesta nova situació, el 1867 s’organitzà a París una exposició
sobre la cultura japonesa que obtingué un gran èxit i, a conseqüència d’això, es produí
el naixement d’un nou interès, l’estudi de la ceràmica oriental. La Xina, el Japó i Corea
han estat grans productors de peces de ceràmica al llarg de la història, i el coneixement
d’aquestes cultures comporta l’inici d’una nova manera d’entendre-la, i comença el gust
pel col·leccionisme de ceràmica oriental.
Indicant un altre canvi, uns dels esdeveniments més rellevants de l’Exposició Universal de París (1889) fou l’aparició de la ceràmica integrada a l’arquitectura del modernisme, principalment la de les peces fabricades amb la terra de gres. Aquesta novetat,
amb característiques de durabilitat i resistència als fenòmens climàtics, va fer que molts
arquitectes incorporessin la ceràmica en les seves obres.
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Això féu sorgir un nou concepte de ceràmica artística amb personalitat pròpia, ceràmica que es va integrar plenament en l’arquitectura i en els moviments artístics del
modernisme, el noucentisme i l’art déco.
Més endavant, a principis del segle XX, la ceràmica, com la resta de les arts, va deixar
de treballar les formes excessivament decorades, influència de l’art oriental, i utilitzà formes geomètriques, anticipant-se a les formes abstractes que regirien les idees de l’escola
Bauhaus, fundada el 1919; depuraven formes i línies, perquè la ceràmica, immersa en la
vida quotidiana i pública, era original i tenia el desig de provocar sensacions noves per
mitjà de totes les obres, des de les d’arquitectura fins al més petit objecte d’ús.
En aquestes circumstàncies els tècnics ceramistes intuïren una nova dimensió del seu
treball. No solament els interessava, en alguns casos, la producció tradicional de peces
utilitàries, decoratives o industrials per a l’arquitectura, sinó que també eren conscients
de la possibilitat de treballar la peça única, obra treballada pel mateix artista de la qual
només feia una peça.

Fig 2. Dufy - Artigas. Gerro 1930. Fang vermell.
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A casa nostra en tenim exemples en tècnics com Antoni Serra i Fiter (1869-1932),
Francesc Quer i Selves (1858-1933), Joan Baptista Alòs i Peris (1881-1946 ), Josep Aragay
i Blanchart (1889-1973), Francesc Elias i Bracons (1892-1991) i un dels que més trajectòria
té en la ceràmica artística del segle XX, Josep Llorens i Artigas (1892-1980).
I aquest és el context en què nombrosos artistes d’altres disciplines es van apropar
a la ceràmica amb l’interès d’investigar i treballar en aquest nou concepte del material.
A causa d’aquest interès, es produïren trobades entre artistes d’altres disciplines i
ceramistes, que foren significatives perquè provocaren un important distanciament conceptual entre el que era artesanal i el que era artístic, i la ceràmica els oferí la possibilitat
de crear obres bidimensionals i tridimensionals, alhora que els permetia un apropament
més directe al públic pel fet que era un producte de fàcil comprensió atesa la seva trajectòria històrica.
Foren molts els pintors i escultors que se sentiren atrets pel món de la ceràmica, estimulats a més perquè l’estètica funcional de la Bauhaus va diluir els límits de les diferents
disciplines artístiques, i va permetre que els artistes s’expressessin amb més llibertat. Aquí
trobaven la possibilitat d’experimentar unes noves idees plàstiques, amb la utilització
del fang, ja conegut, però també de nous pigments ceràmics, i de descobrir la sorpresa
de la transformació dels colors per mitjà del foc.
De tota manera, la ceràmica va plantejar als artistes una dificultat tècnica en la mesura que els seus coneixements estètics no solucionaven per si mateixos els problemes
de creació.
El pintor, amb la seva idea o tècnica pictòrica, no trobava els passos intermedis fins
a arribar al resultat final. La dificultat l’enfrontava amb el seu concepte de creació, ja que
no solament s’enfrontava al canvi dels seus colorants minerals per òxids metàl·lics, sinó
que a més necessitava un especialista que el guiés en un procés de treball nou i complex.
Segons el catedràtic Víctor Nieto, «la huella de la mano sobre barro, el gesto o signo,
fueron las primeras proyecciones plásticas del hombre sobre la materia en las que se
combinan la voluntad de crear y la sorpresa del descubrimiento»1.
Aquesta dualitat entre la intenció de crear i l’atzar del descobriment fa que el resultat
sigui una conseqüència directa del que ha realitzat la mà de l’artista i que aquesta acció
pugui donar resultats plàstics d’una gran força expressiva, tan interessants com els del
cop de pinzell sobre una superfície plana.

1 NIeTo,V. Presente de la Cerámica española. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas. Ministerio de Cultura, 1989. [Catàleg].
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Els pioners
A principis del segle XX, un dels primers artistes de qui tenim constància que es va
interessar per la ceràmica creativa fou Auguste Rodin (1840-1917), que va treballar a la
manufactura de Sèvres, a França. També s’hi interessà Paul Gauguin (1848-1903), que
va treballar amb el ceramista independent Chaplet el 1886. I, més tard, Auguste Renoir
(1841-1919) i Odilon Redon (1840-1916) també s’hi afegiren i van incorporar aquest
tipus de treball.

Fig 3. Auguste Rodin. Pedestal dels Titans, 1902.
39 x 37 x 36 cm.
Gres.

Més endavant, fauvistes com Pierre Bonnard (1867-1947) van experimentar amb la
terra; aquest amb el ceramista André Metthey, que li va permetre utilitzar el seu forn
als afores de París, on va pintar objectes ceràmics, però sense abandonar les formes
tradicionals.
La depressió, les crisis econòmiques dels anys trenta i la Segona Guerra Mundial van
induir molts escultors europeus, i alguns d’americans, a treballar el fang, ja que era un
material més econòmic que el bronze o el marbre, i també molts pintors, per la novetat
que suposaven les seves peces o els seus murals amb aquest nou concepte del material.
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Així, a Europa, sabem que van treballar el fang André Derain (1880-1954), Aristide
Maillol (1861-1964), Georges Rouault (1871-1958), Maurice Vlaminck (1876 -1958), Henri
Matisse (1869-1954), Pablo Picasso (1881-1973), Fernand Léger (1881-1995), Lucio Fontana
(1899-1968), Asger Jorn (1914-1973), Karel Appel (1921- 2006), Corneille (1922- 2010),
Roberto Matta (1912-2002), Wifredo Lam (1902 -1982), Henry Laurens (1885 -1954),
George Braque (1882-1963) i Marc Chagall (1887-1985), entre d’altres.
A Amèrica la figura clau fou Isamu Noguchi (1904-1988), que va fer de pont entre
els Estats Units i el Japó. També van treballar la ceràmica Louise Nevelson (1900-1988),
Roy Lichtenstein (1923-1997), Robert Rauschenberg (1925-2008) i Anthony Caro (19242013), per esmentar només els més coneguts.

Dècada dels anys cinquanta
La veritable revolució en el món de la
ceràmica contemporània es va esdevenir
a mitjan anys cinquanta. Des de llavors
molts artistes van decidir explorar el potencial no funcional de l’argila, tenint en
compte que implicava entrar en una nova
estètica i una nova tècnica, que incloïa
els coneixements històrics de la ceràmica.
Assumien, doncs, la importància de l’expressió espontània i els seus riscos, l’interès pel volum, per l’espai, pel contorn,
pel buit, per la textura i per la matèria.
I és així que, complementàriament, els
artistes contemporanis han incorporat a
aquesta vella tècnica elements procedents
de la pintura, del dibuix, dels assemblages
i de l’escultura, i han donat un nou sentit
a les peces de ceràmica.
Per tant, els artistes van experimentar
amb un nou llenguatge de la matèria, del
fang, que, amb totes les seves variants,
és un material idoni per a expressar tot
el que la llibertat creadora del segle els
havia portat; un material que lluny d’encotillar la forma en l’escultura, hi donava
força i color. En definitiva, podien desenvolupar un nou concepte d’escultura
utilitzant la terra com a mitjà d’expressió.

Fig 4. Miró - Artigas. Gerro, 1944.
34,5 cm. Gres.
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En el nostre país la col·laboració del pintor Joan Miró (1893-1983) amb el ceramista
Josep Llorens i Artigas va propiciar el desenvolupament de les formes més atrevides que
mai s’havien fet, que van canviar totalment el concepte que fins llavors s’havia tingut
de la ceràmica.
I també foren nombrosos els artistes que a casa nostra a partir dels anys cinquanta
es van interessar per la ceràmica, tant en el camp de la ceràmica artística com en el de
la ceràmica incorporada a l’arquitectura. Ràfols Casamada (1923-2009), Maria Girona
(1923) amb la ceramista Angelina Alòs (1917-1997), Josep Maria Subirachs (1927-2014)
amb el ceramista Antoni Cumella (1913-1985), Joan Vila Grau (1932) amb el ceramista
Jordi Aguadé (1925) en serien exemples. En molts casos no van persistir en aquesta
experiència, com també va ocórrer amb nombrosos artistes europeus, que començaren
a fer obres en ceràmica, que no van assolir una transcendència dins el món de l’art, a
causa, sobretot, d’haver-ne fet poques peces.
Les excepcions en aquest panorama dibuixat són Picasso, que va treballar al taller
Madoura de Vallauris; Miró, que va treballar amb Llorens i Artigas a Gallifa; Chillida
(1924-2002) i Tàpies (1923-2012), al taller de Grassa amb Hans Spinner, i Barceló (1957),
en diferents tallers a Mali, a Mallorca o a Itàlia.

Fig 5. Pablo Picasso. Au, 1954. 35 X30 cm. Fang vermell.
Museu de Ceràmica. Barcelona.
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Fig 6. Miró - Artigas.
Femme (La Déesse), 1956.
33 x 25 x 24 cm. Refractari.

Fig 7. Antoni Tàpies. Deux Pieds, 1985 - 1986. 30 x 40 x 28 cm. Refractari.
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I són aquests autors —Picasso, Miró, Chillida, Tàpies i Barceló— els qui protagonitzen
el meu discurs. Perquè creen un nou tipus d’obres en ceràmica, formes escultòriques
que simbolitzen el trencament amb la tradició de l’escultura monocroma en bronze o
marbre; perquè entenen que el color modifica les tensions internes de la peça i en realça l’expressió; perquè són els que han treballat la ceràmica assíduament i, per tant,
la seva obra ha comportat un pas real i important en la seva carrera i en la història de
la ceràmica. En definitiva, tots ells han treballat el fang amb creativitat i han fet de les
seves peces obres d’art.

Fig 8. Eduardo Chillida, 1989. Lurra G-137.
30 x 55,5 x 34 cm.
Terra xamotada.

Fig 9. Miquel Barceló - Joseph Nadj - Pere Coll, 2006. Paso- doble
Acció al Festival de Teatre d´Avinyo 2006.
Diferents terres.
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PABLO PICASSO.
LA CERÀMICA POPULAR DINS LA SEVA ICONOGRAFIA
Picasso va ser un artista sempre disposat a incorporar qualsevol tècnica nova, segurament perquè no volia estancar-se ni explotar massa el seu virtuosisme tècnic; perquè
volia mantenir el seu grau de llibertat creativa i de pensament. Així, va entrar en les
dites arts menors, sense pensar en els prejudicis que poguessin afectar-lo a causa de la
jerarquització de les arts, que les relegava a una categoria merament artesanal.
El coneixement de la ceràmica contemporània li vingué a partir de Paco Durrio a
París. Durrio, bon coneixedor de les tècniques i els conceptes específics de la ceràmica i
amic de Gauguin, tenia una sèrie de peces de ceràmica seves i va fer descobrir a Picasso
les possibilitats de treballar aquesta tècnica, amb la idea de modelar les seves escultures.
Picasso va treballar en el seu forn algunes peces, buscant els caràcters de la matèria en
cada obra, fascinat pels misteris que el foc provoca en la transformació de les propietats
dels materials, quan canvia totalment els objectes tractats.
Començà a treballar formalment la ceràmica a Vallauris, centre important ja en l’època romana, que produïa vaixelles per a l’exportació, i que tenia un fang autòcton de
color rosat amb matisos daurats que va donar el nom villa auris (‘ciutat d’or’) a la ciutat.
Vallauris és on Picasso va iniciar la seva nova etapa creativa, profundament conscient
de la influència de la tradició mil·lenària de la ceràmica a la Mediterrània i del sediment
de la cultura popular, i interessat en tot el que provingués d’aquesta cultura.
Després de la Segona Guerra Mundial, en unes vacances a Golf de Sant Joan entre
els anys 1946 i 1947, Picasso féu les seves primeres ceràmiques al taller Madoura (taller
que regentava el matrimoni Ramie) a Vallauris, on fabricaven una pisa tradicional de
baixa temperatura de cocció utilitzant tècniques artesanals i formes tradicionals de la
Provença.
Picasso va entreveure tot el potencial creatiu que la tècnica li oferia, en va comprendre les lleis i el llenguatge específic, i és així que va veure la possibilitat d’ampliar les
fronteres de la tècnica i associar les seves dues passions, la pintura i l’escultura, dins el
món de la ceràmica amb la seva inventiva personal.
Així, el treball de nous materials i de nous pigments, o l’aplicació de nous procediments, li van permetre enfrontar-se amb la problemàtica de pintar sobre superfícies
volumètriques, i va gaudir de plena llibertat per al seu objectiu, de manera que convertí
uns materials i unes tècniques tradicionals i populars en veritables obres d’art.
Picasso va començar el seu treball amb l’argila amb un gran bagatge de moltes experiències escultòriques anteriors. El 1914 havia pintat una escultura cubista, El vas d’ab·
senta, en què transformava la forma per mitjà del color, en una experiència complexa
entre la pintura i l’escultura.
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Fig 10. Pablo Picasso. El vaso de absenta, 1914.
21 x 16 cm.

En un primer període d’assaig, Picasso va topar amb la dificultat que representa per a
un pintor el costum de pensar qualsevol decoració segons la superfície rectangular d’una
tela, i pintà les peces de l’obrador dels Madoura en un sol color, el negre sobre el fons
del color rosat de la terra; eren plats, plàteres, bols o rajoles. I, més tard, a mesura que
anava acumulant experiència, la paleta de Picasso esdevingué extremament variada, i
les peces que coïa a baixa temperatura (920 °C) li adquirien una coloració molt vibrant.
Aquestes peces constitueixen un espai pictòric on ell anava posant els seus temes
preferits, del món clàssic (faunes, circ, coloms, cabres, mussols, toros, etc.), als quals
donava relleu, i deixava enrere les formes tradicionals per construir-les de nou, obrint
així camins a molts ceramistes creadors.
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En les peces escultòriques fetes amb fang, el seu sistema de treball consistia primerament en la manipulació de manera brutal de peces en forma de gerra o ampolla. Aquí
és on manifestava més llibertat en sentit escultòric; juxtaposava fragments prèviament
fets al torn, ajudat per un mestre terrisser del taller Madoura, a partir d’un croquis inicial. Picasso, amb una tècnica molt rigorosa, realitzava l’estructura del projecte, canviava
les nanses, deformava les peces, hi acoblava elements nous, les juxtaposava, les modificava, aprofitant-se de la naturalesa flexible de la matèria, que li facilitava l’execució
instantània de la forma.

Fig 11. Pablo Picasso. Dona nua, 1950.
16 x 5 x 6 cm. Pisa.

El respecte a les tradicions li imposà al principi una certa timidesa en la concepció
o en el contingut, en contrast amb la seva habitual força creadora. Però Picasso acabà
apropiant-s’ho i ho va transformar amb una imaginació que no tenia límits. Ningú abans
que ell no havia imposat a les formes tantes variants i distorsions, com ho mostren els
seus vasos *antropomòrfics.
Aquests vasos eren treballats primerament al torn, amb simples inflexions per a assenyalar els malucs, la cintura, el coll, el cap, en la massa encara tova. Després Picasso
donava relleu a un ventre, traçava la línia d’una esquena, engruixia els pits, articulava
els braços i donava expressió a l’arrodoniment d’un cap. I, les peces així manipulades,
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les esmaltava amb colorants i òxids metàl·lics o les deixava amb la terra nua, segons els
interessos que tenia per a la peça acabada.
Així mateix, en la sèrie Falcons i voltors, de peces fetes al torn, colls i panxes havien
estat tallats, lleugerament deformats i enganxats de nou per a produir, a partir d’uns
elements molt senzills, una nova forma d’animals.

Fig 12. Pablo Picasso. Gros oiseau visage noir mode. Gerro, 1951.
55 x 46 x 38,5 cm. Pisa.

I, sempre, la decoració de les peces estava relacionada amb la forma que ell
treballava. Sovint de manera intencionada, la decoració coincidia amb una nova
distribució de la forma, com quan en una gerra pintava una porta o una cara de
dona; però de vegades trencava la proporció entre la forma i el dibuix, com en les
grans cares del 1962.
Aquests van ser els miracles de Picasso, ja sigui per l’abundància de la seva invenció,
per l’espontaneïtat de les imatges, pels pensaments que la seva mà sabia imprimir sobre
l’argila o per la intensitat del traç. O encara, per la llibertat d’utilitzar els recursos plàstics
que la matèria li oferia i la capacitat d’incorporar-los al seu repertori, com ara gravar
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amb una eina com si ho fes sobre una planxa de gravar, i també pel fet d’enriquir amb
els nous mitjans tècnics i formals la seva expressió.
Després d’un intens període de treball, Picasso va buscar el sistema de repetir les
seves peces; li semblava que en podia produir còpies com feia en l’art gràfic, però el
sistema de la reproducció de l’art gràfic tenia uns principis molt diferents.
Va resoldre aquesta dificultat per mitjà de dos mètodes.
En primer lloc, mitjançant la rèplica autèntica d’un original; perquè la peça feta amb
motlle era exacta de volum, i per als colors s’utilitzava el sistema de la serigrafia, consistent en calques fetes amb els colorants per coure-les al forn.
En segon lloc, mitjançant el trasllat d’un dibuix original gravat a una matriu de guix
endurida, mètode conegut com a «impressió original de Picasso». Les peces eren autenticades mitjançant una estampa gravada al dors.
Així, durant un període de vint anys, Picasso va produir al voltant de quatre mil peces
úniques, a més de totes les còpies revisades pel taller Madoura.
En realitat, totes les tècniques que Picasso va utilitzar no tenien cap respecte per les
tècniques tradicionals.Treballà sense prejudicis i investigà permanentment sobre noves
possibilitats, i així va obrir nous conceptes creatius, va aportar un conjunt de solucions
de gran interès i va crear objectes absolutament personals, que han estat referent per a
la ceràmica contemporània.

Fig 13. Pablo Picasso. Wood-Owl, 1969.
30 x 22,5 cm. Pisa.
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JOAN MIRÓ.
TRANSGRESSOR I PARE DE LA CERÀMICA CONTEMPORÀNIA
Per tal de situar-nos en el coneixement del llenguatge de la ceràmica de Joan Miró,
creiem que és interessant recordar unes paraules del mateix pintor que recull Ivon Tallandier a XXe Siècle: «L’art popular sempre m’emociona, en aquest art no hi ha ni trampa
ni trucatge, va directament al seu objectiu. Sorprèn i és tan ric en possibilitats…».

Fig 14. Siurell, peça popular d'artesania mallorquina.

La majoria dels biògrafs mironians estan d’acord en el moment i en la manera com
va néixer l’interès de Miró per la ceràmica. De fet, ell mateix en les converses que s’han
publicat fa referència a Modest Urgell (1839-1919) i a Josep Pascó (1855-1919). Ens explica com sorgí aquest interès, i diu que fou el mateix Josep Pascó qui l’introduí en el
coneixement de les obres de l’artesania popular.
Però també podríem buscar les arrels de l’interès per aquest nou treball en el coneixement d’altres pintors que a principis de segle s’havien sentit atrets per la ceràmica
com a forma d’expressió.
Un dels pintors que influí en Miró fou Paul Gaugin, que havia començat a fer ceràmica a principis del segle XX. I també caldria pensar en la influència de l’obra d’Antoni
Gaudí (1852-1926); la seva fantasia, les seves construccions policromades, la utilització
del trencadís, rajoles de ceràmica de rebuig o fetes amb els seus dissenys i trencades
posteriorment en el moment de la col·locació, marcaren, sens dubte, Miró.
Hi ha altres punts en comú entre Gaudí i Miró. Tots dos se sentien identificats amb
les essències més pures de la tradició, i pretenien arribar al fons d’allò que és ancestral
i que està perdut en el temps; però no era un interès de caràcter nostàlgic, sinó viu; era
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un interès per la realitat del moment, en què les referències al món de la cultura tradicional eren constants. És en aquest context que hem d’entendre l’interès pels oficis, per
allò que ha estat fet per la mà de l’home.
De fet, el mateix Miró va afirmar en repetides ocasions que aquest lligam amb la
terra i el treball de la ceràmica li havien permès ampliar nous horitzons en el desenvolupament del seu treball artístic.

Fig 15. Miró - Artigas. Carbassa, 1956. 44 x 30 cm. Refractari.
Galerie Adrien Maeght. París.

En una entrevista feta per G. Raillard, Miró afirmava: «A través de la ceràmica he
pogut descobrir noves possibilitats d’expressió i nous horitzons per a enriquir la meva
obra en nous materials, la màgia del foc durant la cocció és una cosa magnífica que em
llançava cap al desconegut»2.
Miró va ser capaç de crear un món màgic amb la ceràmica, relacionat amb el surrealisme, per l’interès de traspassar els límits de la seva pintura; i així va conduir la seva
obra per camins completament diferents dels que havia transitat fins aleshores.
Però, si volem acabar d’entendre l’interès d’aquest artista per la ceràmica, no podem
obviar la importància d’una figura del món de la ceràmica. Llorens i Artigas és un dels
noms més destacats de la ceràmica artística europea del segle XX. Home d’ofici, d’esperit
noucentista i fascinat per la ceràmica xinesa de les dinasties Song i Ming, ell, juntament
amb l’anglès Bernard Leach (1887-1979), van renovar l’art de la ceràmica occidental suprimint completament la decoració dels gerros i buscant només la qualitat de l’esmalt.
2 Conversaciones con Miró. Barcelona: Ediciones Granica, 1978.
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L’obra de Llorens i Artigas es caracteritza per la senzillesa de les formes intemporals hereves de la tradició, per l’ús d’una terra de gres sense fer-hi cap decoració i per
incorporar-hi uns esmalts molt treballats que mai no repetia. Elaborava una ceràmica
d’autor i de peces úniques amb una equilibrada relació de materials, en les quals l’esmalt donava el toc final.

Fig 16. Llorens Artigas. Gerro. Gres.

Llorens i Artigas feia realitat amb les peces de ceràmica el mateix concepte d’art que
els pintors i escultors de les avantguardes. A poc a poc es va anar desprenent en la seva
obra del que era anecdòtic i arribà a una depuració formal, molt influït per l’estètica
oriental. I ens introduí en un univers tranquil, fet de paciència i recolliment, en el món
màgic de la contemplació.
Tenia una visió renovadora que trencava amb el passat d’unes formes decoratives;
però se sentia unit a una tradició mil·lenària, que per mitjà de la seva visió personal esdevenia una obra contemporània de formes d’arrel mediterrània.
Llorens i Artigas veia la seva obra massa allunyada del temperament de Miró, la serenor de les formes dels seus vasos i dels seus esmalts no s’avenia gaire amb l’explosió
de color i amb els sistemes de treball de Miró.
El 1922, Llorens i Artigas va fer un estudi sobre «Les pastes ceràmiques i els esmalts
blaus a l’Antic Egipte», que féu que el món dels artistes el reconegués com a gran coneixedor de la tècnica de la ceràmica, i li fes arribar sol·licituds de col·laboració. Va collaborar, per exemple, amb la casa L’Hospied per al seu catàleg d’esmalts.
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Ja l’any 1923 aquest reconeixement va propiciar que per mitjà d’un amic comú, Paco
Durrio, Llorens i Artigas entrés en contacte amb Picasso per treballar en la realització de
ceràmiques; però l’experiència no va prosperar.
La seva carrera professional començà el 1927 a París, quan va guanyar un premi al
Saló d’Automne. Llorens i Artigas visqué a París fins al 1941, any en què, fugint dels
esdeveniments bèl·lics de la Segona Guerra Mundial, es va veure obligat a traslladar-se
a Barcelona, on llogà un taller al pintor Amat al carrer Juli Verne, al barri de Gràcia.
El desembre del 1942 va crear la secció de ceràmica a l’Escola Massana de Barcelona,
i començà a exercir de professor (amb una absència del 1956 al 1959). El 1947 escrigué
Formulario y prácticas de cerámica i Esmaltes y colores sobre vidrio, porcelana y metal.
La seva força creadora i l’esperit d’artista i de crític els posà aquí al servei dels alumnes
i dels artistes.
Com a artista, Llorens i Artigas fou un home de gran predilecció per l’anàlisi de les
coses, intel·ligent i de sensibilitat fina, amb un criteri estètic molt clar, pacient i perseverant. I fou també un home de gran valentia, ja que és evident que dedicar-se a la
ceràmica en un moment en què aquesta era considerada un art menor no havia de ser
gens fàcil.
L’obra de Llorens i Artigas és d’una gran bellesa formal, sense concessions al decorativisme, de puresa de línies i autèntica en l’essència, tal com en aquells moments
l’avantguarda de les escoles Werkbund i més tard la Bauhaus posaven al descobert.
Tractant amb la màxima honradesa els materials i cercant el més absolut purisme formal
per tal de reduir la forma a l’expressió més senzilla, obtingué una obra fràgil, però que
desafiava el temps millor que qualsevol altre material.
És interessant remarcar el fet que, malgrat que era un ceramista de renom internacional, va dedicar molt d’esforç i molts anys de la seva vida a realitzar obres en col·laboració
amb altres artistes. Això és una prova clara de la seva generositat i és també una mostra
fefaent del gran coneixement que tenia sobre les pastes ceràmiques i els esmalts.
Llorens i Artigas no era ni pintor ni escultor, cosa que li va permetre d’evitar rivalitats
amb els artistes i ser amic de tots. Col·laborà amb Raul Dufy (1877-1953), i amb Nicolau
Maria Rubió i Tudurí (1891-1981), que havia dissenyat uns petits jardins de saló de ceràmica que ell li va construir. El 1931 va treballar amb Albert Marquet (1875-1947), amb
Xavier Nogués (1873-1941) i amb Eudald Serra (1911-2002), per a qui va fer i decorar
una col·lecció de plats i plafons.
El 1944 a Barcelona començà una col·laboració amb Joan Miró, sens dubte la més
interessant experiència en el camp de la ceràmica de creació i la que va tenir més
repercussió en el conjunt de la ceràmica contemporània del segle XX.
Llorens i Artigas va entendre millor que ningú la idea de Joan Miró a l’hora de fer
un treball conjunt. Tots dos eren exigents i tenien la voluntat necessària per a arribar al
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límit del domini de les seves arts. La unitat en la intenció dels dos artistes, en el treball
comú i la recerca van fer possible una creació col·lectiva difícil d’igualar.
El 1951 es va instal·lar a Gallifa, un petit poble del Vallès Oriental, al mas El Racó. Va
construir-hi dos forns japonesos, d’on sortirien la majoria de peces anomenades Terres
de gran foc, firmades per Joan Miró i Llorens i Artigas.
Continuà fent innombrables obres fins al 1972, any en què el substituí el seu fill
Joan Llorens i Gardy —conegut amb el pseudònim Joan Gardy i Artigas— (1938), collaborador des d’anys anteriors.
Llorens i Artigas, amb el seu mestratge, tant a l’Escola Massana com en el treball amb
Joan Miró, va fer de guia a molts dels ceramistes d’avui, tant pel seu saber tècnic com
pel seu sentit d’innovació.
L’aventura del treball conjunt de Llorens i Artigas i Joan Miró s’inicià quan eren joves,
amb unes trobades al Cercle Artístic de Sant Lluc i la participació en l’Agrupació Courbet.
És l’època de les classes de Francesc Galí a l’Escola de Bells Oficis, on el mateix Llorens
i Artigas feia de secretari.

Fig 17. Miró - Artigas. Gerro, 1941.
28 x 28 Ø cm. Gres.
Museu de les Arts Decoratives, París.
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Però el seu somni no es concretà fins al 1944 fruit d’una amistat i una confiança
mútues, que els portà a iniciar el treball amb ceràmica al taller de Llorens i Artigas a
Barcelona. La inventiva volumètrica, cromàtica, gràfica i innovadora de Miró constituí
una aportació en el panorama de la ceràmica mundial, que analitzarem a continuació.
I és lògic pensar que, després de la gran tensió que li va suposar aquest treball, se
sentís atret per un llenguatge nou, rigorós però alhora atzarós, en plena sintonia amb el
seu esperit creador. Aquest llenguatge ja el veiem en el plantejament de les seves primeres
ceràmiques, a les quals va donar un sentit pictòric a la vegada que escultòric, originalitat
que féu que la seva pintura o escultura ceràmiques no fossin la traducció de les obres
pictòriques o escultòriques, sinó una obra nova feta amb fang, una creació sense temps.
En les primeres peces (vasos o gerros) utilitzà el mateix vocabulari que quan pintava
Femmes dans la nuit o Femmes devant l’évasion, del 1945, incloent-hi totes les provocacions que la matèria li oferia, com ara taques de pintura, formes lentes, rítmiques, formes
detallades, repetitives, que la rotunditat dels vasos feia més contundents.

Fig 18. Miró - Artigas. Figurine, 1960.
9 x 5 cm. Refractari.
Col. François Fiedler.

Fig 19. Miró - Artigas. Plaque Double Face.
24, 5 x 26,5 x 4 cm. Refractari.
Col. Particular.
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També treballà unes plaques rectangulars fetes per Llorens i Artigas, que eren sens
dubte la traducció de la superfície d’una tela com les utilitzades en la sèrie Constel·
lacions (1939-1941); superfícies planes esmaltades de color blanc, per poder posar-hi a
sobre els signes de l’univers mironià. Però no li agradaren aquestes superfícies, perquè
li semblaven paper en blanc per a fer un dibuix; intuïa que la ceràmica demanava un
altre llenguatge. Consegüentment, aquestes peces foren destruïdes i només en queden
uns quants exemplars.
La col·laboració entre els dos artistes continuà. En un racó del taller, Miró va descobrir
trossos de mufles i de rajoles d’enfornar. S’hi sentí molt interessat, ja que eren peces trencades o esquerdades, i les va decorar amb signes del seu món pictòric pels dos costats
La producció de 1944 a 1946 consisteix bàsicament en plaques i gerros de formes cilíndriques fets a torn per Niciu, que treballava per a Llorens i Artigas, i acabats amb esmalts
d’alta temperatura (uns 1.280 °C) per Llorens i Artigas. Aquest els considerava rebuig,
ja que els trobava defectuosos (tenien butllofes produïdes per una argila no adequada
a la temperatura de cocció); però precisament Miró se sentí atret per aquests defectes.

Fig 20. Miró - Artigas. Gerro, 1941.
36 x 20 cm. Gres.
Galeria Adrien Maeght. París.
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Miró adoptà la forma i la base del color de les cuites a alta temperatura fetes per
Llorens i Artigas i hi va incorporar el que fins aquell moment es considerava defectuós,
com a efecte de caràcter pictòric: esmalts negres, blaus, vermells i verds a baixa temperatura (980 °C). D’aquesta manera la base no es modificava i podia adherir el nou color
sobre la superfície, és a dir, hi adheria els seus signes personals.
Llorens i Artigas va idear i fer uns esmalts de plom, vermells de crom, grocs d’urani,
blaus de cobalt, verds de coure, adaptats a la seva paleta de colors de Miró.
Això representa una gran innovació, ja que coure les peces a una temperatura inferior de la que necessita la pasta implica que aquesta ja sigui cuita quan es fa la segona
fornada, de manera que en el moment que es produeix la tercera fornada es pot utilitzar
una paleta de colors més àmplia, que s’aproxima més a la paleta mironiana, de colors
primaris molt vibrants i tonalitats molt intenses.
El resultat d’aquesta primera experiència amb gerros i plaques fou molt enriquidor: al
voltant d’uns vuitanta gerros (no se’n sap el nombre amb certesa) i uns dos-cents trossos
de plaques de forn esmaltades amb el llenguatge de Miró.
Més endavant, Miró va començar a fer peces modelades per ell mateix, amb la qual
cosa se sentia més lliure per jugar amb les textures o les taques de color que suggereixen distorsions, que recorden el surrealisme en què estava treballant amb la pintura. I
les terres que feia servir eren gres, refractari i una barreja de totes dues; o bé fragments
d’una peça feta i cuita amb una peça crua o d’una altra terra, per a poder donar més
qualitat o una determinada textura a l’obra.
El 1953 Miró es va instal·lar a Gallifa (Vallès Oriental), exactament a la finca El
Racó, que era propietat de Llorens i Artigas, perquè decidí continuar fent ceràmica
i perquè mantenia viu l’interès per crear formes noves a partir d’elements naturals,
connectant, d’aquesta manera, amb moltes escultures seves realitzades entre els anys
1949 i 1953.
Les peces fetes posteriorment (1953-1956) tenen més relació amb les escultures assemblades que havia començat a fer, com per exemple Personatge, del 1938, o Objecte
poètic, del 1936, que s’havien passat de la cera perduda al bronze; la diferència és que
en el cas dels objectes de bronze eren assemblats i sovint objectes fràgils que només es
podien tornar volum gràcies a la fosa, i en el cas de les peces de ceràmica, eren objectes
reutilitzats ja cuits però amb formes fetes sempre amb fang.
És ara quan Miró treballa directament sobre rajoles per fer els murals i realitza escultures ceràmiques que combina amb objectes trobats. Foren una sèrie de peces inspirades en formes del natural, de caràcter directe, abrupte, sense cap prudència, de ritme
intuïtiu; dues-centes trenta-quatre peces que batejà amb el nom de Terres de gran foc.
El resultat fou que, un cop feta la col·lecció Terres de gran foc, quan Miró dominava
la tècnica, la seva pintura es va veure influenciada per la ceràmica. Pintures com Blau
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III (1961) o Pintures per a la cel·la d’un solitari (1968), fetes sobre un fons blanc i una
línia de pinzell, ens recorden les experiències ceràmiques de la seva primera època, en
què utilitzava les peces defectuoses de Llorens i Artigas.

Fig 21. Joan Miró. Blau III, 1961. 268 x 349 cm. Oli damunt tela
Museu Nacional d`Art Modern. Centre Georges Pompidou. París.

Fig 22. Miró - Artigas. Le Létzard, 1956. 32x 17,5 x 18,5 cm. Refractari.
Col.lecció Hermann Wünsche.

Des del punt de vista formal, les peces d’aquesta segona etapa (1954-1959) evidencien
una gran llibertat de grafisme i una important efervescència de materials, de buscar combinacions de forma, de colors nous, i un domini més gran de la tècnica de la ceràmica, ja
que coneixia les reaccions de les terres i els esmalts, del foc i de les cuites. En definitiva,
una creació més lliure però més assossegada, basada en la cerca de la forma i del color.
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En aquesta època, Miró abandonà completament la pintura per dedicar-se a la ceràmica. Treballava les peces directament quan estaven molles o seques abans de coure,
cosa que implicava un risc que fins aquell moment no havia conegut i l’empenyia a un
altre tipus de creació; s’enfrontà a les peces havent perdut el respecte al material amb la
finalitat de treure’n tot el sentit expressiu. Així, elements com taques, regalims o esquerdes eren utilitzats en favor d’un procés creatiu, desenvolupant un món màgic de signes
i pictogrames amb referències constants al seu món interior.
En plena fase de dedicació a aquesta sèrie Terres de gran foc, el 1956 li demanaren de
participar en la nova seu de la UNESCO a París. Va idear i construir dos murals exteriors,
el del Sol i el de la Lluna. Els plantejà amb la col·laboració, com sempre, de Llorens i
Artigas, i també del seu fill Joan Gardy i Artigas, que ja havia treballat anteriorment amb
ell en la sèrie esmentada. Això li permeté acomplir un dels seus desitjos, incorporar la
seva obra a l’arquitectura.
Per inspirar-se van anar tots tres a visitar les coves d’Altamira i els murs gaudinians de
l’entrada del Parc Güell. Els plafons del Sol i de la Lluna són els primers en què, a partir
d’un quadre del 1950-1951, va anar canviant el plantejament. En els murals les formes suren en l’espai, condicionat per la disposició de les rajoles rectangulars de mides diferents.

Fig 23. Miró - Artigas.
Mural del Sol, 1957-1958.
7x3 m. Refractari.
Palau de l´UNESCO. París.

Fig 24. Miró - Artigas.
Mural de la Lluna, 1957-1958.
7x3 m. Refractari.
Palau de l´UNESCO. París.

La importància d’aquests murals radica especialment en el fet que són de les poques
obres en les quals la pintura i la ceràmica es mantenen a un mateix nivell, perquè els
dos artistes van dur a terme el treball com si fossin una sola persona, sense superioritat
de l’un sobre l’altre, només mirant el resultat final de l’obra.
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El 1964 la Fundació Maeght de Saint-Paul-de-Vence va encarregar a Miró, juntament
amb Llorens i Artigas, de fer una gran col·lecció de ceràmiques per al jardí de la Fundació. Les peces, d’un conjunt anomenat Laberint, són de gran format i tenen un gran
complexitat tècnica, on queda palesa la importància del color en una obra de grans
dimensions per a un espai públic.

Fig 25. Miró - Artigas. Laberint, 1964. Refractari i ferro.
Fundació Maeght. Saint Paul de Vence.

95

32

Som a l’any 1968 i en aquest període de l’obra ceràmica Joan Miró ja es trobava fora
de totes les tradicions existents; de fet, en moltes ocasions Miró no resolia les peces de
manera tradicional —com ho podia fer, per exemple, Picasso—, sinó que seleccionava
i combinava objectes fets anteriorment a la manera de collage, amb una actitud poètica
i uns considerables coneixements tècnics sobre el mitjà.
D’acord amb tot això podríem dir que, efectivament, l’obra ceràmica de Joan Miró té
un sentit visualment i conceptualment alliberador de tot problema tècnic i estètic. I, si
n’observem la forma, veiem com posa de manifest la seva llibertat creadora, com allibera
la ceràmica de la cotilla històrica de quan el fang era un dels mitjans d’expressió més
corrents. I, en definitiva, ens convenç de com des de llavors la terra no havia tingut un
interlocutor tan lliure i expressiu.
I si observem la trajectòria de Miró en la ceràmica, iniciada la dècada dels quaranta,
es pot apreciar com l’artista anà oblidant el que havia après i s’entregà a la seva gran
capacitat creadora, plena de llibertat, en la qual s’aprecia nítidament el retorn als orígens,
però mantenint-se fidel al seu esperit creador.
L’obra de Miró oscil·la entre l’instint i la raó, entre les formes orgàniques i les formes
racionals, tot i que, segons les èpoques i les circumstàncies personals, puguin dominar
les unes sobre les altres.
Podríem dir que el Miró escultor o el Miró ceramista no eren pas un complement més
o menys interessant del Miró pintor, sinó que, de fet, era la mateixa matèria creativa la
que li exigia la dedicació a un mitjà o a un altre.
Té, doncs, un valor extraordinari la renovació de la ceràmica contemporània que van
fer Joan Miró i Josep Llorens i Artigas. Aquesta renovació s’observa en la transformació
del concepte i amb la tècnica utilitzada, per mitjà de les formes ceràmiques, enteses
com a formes creatives, expressives i transgressores, possibilitant no solament la innovació que suposava en el mitjà, sinó també el desenvolupament d’un llenguatge que
sintonitzava amb un moment social i cultural dels anys cinquanta, a escala internacional.
Aportaren amb la seva irònica presència tota una sèrie de valors, canviaren la valoració
de la ceràmica en el món de les arts plàstiques i permeteren un intercanvi d’informació
i d’influència entre artistes de tot el món que utilitzen el llenguatge de la ceràmica com
a mitjà d’expressió.
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EDUARDO CHILLIDA.
LA UTILITzACIÓ DE LA TERRA COM A MITJÀ D'EXPRESSIÓ
Eduardo Chillida, que amb tota la seva obra anterior va demostrar un gran respecte
per la matèria, entrà en el món de la ceràmica amb un estil molt personal, sec i auster,
de formes abstractes i de gran força expressiva.
L’any 1977, als tallers de la Fundació Maeght de Saint-Paul-de-Vence, realitzà diverses
escultures en terra refractària ajudat pel ceramista alemany Hans Spinner, que més endavant posava la seva tècnica i els seus equips a disposició de Chillida al taller d’Opio,
a prop de Grassa (França).

Fig 26. Eduardo Chillida. Lurra G-41. 1984.
17,5 x 26 x 23,5 cm. Refractari.

Aquestes peces, juntament amb les que realitzà durant els anys 1978-1979, eren de
mida petita, monolítiques com les anteriors però amb signes fets amb incisions molt profundes. Chillida no modelava les seves peces sinó que lluitava amb el material. Chillida, el
mestre del ferro, s’interessava per tota classe de materials que eren part de la naturalesa
i del món rural i artesà. «Con esta tierra yo puedo hacer escultura»3 deia, i així creà les
seves lurras (terres) del 1979 i les taules de terra cuita. Aquestes obres eren realitzades
en terra xamotada o refractària, barreja d’argila amb argila cuita i trinxada, que adquiria
diferents tonalitats segons el sistema de cocció, amb llenya o electricitat.
Definides pel mateix artista com un bloc al qual donava totes les variants que volia,
però mai no hi afegia terra, li donava la forma que li convenia i després feia les incisions
que penetraven en el bloc, amb aquestes lurras l’artista endolcia i suavitzava la linealitat
de les seves obres en ferro o formigó. I hi reflectia també la problemàtica de l’espai que
li interessava, tant en les delimitacions cromàtiques negres (degudes a l’òxid de coure)
com en els talls (realitzats amb diversos instruments metàl·lics).
3 rodríguez, r. Crear con fuego. Tàpies, Chillida, Barceló. Avilés: 14º Certamen «San Agustín» de Cerámica,
3-31 octubre 2008. [Catàleg].
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Chillida s’interessà per l’ús variat de materials; quasi mai no preparava o dissenyava
una obra sinó que partia d’una idea i la desenvolupava directament sobre la matèria.
Ell es considerava un artesà que sabia aplicar les normes tècniques. Per aquesta raó
li interessava el llenguatge de la matèria, rugosa o granulosa i les diverses tonalitats de
la terra, per jugar i per conjugar totes aquestes propietats i aconseguir que les superfícies
de les obres, a causa del seu contrast, fossin de gran força plàstica.
D’altra banda, hem de dir que Chillida no utilitzava esmalts, sinó tan sols la terra
cuita a elevades temperatures (1.300 °C) amb atmosfera reductora, que s’aconsegueix
suprimint en alguns moments l’alimentació d’oxigen, de manera que es consumeix el
que duu incorporat la mateixa terra xamotada i així els òxids recobren el color específic del metall.
Altres peces, les que apareixen pintades amb un òxid negre amb fons d’una terra
blanca, eren cuites en forn elèctric en atmosfera d’oxidació a 1.300°. El procés consisteix
a arribar a una saturació d’oxigen durant la combustió, cosa que produeix la desaparició dels metalls que existeixen en la pasta, que agafa així el color blanc de fons.
Després d’aquesta primera cocció i acoblant-se a la forma, Chillida pintava amb òxid
de coure, manganès o cobalt i feia una segona cocció a 1.120° que donava un color
negre, i el resultat eren unes peces que són com escultures gravat.
Aquestes peces sorgiren, com la resta de la seva producció, de la recerca de l’espai
i del buit, que, juntament amb les seves preocupacions geomètriques, defineixen els
límits del seu procés creatiu. L’espectador, a partir de les incisions fetes en els blocs de
terra refractària, penetra per uns estranys passadissos a les entranyes de cada peça, que
ens mostra així tota la força del seu interior.
En realitat els treballs ceràmics posseeixen la mateixa coherència i potència que les
seves obres monumentals, i revelen una idèntica força tel·lúrica. En les obres de *Chillida
podem contemplar la gravitació, el pes, la geometria que esculpeix el buit, i també el
ple. Precisament, sobre el ple parlen les seves *terracotes, les *lurras. En les *lurras es
pot sentir la potència, el pes de l’expressió massissa.
Chillida es va entusiasmar amb el pes de la terra xamotada, amb el so del fang en
caure sobre la fusta, es va trobar a les mans un material que va modelar en grans blocs
escultòrics; en forma de volums o en forma de lloses que va utilitzar com a mur per a
les seves pintures amb òxids de ferro i coure.
L’ús que Chillida féu de les terres cuites no respon en absolut al concepte tradicional de la ceràmica, sinó més aviat al sentit arquitectònic que té tota la seva obra; però
és amb la ceràmica que podia modelar els espais i els jocs de relacions entre el ple i el
buit amb la seva pròpia mà.
Un dels seus projectes més monumentals, però que no es va portar a terme, va ser
el deTindaya, muntanya sagrada dels «majos» a l’illa de Fuerteventura. Podríem dir que
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aquest treball havia de ser una ceràmica de gran format. El projecte consistia a crear
en el cor de la muntanya de terra de basalt una cavitat cúbica de cinquanta metres de
costat excavada a pic i pala.

Fig 27. Eduardo Chillida.
Plano del Monument a la Tolerància, 1993.
Fuenteventura. Canàries.

Fig 28. Eduardo Chillida.
Maqueta interior del Monument a la Tolerància, 1993.
Fuen teventura. Canàries.

Tindaya va ser un somni visionari de Chillida que es va convertir en malson. Segons
que ell mateix reconeixia, li provocava insomni. La idea va néixer el 1985 d’un poema
(Lo profundo es el aire) de Jorge Guillén i d’una visió nocturna (una muntanya despullada del seu interior perquè l’espai hi entraria, un homenatge a la petitesa que uneix
tots els homes).
El buidatge que pretenia realitzar a la muntanya era com el plantejament formal
que Chillida aplicava en els buidatges d’alabastre, però a una escala mil vegades més
gran. L’escultura a escala monumental transformava l’entorn i provocava un canvi de
punt de vista, de relació de l’espectador amb l’obra; mentre que les lurras permetien
una observació des de l’exterior, amb una pluralitat quasi simultània de punts de vista,
el projecte de Tindaya suposava un posicionament completament oposat, el domini de
l’espai escultòric per part de l’espectador, que es transfigura durant un recorregut lineal
basat exclusivament en la contemplació física de l’espai.
Tindaya, joc entre l’espai i el buit, l’essència de la seva escultura plasmada en una
muntanya, cuita al llarg dels segles, hauria pogut ser el seu treball escultòric més significatiu amb la terra, que ell volia modelar.
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ANTONI TÀPIES.
MIGRACIÓ DE LA PINTURA MATÈRICA A LA CERÀMICA
Malgrat que l’escultura és un apartat molt important en la trajectòria d’Antoni Tàpies, en els assemblages ja hi havia connexions amb els objectes, amb la seva pintura, i
amb l’interès per la qualitat del material; tot interrelacionat i en cerca de nous resultats.
En la dècada dels vuitanta es va produir un canvi significatiu en la seva obra. Deixà
enrere els assemblages fets anteriorment i entrà en el refús dels polits i de la simetria, i
en la preferència per les formes aproximades, pobres, estripades. Això el portà a entrar
de ple en el territori de la ceràmica, per mitjà del seu amic Eduardo Chillida, també dels
Maeght, que li havien suggerit moltes vegades de fer obra amb terra als tallers de la
Fundació a Saint-Paul-de-Vence, i de Joan Gardy i Artigas al taller de Gallifa.
Tàpies va produir les seves primeres ceràmiques a Saint-Paul-de-Vence, continuà
a Gallifa amb Joan Gardy i Artigas, fill de Llorens i Artigas, i més endavant treballà a
Grassa amb Hans Spinner.
Començà les terres xamotades el 1981, formes hermètiques i amb un material pobre
com és la terra, fent frisos de rajoles i relleus murals, obres en què es podia reconèixer
el seu origen de pintor. Però no fou fins al 1983 que produí les seves grans peces escultòriques massisses.

.

Fig 29. Antoni Tàpies. Cub-Creu, 1988.
73,5 x 112 x 106 cm.
Esmalt sobre terra xamotada.
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Foren moltes les motivacions personals per arribar a la ceràmica. En primer lloc la
lògica de la trajectòria de la seva obra pictòrica, intensament rica en matèria; però també
l’interès pel volum, l’atracció per l’art primitiu i l’interès per les restes del passat. Ara bé,
el seu camí dins del món de la ceràmica no passava ni pels modelatges sobre el torn ni
per fer una pintura sobre formes irregulars.
Els colors que dominen en les seves ceràmiques són el negre, el gris, l’ocre i el blanc,
que com a colors negatius no tenen finalitat pictòrica sinó que estan al servei de la forma, o del gest. Aquests trets foren constants en totes les seves escultures ceràmiques.
A més, tenia una atenció especial per les característiques de la matèria cuita, com ara
esquerdes i forats, i veié que les seves peces petrificades i texturades el portaven a un
món allunyat de la nostra realitat, on l’atzar i el foc que la ceràmica converteix en una
matèria viva el fein sentir i veure una metamorfosi que el subjugava.
Les seves col·laboracions als tallers de Joan Gardy i Artigas a Gallifa foren del 1983.
Allà realitzà una nombrosa sèrie d’escultures de ceràmica (Cube, Chaise, Stèle avec croix,
Coussin 351, Jambe, Crâne, Mouchoir avec A et T, Deux empreintes de semelle).
Més tard, el 1985 a Grassa, amb el ceramista Hans Spinner, entrà més profundament en
els secrets de la ceràmica i de manera específica de la terra refractària o terra xamotada,
que li permetien crear peces de grans volums. Va arribar a produir quaranta peces d’una
textura granulosa singular, pròpia d’aquest material i molt propera a les seves textures
pictòriques. Va ser una col·laboració decisiva per a obtenir bons resultats des del punt
de vista tècnic, ja que Spinner havia estat el col·laborador de Chillida i coneixia molt bé
la tècnica de fer i de coure peces massisses de grans volums.
Al principi les obres a Grassa foren peces de petit format, tempteigs per a aproximar-se
al llenguatge del fang: frisos, plaques i formes escultòriques, fetes amb terra xamotada
utilitzant òxids metàl·lics i terres blanques per donar color a l’obra, preferentment blanc
i negre (M et Flêche, Tête I, Tête II, Empreinte de pied, etc.).
En l’obra de ceràmica de Tàpies la terra xamotada era treballada i pintada de manera
directa, utilitzant pinzells, escombres o esponges, segons l’obra. Això li permetia entrar
en diàleg amb la matèria en el seu estat més pur; és a dir, la treballava amb tota la seva
nuesa, amb rugositats i textures, ensenyant la qualitat del material i convertint la forma
en instrument d’expressió de caràcter fortuït i imprevisible, com també ho eren el resultat
del esmalts, els tons de l’argila i les cuites al forn.
Tàpies s’enfrontà a tots els materials. Penetrà dins les tensions de la pasta i transformà
el material per mitjà del foc segons els processos de la ment, però no dubtà a modificar
amb total llibertat el projecte segons els dictats de la matèria.
Les obres de ceràmica de Tàpies es poden classificar en tres grans grups: composicions abstractes, restes humanes i objectes.
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En el primer grup trobem peces pintades sobre plaques de lava volcànica de Volvic. De partida, ja estan cuites de manera natural, tenen un color violaci i blavós i
una superfície regular deguda als talls fets per configurar-les. Tàpies hi feia dibuixos
amb una radial, a la manera dels grafits, aprofundint uns solcs molt semblants als de
la seva mà sobre una superfície pictòrica, i ho complementava amb signes abstractes
que feien referència a la seva iconografia personal, pintats amb òxids o esmalts i cuits
al forn a alta temperatura per fixar els materials i poder més tard assemblar les peces
sobre un mur.
En les masses compactes, la verticalitat solidificada en les esteles evoca una escriptura
cuneïforme o una cal·ligrafia japonesa. Semblen trossos trobats i arrencats de la terra,
vestigis d’una antiguitat, que ens suggereixen fermesa i rigor.
El segon grup és constituït per fragments del cos humà, caps, cranis, torsos, cames o peus; formes mutilades lligades al sentiment del dolor i a la mort, torturades,
plenes de signes, lletres, símbols de formes antropomòrfiques primitives, de funció
màgica. Tàpies considerava el cos no com una substància estable, sinó com un conflicte d’energies en moviment i cada fragment les insinuava en una visió parcial no
completa en si mateixa.

Fig 30. Antoni Tàpies. Crani, 1987.
22 x 22 x 31 cm. Esmalt sobre terra xamotada.
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Moltes vegades aquests fragments de formes humanes no són realistes, pels canvis
d’escala que les transformen en formes misterioses d’inspiració surrealista; en realitat
són objectes de gran càrrega simbòlica que en alguns casos havia inclòs en altres obres
pictòriques.
En el tercer grup hi ha els objectes generalment extrets del seu entorn quotidià, objectes senzills, com llits, portes, llibres, creus que construïa amb els elements del taller
que tenia més a mà, com ara fustes, ferros vells, maons, motlles de peces d’enfornar,
gasetes del forn, plaques de cotxe, gasses, draps, cadires, etc., que manipulava i acompanyava amb els seus signes i lletres, gratats, pintats amb òxids metàl·lics, engalbes o
esmalts blancs; tot cuit en atmosferes oxidants o reductores a 1.300° de temperatura.
Tàpies treballà la terra xamotada de manera violenta, com una matèria densa i plena, d’una densitat que veiem a simple vista. Així, un forat, un signe gravat, una creu, es
transformaven en una matèria viva i pesant alhora que hi donava un sentit de reflexió
d’una sacralitat intensa i profunda.
Les seves obres recullen i transformen totes les energies en la representació de la
realitat, i molt sovint el material mateix les transforma en objectes personalitzats, amb
totes les tensions que la matèria produeix, i esdevenen els signes i les cal·ligrafies recognoscibles que caracteritzen el seu llenguatge. A més, en l’organització de les obres,
hi trobem repetidament l’ús del blanc, evocació del buit i l’infinit, i el negre, percepció
visual de la foscor, i, per tant, contrast de fons i forma, equilibri de forces, sistemes simbòlics per dominar la seva realitat.

Fig 31. Antoni Tàpies. Banyera II, 1989.
50 x 130 x 85 cm. Esmalt sobre terra xamotada.
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Gestos i taques, sediments, rastres, colors de la terra, les mides, la textura de la ceràmica cuita a temperatures molt altes transformen les peces com si ho fes un xaman, i
donen com a resultat uns objectes veritables en el temps i en l’espai compositiu.
Després d’alguns anys de no treballar peces de ceràmica, el 2002 tornà a produir
un conjunt d’escultures de grans dimensions, que foren les últimes. Les exposà a les
mostres «Tàpies Tierras», celebrada el 2004 al MNCARS, a Madrid, en commemoració del
Premi Velázquez de les Arts Plàstiques donat el 2003, i a la Fundació Caixa Galicia del
Ferrol. En aquestes últimes peces de ceràmica mostrà una gran capacitat d’expressió per
a transformar la terra en un sentiment especial de profunditat i força, tant en el sentit
espiritual com en el corporal, amb la qual cosa impregnava d’un poder arcaic la terra i
la transformava en memòria cultural i personal, misteriosa en si mateixa.

Fig 32. Antoni Tàpies. Composició, 1991.
Terra xamotada.

Fidel al seu rebuig de l’art per l’art i convençut que l’art havia de ser útil a la societat, Tàpies proporcionà a la ceràmica nous camps d’expressió, sempre molt vinculats a
tota la seva obra; s’hi respira la mateixa harmonia i el mateix codi de referències. Per a
ell la utilització de la ceràmica havia estat una manera de descobrir una nova dimensió
de l’escultura, amb una matèria que podia modelar i exercitar-ne el coneixement de
manera exemplar.
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MIQUEL BARCELÓ.
LA LLIBERTAT CONCEPTUAL EN LA CERÀMICA
Miquel Barceló, l’últim protagonista del meu discurs, és també l’últim que s’ha donat
a conèixer en el món de la ceràmica.
El 1991, en la seva experiència africana al poble de Banani (Mali), va conèixer un
terrisser de l’ètnia dogon que li va ensenyar el procés que ell seguia amb la terrissa; li
ensenyà d’on havia d’extreure la millor terra i la manera de preparar-la. Amb els dogons
va aprendre una tècnica primitiva, segurament com la que tenien en el neolític. Consisteix a barrejar la terra amb fems de camell i d’ase, a més de trossos picats d’olles i gerres velles; es pasta unes quantes vegades aquesta massa; es deixa fermentar i, després
de tornar-la a pastar una vegada i una altra, s’obté una argila d’una certa plasticitat . El
material resultant li va interessar molt com a material expressiu per a incorporar-lo al
seu repertori d’obres.
Seguint l’interès per la ceràmica a Mallorca, el 1996 va contactar a Can Murtró a Artà
amb Jeroni Guinard, i al seu taller Barceló va treballar moltes peces de tots els formats de
caràcter popular, gerres, plats, testos, etc., amb l’argila calcària característica de Mallorca.

Fig 33. Miquel Barceló. Terra Ignis, 2012.
Terra calcària.
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Com a ceramista, Barceló parteix de les formes elementals de la terrisseria treballades
amb tota llibertat, desposseïdes de la funció utilitària. I les seves obres tècnicament i materialment són humils, sense esmalts ni vernissos; només amb òxids metàl·lics, d’acord
amb el seu vessant tant de pintor com d’escultor i amb un modelat ràpid i expressiu.
A Angers (França) va començar a usar plaques i pilotes de fang, sense pensar en cap
forma preexistent, i d’aquí va néixer la idea de la pell de ceràmica per a la catedral de
Palma,que va idear de fer-la d’una sola placa, sense fragmentar-la en rajoles ni mòduls,
de manera que en resultés una gran superfície que ocupés tot l’espai.
Segons Barceló, ell no fa ben bé ceràmica sinó que fa fang cuit; i, certament, de
vegades el fang no és ni cuit ni sec, sinó que és una pasta d’argila blanca que té una
textura pastosa, molt semblant a la textura dels seus quadres. Lamentablement, diu,
aquests no estan cuits.
A l’exposició que va fer l’any 2000 al Museu de Ceràmica de Barcelona, s’hi va poder
veure una gran varietat de formes d’origen tradicional, però manipulades per les seves
mans i enriquides pel seu concepte provocador: plats amb peixos i fruites, animals,
cossos de relleu, peces deformades amb bonys, perforacions violentes d’una gran força
expressiva. Això posava en relleu un tractament de la matèria amb una personalitat de
gran envergadura en un exercici d’expressivitat amb el fang.
En paraules seves, «La meva experiència de treballar l’argila sempre l’he contemplat
com una extensió de la meva pintura, literalment això: la ceràmica com a branca de la
pintura» 4. Barceló utilitza el material escollit amb destresa i soltesa, i arriba a unes solucions formals transformadores i impactants.
També en paraules de l’artista: «Le sujet de beaucoup de ces oeuvres est la peinture,
comment l’argile devient peinture, toile, dessin. Une transmutation en somme. L’argile
devient peinture, donc encore chair» (‘El tema de moltes d’aquestes obres és la pintura.
L’argila es converteix en pintura, en llenç i dibuix. Per abreujar, una transmutació. L’argila
es converteix en pintura i així en carn de nou’)5.
Així explica Miquel Barceló la seva fascinació per la ceràmica, l’art que l’ha abduït els
darrers dos anys a seva teuleria de Can Rabassa, antic obrador situat al poble mallorquí
de Can Rabassa, on fabricaven teules, i que ell ha comprat per poder disposar de tot
l’espai, tot l’utillatge i tots els materials que necessita per a la seva producció.
Barceló assegura que durant aquests anys dedicat a crear obra «en versió de terra»
no ha tingut la sensació de separar-se de la pintura, perquè ambdues formes «creen un
tot indivisible».
4 Sempere, Emili; Barceló, Miquel. Terrart (n. 30). Associació de Ceramistes de Catalunya 2013. Barcelona.
5 Barceló, M. Terra Ignis. Musée d’Art Moderne de Ceret. 29 juny-12 novembre, 2013. Ceret: Édition Actes
Sud. [Catàleg].
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El 2001començà el projecte de l’encàrrec per transformar la capella de Sant Pere de
la catedral de Mallorca que s’inaugurarà el 2007. Barceló ha posat la seva mà i la seva
expressivitat a l’interior d’una catedral dels segles XIII-XIV. Es tracta d’una obra de 300 m2
de mural, de 15.000 kg de fang entre calcari i ferruginós, 2.000 kg d’esmalt de diferents
colors cuits a 1.050° de temperatura, treballat en una nau de 2.000 m2. Per fer aquest
treball es van construir utillatges i plataformes, i es va dissenyar un forn i uns nous sistemes de cocció adaptats a les necessitats del projecte.

Fig 34. Miquel Barceló. Plafó de les llagostes, 2006.
Terra calcària.

El mural es va modelar en plafons sencers, que es van deixar esquarterar de forma
natural en el procés d’assecatge, de manera que, fragmentats, es van coure al forn. El
conjunt són més de 1.000 fragments muntats sobre plafons de 3 m2 que componen tot
el mural. Tot plegat va representar set anys de feina, feta als tallers de Vietri sul Mare,
localitat de la costa pròxima a Nàpols de gran tradició en la fabricació de ceràmica, amb
el ceramista Vicenzo Santorielo, de llarga experiència professional.
Segurament va ser quan realitzava la pell ceràmica que recobreix la capella de Sant
Pere que es va fer evident que aquest era un altre dels seus materials pictòrics. Ho veiem
amb la manera de realitzar l’obra, a cops de puny però també amb brotxes i pinzells,
utilitzant la tècnica del *dripping o dels goterons.
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Cal destacar, a més, que en la concepció plàstica d’aquest treball, l’esquerda és com
un gran tret que dóna un sentit involuntari a la idea del temps. Les esquerdes fan lligar
perfectament la pell d’argila, i hi tenen un paper molt important perquè permeten deixar
el comportament de la matèria al descobert, com a referent.
Els temes d’aquest mural són dos, «La multiplicació dels pans i els peixos» i «Les noces de Canà», amb una figura central de Jesús ressuscitat; i estan tractats de manera que,
malgrat el barroquisme, conformen una peça que va mes enllà del mural de ceràmica
convencional; perquè l’artista ha sabut integrar l’entorn i les dimensions de la catedral
com ho feren els dels retaules gòtics plens de color i d’imatges, i com és habitual en el
llenguatge de Barceló. El mur esclata en una celebració de la naturalesa (l’aire, l’aigua,
els fruits del mar i de la terra) i insistint en «la seva» contínua reflexió sobre el cicle natural de la vida.
Si Barceló quan pinta crea el volum superposant capes i *goterons de pintura (modela
la pintura), en aquesta obra ha projectat els volums treballant per davant i per darrere
de la capa d’argila amb milers de cops de puny. I per donar-hi color ha aplicat a certes
zones l’engalba com una pasta, en d’altres com una aiguada, i també ha deixat la pell
d’argila grogosa al descobert.
El fet de treballar els murals com una gruixuda pell de ceràmica independent de
l’arquitectura, Barceló trobava que era com endinsar-se en la matèria orgànica, ja que
cada vegada les seves peces eren més grans, i hi entrava endins per treballar-les amb
els punys, els dits, els colzes, els peus i tota la petja del seu cos.
Probablement, de l’experiència física de la capella de Sant Pere de la catedral de
Palma, en va sortir l’acció «Paso doble», feta conjuntament amb el coreògraf Josef Nadj,
francès d’origen serbi, i el terrisser mallorquí Pere Coll, presentada al Festival de Teatre
d’Avinyó el 2006 i portada més tard fins al 2012 a diversos espais teatrals. En aquesta
acció introduïa, en una experiència visual i efímera, tota la força d’un treball conceptual,
un forma d’escenificar la seva manera de treballar el fang, amb els gestos del seu cos i
les eines fora d’escala que s’utilitzen per a fer ceràmica.
El resultat fou una experiència plàstica i visible de l’acte de creació i destrucció, tan
persistent en la seva memòria; una acció que, segons el meu parer, enllaça amb les
aportacions que feren Joan Miró i Llorens i Artigas en el nou camp de la ceràmica. En
aquest cas, Barceló i Nadj porten a l’extrem una performance davant del públic d’un
teatre, una acció física per tornar als orígens, a les primeres creacions que va fer Barceló
a la regió dogon de Mali, pastant i barrejant el fang amb les seves mans i intuint el que
seria la forma d’expressió més reeixida de tota la seva obra.
Veiem en definitiva uns orígens i un retorn que es caracteritzen per la sobrietat, per
la manca de color, i pel recurs a formes molt allunyades del barroquisme de la seva obra
en ceràmica a la catedral de Palma de Mallorca. Així queda palès en les seves últimes
obres, de l’exposició «Terra Ignis» a Ceret i a Lisboa el 2013, en què moltes de les àm108
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fores mostren «els desperfectes de la cocció» en forma de grans esquerdes; perquè, tal
com Barceló apunta, sempre ha estat partidari d’incorporar els defectes a la seva obra,
i les esquerdes en el fang «formen part de la memòria de la terra, que es guarda tots els
cops i els accidents».
Les obres de Barceló incorporen una àmplia gamma de tècniques i mitjans, que
transformen els materials, tant si són pictòrics com ceràmics o escultòrics, d’acord amb
la seva visió, amb un modelatge físic de la matèria per aconseguir una gran expressivitat i una gran economia de mitjans. Com en la pintura, també en la ceràmica ha fet un
recorregut per diferents tècniques i tallers, en llocs com Mali, Mallorca, França o Itàlia;
i en cadascun d’aquests tallers ha anat incorporant per a la seva obra noves recerques
i nous procediments.

Fig 35. Miquel Barceló. Caps, 2009.
Diferents mides. Terra calcària.

La ceràmica de Barceló, desenvolupada en tres dimensions, ens aporta l’univers iconogràfic iniciat en la pintura, amb naturaleses mortes, formes humanes o fons marins,
treballant amb els mitjans i la visió del segle XXI i explorant la matèria ceràmica des del
seu estrat primigeni.
Barceló se sent atrapat per la terrisseria; es posa a treballar amb l’argila, la modela
a la seva manera, pinta sobre aquesta superfície amb *engalbes i esmalts de majòlica, i
consolida el treball en una cocció (a 1.000 °C; en termes ceràmics, baixa temperatura).
La terracota (o terra cuita) se situa dins de la tradició mediterrània, i en aquest context
les ceràmiques de Miquel Barceló assumeixen aquesta tradició, però per fer-hi un pas
més fins a transfigurar i conservar en la pell de fang la memòria de la seva creativitat.
A la seva manera, la matèria tradicional troba un nou sentit portant-la a la contempora109
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neïtat, donant als aspectes carnals, viscerals i primitius de l’argila el material artístic més
ancestral, la persistència humil i la sensació de fragilitat de la ceràmica, que és el que la
fa més atractiva, així com la capacitat de ser un art modern i antic alhora.

Fig 36. Miquel Barceló. Capella de Sant Pere de la Catedral de Palma de Mallorca, 2007.
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ÚLTIMES EXPERIÈNCIES EN EL SEGLE XXI
Com que acompanya i culmina totes aquestes experiències escultòriques d’artistes
del segle XX, que han trobat en la ceràmica el seu mitjà d’expressió i que l’han feta evolucionar, m’agradaria fer menció d’un procés d’integració de la creació artística amb els
mètodes industrials del segle XXI, treballat per un ceramista i uns artistes i arquitectes que,
seguint les propostes del modernisme, han tornat a posar la ceràmica en valor actual.
Aquest procés és el de Ceràmica Cumella, taller centenari, fundat el 1880 a Granollers,
terrisseria d’objectes d’ús quotidià, que ha anat evolucionant al llarg del segle XX fins a
col·laborar amb artistes i arquitectes contemporanis amb la voluntat de facilitar el diàleg
entre la creació d’autor i la producció industrial, i de treballar de manera magistral la
simbiosi entre la ceràmica i l’arquitectura amb resultats esplèndids quant a l’establiment
d’aquest diàleg entre l’artesania tradicional i la tecnologia més avançada.
L’iniciador d’aquest procés és Antoni Cumella Serret, ceramista de renom internacional, forjador d’un estil renovador i atrevit tant amb la creació de peces úniques fetes al
torn com d’obres murals per a l’arquitectura, és autor d’Homage to Gaudí per al Pavelló
d’Espanya a la Fira Mundial de Nova York del 1964, amb l’arquitecte Javier Carvajal;
dels murals interiors i exteriors per a l’Edifici Sandoz, actualment la seu dels laboratoris
Novartis, a Barcelona el 1972, amb l’arquitecte Xavier Busquets; i de peces seriades per
a la construcció dissenyades al mateix taller.

Fig 37. Antoni Cumella. Gerro, 1955.
17,5 x 8,5 x 8,5 cm. Gres.
Col.leció Vda. Masoliver.

Fig 38. Antoni Cumella.
Mural per el pavelló d´ España en la Fira
Mundial de Nova York.
Nova York 1962-1964. Gres.

Però actualment l’ànima de l’empresa és Toni Cumella i Vendrell (1951), enginyer
i fotògraf, fill d’Antoni Cumella i Serret. Toni Cumella treballa una producció artesanal
i seriada amb l’ús de tècniques de producció tradicional, conegudes com a premuda
(«apretón»), extrusió, premsat, colada i rotació, amb aplicacions d’esmalt a corda seca,
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cresta i trepa; i al mateix temps incorpora les tecnologies més avançades com la serigrafia o la impressió digital; aquestes tecnologies, principalment per a intervencions en
processos de rehabilitació en edificis històrics, com la Farinera Teixidor, a Girona, i el
Parc Güell, la Sagrada Família i l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona.

Fig 39 Antoni Gaudi/ Restauració de la ceràmica per Ceràmiques Cumella al 1992.
Banc del Parc Güell. Barcelona 1910-1912.
Trencadís restaurat amb terra de gres.

És ell qui aconsegueix associar un sistema de producció intel·ligent de l’artesania
amb el treball personal d’adaptació als projectes més innovadors, tant històricament com
tècnicament i culturalment, d’altres artistes o arquitectes. Al seu taller de Granollers, a
partir dels anys vuitanta, hi han cercat col·laboració artistes com Pep Duran, per a la
instal·lació a la capella dels Àngels del MACBA a Barcelona, Una cadena d’esdeveniments
i Retaule Laic el 2010- 2011; Frederic Amat, per a la instal·lació Pluja de sang al Teatre
Lliure el 2012 i Mur d’ulls a l’Hotel Ohla el 2012 a Barcelona; Joan Fontcuberta, per al
mural La campana de la Mora a Sajazarra (Rioja) el 2012 i el fotomosaic mural El món
neix a cada petó el 2014 a Barcelona; i arquitectes com Fernando Álvarez i Jordi Roig
per a la restauració de la coberta de la casa La Ricarda, al Prat del Llobregat, d’Antonio
Bonet Correa el 1999; Miralles -Tagliabue, per a la instal·lació de jardineres i fragments
de paviments al parc de Diagonal Mar a Barcelona 1999-2002 i la coberta del Mercat de
Santa Caterina 2004; zarea - Polo, per a les gelosies de l’estructura exterior del Pavelló
d’Espanya de l’Expo 2005 d’Aichi (Japó); Francisco Mangado , per a la façana exterior
del Pavelló Espanyol a l’Exposició Internacional de Saragossa; Nieto Sobejano per a un
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recobriment ceràmic al Palau de Congressos a Saragossa el 2008; Josep M. Botey, per a
la gelosia exterior de l’edifici dels Mossos d’Esquadra al Vendrell 2008; Enric Ruiz Geli
per a una teulada a la Vil·la Nurbis a Empuriabrava (Alt Empordà), en col·laboració amb
Frederic Amat el 2008, i el projecte d’unes teules de la Bulli Foundation el 2013 a Cala
Montjoi, Roses (Alt Empordà); i Renzo Piano per a un revestiment a la Fundació Botín
el 2013 a Santander.

Fig 40. Miralles / Tabliabue / Ceràmiques Cumella.
Coberta del Mercat de Santa Caterina.
Barcelona 2004.

Toni Cumella, bon coneixedor de la matèria, tracta d’unir els conceptes tècnics i els
processos industrials nous per obtenir un determinat treball evolucionat, tant per mitjans tècnics com artístics, buscant solucions constructives, trencant el perfil de l’artesà
que practica sempre una tècnica o de l’industrial preocupat solament per la producció,
i buscant la relació entre les belles arts i l’arquitectura.
Són propostes noves que, com va succeir amb el moviment del modernisme, en què
es va propiciar un nou concepte de ceràmica que ha mantingut la vigència durant tot el
segle XX, obriran infinites possibilitats a la ceràmica, tant l’artística com l’arquitectònica,
de col·laboració entre artistes, arquitectes, artesans i petita indústria en ple segle XXI.
Moltes gràcies.
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RESUM
ARTISTES DE LA SEGONA PART DEL SEGLE XX
QUE HAN INCORPORAT LA CERÀMICA COM A MITJÀ D’EXPRESSIÓ
Picasso, Miró, Chillida, Tàpies i Barceló
Des del neolític (30000-6000 aC), l’art de la ceràmica acompanya la història de l’home,
que associa la seva existència amb la terra mare i amb el més enllà.
En totes les mitologies l’home és extret del fang i modelat per un déu. Aquest sentit
escultòric i màgic és el que fa, sens dubte, que totes les cultures s’hagin sentit atretes pel
misteri dels quatre elements que componen l’essència del món —la terra, l’aigua, l’aire
i el foc—, els quals constitueixen també l’essència de la ceràmica.
A principis del segle XX, la ceràmica, com la resta de les arts, va deixar de treballar
les formes excessivament decorades, influència de l’art oriental, i va usar formes geomètriques, anticipant-se a les formes abstractes que regirien les idees de l’escola Bauhaus
Dins d’aquest context, molts pintors i escultors se sentiren atrets pel món de la ceràmica, estimulats a més perquè l’estètica funcional de la Bauhaus va diluir els límits
de les diferents disciplines artístiques, i va permetre que els artistes s’expressessin amb
més llibertat.
Però la veritable revolució en el món de la ceràmica contemporània es va produir
a mitjan la dècada dels cinquanta. Des de llavors molts artistes van decidir explorar el
potencial no funcional de l’argila, tenint en compte que implicava entrar en una nova
estètica i una nova tècnica, que incloïa els coneixements històrics de la ceràmica.
En el nostre país la col·laboració del pintor Joan Miró amb el ceramista Josep Llorens i
Artigas va propiciar el desenvolupament de les formes més atrevides que mai s’havien fet,
les quals van canviar totalment el concepte que fins llavors s’havia tingut de la ceràmica.
També ho feren Picasso, que treballava al taller Madoura de Vallauris; Chillida i Tàpies, al taller de Grassa amb Hans Spinner, i Barceló a diferents tallers a Mali, a Mallorca
o a Itàlia.

Pablo Picasso. La ceràmica popular dins la seva iconografia
Després de la Segona Guerra Mundial, en unes vacances a Golf Saint Jean entre els anys
1946 i 1947, va fer les seves primeres ceràmiques al taller Madoura (taller que regentava
el matrimoni Ramie) a Vallauris, on fabricaven una pisa tradicional de baixa temperatura
de cocció, utilitzant tècniques artesanals i formes tradicionals de la Provença. Picasso va
veure la possibilitat d’ampliar les fronteres de la tècnica i associar les seves dues passions, la pintura i l’escultura, dins el món de la ceràmica amb la seva inventiva personal.
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Joan Miró. Transgressor i pare de la ceràmica contemporània
En una entrevista feta per G. Raillard, Miró va afirmar: «A través de la ceràmica he
pogut descobrir noves possibilitats d’expressió i nous horitzons per a enriquir la meva
obra en nous materials, la màgia del foc durant la cocció és una cosa magnífica que em
llançava cap al desconegut».
L’obra ceràmica de Joan Miró té un sentit visualment i conceptualment alliberador
de tot problema tècnic i estètic. I si n’observem la forma, veiem com posa de manifest
la seva llibertat creadora, com allibera la ceràmica de la cotilla històrica de quan el fang
era un dels mitjans d’expressió més corrents. I, en definitiva, ens convenç de com des
de llavors la terra no havia tingut un interlocutor tan lliure i expressiu.

Eduardo Chillida. La utilització de la terra com a mitjà d'expressió
Eduardo Chillida, que amb tota la seva obra anterior demostra un gran respecte per
la matèria, entra en el món de la ceràmica amb un estil molt personal, sec i auster, de
formes abstractes i de gran força expressiva.
L’ús que feia Chillida de les terres cuites no respon en absolut al concepte tradicional de la ceràmica, sinó més aviat al sentit arquitectònic que té tota la seva obra; però
és amb la ceràmica que podia modelar els espais i els jocs de relacions entre el ple i el
buit amb la seva pròpia mà.

Anttoni Tàpies. Migració de la pintura matèrica a la ceràmica
En l’obra de ceràmica de Tàpies la terra xamotada és treballada i pintada de manera
directa, utilitzant pinzells, escombres o esponges, segons l’obra. Això li permetia entrar
en diàleg amb la matèria en el seu estat més pur; és a dir, la treballava amb tota la seva
nuesa, amb rugositats i textures ensenyant la qualitat del material i convertint la forma en
instrument d’expressió de caràcter fortuït i imprevisible, com també ho eren el resultat
dels esmalts, els tons de l’argila i les cuites al forn.

Miquel Barceló. La llibertat conceptual en la ceràmica
Com a ceramista, Barceló parteix de les formes elementals de la terrisseria treballades
amb tota llibertat, desposseïdes de la funció utilitària. I les seves obres tècnicament i materialment són humils, sense esmalts ni vernissos; només amb òxids metàl·lics, d’acord
amb el seu vessant tant de pintor com d’escultor i amb un modelat ràpid i expressiu.
El 2001 va començar el projecte de l’encàrrec per transformar la capella de Sant Pere
de la catedral de Mallorca que s’inaugurà el 2007. Probablement, de l’experiència física
de la capella de Sant Pere de la catedral de Palma, en va sortir l’acció «Paso doble», feta
conjuntament amb el coreògraf Josef Nadj.
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A la seva manera, la matèria tradicional troba un nou sentit i la porta a la contemporaneïtat, donant als aspectes carnals, viscerals i primitius de l’argila el material artístic més
ancestral, la persistència humil i la sensació de fragilitat de la ceràmica, que és el que la
fa més atractiva, així com la capacitat de ser un art modern i antic alhora.

Últimes experiències del segle xxi
Totes aquestes experiències escultòriques d’artistes del segle XX, que van trobar en la
ceràmica el seu mitjà d’expressió i que la van fer evolucionar, l’han portat al que podem
considerar un procés d’integració de la creació artística amb els mètodes industrials del
segle XXI, treballat per un ceramista i uns artistes i arquitectes que, seguint les propostes
del modernisme, han tornat a posar la ceràmica en valor actual.
Aquest procés és el de Ceràmica Cumella, taller centenari, fundat el 1880 a Granollers
Toni Cumella treballa una producció artesanal i seriada amb l’ús de tècniques de
producció tradicional i aconsegueix associar un sistema de producció intel·ligent de
l’artesania amb el treball personal d’adaptació als projectes més innovadors, tant històricament com tècnicament i culturalment, d’altres artistes o arquitectes.
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RESUMEN
ARTISTAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
QUE INCORPORAN LA CERÁMICA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN
Picasso, Miró, Chillida, Tàpies i Barceló
Desde el neolítico (30000-6000 a. C.), el arte de la cerámica acompaña la historia del
hombre, quien asocia su existencia con la tierra madre y con el más allá.
En todas las mitologías el hombre proviene del barro y es modelado por un dios. Este
sentido escultórico y mágico es, sin duda, lo que hace que todas las culturas se hayan
sentido atraídas por el misterio de los cuatro elementos que componen la esencia del
mundo —la tierra, el agua, el aire y el fuego—, elementos que constituyen también la
esencia de la cerámica.
A principios del siglo XX, la cerámica, como el resto de las artes, deja de trabajar las
formas excesivamente decoradas, influencia del arte oriental, y comienza a usar formas
geométricas, anticipándose a las formas abstractas que regirán las ideas de la escuela
Bauhaus. En este contexto, fueron muchos los pintores y escultores que se sintieron
atraídos por el mundo de la cerámica, estimulados además por la escuela Bauhaus, cuya
estética funcional diluyó los límites de las diferentes disciplinas artísticas, y permitió que
los artistas se expresaran con mayor libertad.
Pero la verdadera revolución en el mundo de la cerámica contemporánea ocurre
a mediados de la década de los cincuenta. Desde entonces, muchos artistas deciden
explorar el potencial no funcional de la arcilla, lo cual significó entrar en una nueva
estética y una nueva técnica, que incluía los conocimientos históricos sobre la cerámica.
En nuestro país, la colaboración del pintor Joan Miró con el ceramista Josep Llorens
Artigas propició el desarrollo de formas mucho más atrevidas, no conocidas hasta entonces, revolucionando por completo el concepto que se había tenido de la cerámica.
Otros artistas importantes que también contribuyeron fueron Picasso, quien trabajó en
el taller Madoura de Vallauris; Chillida y Tàpies, en el taller de Grasse con Hans Spinner;
y Barceló, en diferentes talleres de Mali, Mallorca e Italia.

Pablo Picasso. La cerámica popular y su iconografía
Después de la Segunda Guerra Mundial, durante unas vacaciones en Golf Saint Jean
entre 1946 y 1947, Picasso elabora sus primeros trabajos en cerámica en la fábrica Madoura (propiedad del matrimonio Ramié) situada en Vallauris, donde fabricaban una
loza tradicional de baja temperatura de cocción, utilizando técnicas artesanales y formas
tradicionales de la Provenza.
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Picasso vio la posibilidad de ampliar fronteras de la técnica i asociar sus dos pasiones,
la pintura y la escultura, dentro del mundo de la cerámica con su inventiva personal.

Joan Miró. Transgresor y padre de la cerámica contemporánea
En una entrevista realizada por G. Raillard, Miró afirma lo siguiente: «A través de la
cerámica he podido descubrir nuevas posibilidades de expresión y nuevos horizontes
para enriquecer mi obra con nuevos materiales; la magia del fuego durante la cocción
es algo magnífico que me lanza hacia lo desconocido».
La obra cerámica de Miró tiene un sentido visual y conceptualmente liberador de todo
problema técnico y estético. Y si observamos la forma, vemos cómo pone de manifiesto
su libertad creadora, liberando a la cerámica del corsé histórico del barro como uno de
los medios de expresión más corrientes. En definitiva, nos convence de que, desde aquel
entonces, la tierra no había tenido un interlocutor tan libre y expresivo.

Eduardo Chillida. La utilización de la tierra como medio de expresión
Eduardo Chillida, quien con toda su obra anterior demuestra un gran respeto por la
materia, entra en el mundo de la cerámica con un estilo muy personal, seco y austero,
de formas abstractas y de gran fuerza expresiva.
El uso que hacía Chillida de las tierras cocidas no responde en absoluto al concepto
tradicional de la cerámica, sino más bien al sentido arquitectónico que tiene toda su
obra; pero es con la cerámica que podía modelar con su propia mano los espacios y los
juegos de relaciones entre lo lleno y lo vacío.

Antoni Tàpies. Migración de la pintura matérica a la cerámica
En la obra de cerámica de Tàpies la tierra chamotada es trabajada y pintada de forma directa, utilizando pinceles, escobas o esponjas, según el tipo de trabajo. Esto le
permitía entablar un diálogo con la materia en su estado más puro; es decir, trabajaba
la materia en toda su desnudez, con sus rugosidades y texturas, dejando al descubierto
la calidad del material y convirtiendo la forma en instrumento de expresión de carácter
fortuito e imprevisible, como también lo eran los esmaltes, los tonos de la arcilla y la
cocción en el horno.

Miquel Barceló. La libertad conceptual de la cerámica
Como ceramista, Barceló parte de las formas elementales de la alfarería, trabajadas
con toda libertad, y despojadas de toda función utilitaria. Desde el punto de vista técnico y material, sus obras son humildes, sin esmaltes ni barnices; sólo contienen óxidos
metálicos, de acuerdo con su vertiente tanto de pintor como de escultor, y su modelado
rápido y expresivo.
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En 2001 comienza a trabajar en el proyecto de transformación de la capilla de San
Pedro de la catedral de Mallorca, cuya inauguración tuvo lugar en 2007.
Probablemente, a raíz de la experiencia física de la restauración de la capilla de San
Pedro de la catedral de Palma surgió la idea de «Paso doble», una representación realizada conjuntamente con el coreógrafo Josef Nadj.
A su manera, la materia tradicional encuentra de la mano de Barceló un nuevo sentido
que la transporta a la contemporaneidad. Los aspectos carnales, viscerales y primitivos
de la arcilla, el material artístico más ancestral, adquieren la persistencia humilde y la
sensación de fragilidad de la cerámica, que es lo que la hace más atractiva, así como la
capacidad de ser un arte moderno y antiguo a la vez.

Últimas experiencias en el siglo xxi
Todas estas experiencias escultóricas de artistas del siglo XX, que han encontrado en
la cerámica su medio de expresión, y que la han hecho evolucionar, han conducido a
lo que podemos considerar un proceso de integración de la creación artística con los
métodos industriales del siglo XXI, en el cual un ceramista, y unos artistas y arquitectos,
siguiendo las propuestas del modernismo, han vuelto a poner a la cerámica en valor actual.
Este proceso es el de Cerámica Cumella, un taller centenario, fundado en 1880 en
Granollers.
Toni Cumella aplica técnicas de producción tradicional a la producción artesanal y en
serie, y consigue asociar un sistema de producción de artesanía inteligente con el trabajo
personal, adaptado a los proyectos más innovadores de otros artistas o arquitectos, tanto
desde el punto de vista histórico, como técnico y cultural.
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SUMMARY
ARTISTS OF THE SECOND PART OF THE XX CENTURY WHO USE
CERAMICS AS A MEANS OF EXPRESSION
Picasso, Miró, Chillida, Tàpies and Barceló
From the Neolithic period (30000 to 6000 BC), the art of pottery accompanies the
history of man, whose existence is linked to mother earth and the afterlife.
In all mythologies man is taken from clay and moulded by a god. This sculptural
and magical sense makes all cultures feel attracted by the mystery of the four elements
that make up the essence of the world: land, water, air and fire. These elements also
constitute the essence of ceramics.
If we consider the aesthetic aspects in the early twentieth century, ceramics, like
other arts, abandons excessively decorated forms, an influence of oriental art, in favour
of geometrical shapes, anticipating the abstract forms which will govern the Bauhaus
School. If we consider the aesthetic aspects in the early twentieth century, ceramics, like
other arts, abandons excessively decorated forms, an influence of oriental art, in favour of
geometrical shapes, anticipating the abstract forms which will govern the Bauhaus School.
But the real revolution in the world of contemporary ceramics took place in the
mid-fifties. Since then, many artists decided to explore the potential of non-functional
clay, and this meant entering into a new aesthetic and a new technique, including of
course the historical knowledge of ceramics.
In our country, the joint work of the painter Joan Miró and the ceramist Josep Llorens
Artigas brought about the development of bold forms never done before, changing the
concept of ceramics held until then completely.
Other artists in the same line were Picasso, who worked in the Madoura workshop in
Vallauris; Chillida and Tàpies, who worked with Hans Spinner in the Grasse workshop;
and Barceló, who worked in different workshops in Mali, Mallorca and Italy.

Pablo Picasso. Popular ceramics and its iconography
After World War II, on vacation in Saint Jean between 1946 and 1947, Picasso made
his first ceramic pieces in the Madoura workshop (ran by the Ramiés) in Vallauris, where
traditional earthenware was elaborated at low temperature, following traditional techniques and forms of Provence.
Picasso saw the possibility to extend its scope and, at the same time, bring together
his two passions, painting and sculpture, with his own personal brightness, in the world
of ceramics.
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Joan Miró. Transgressor and father of contemporary ceramics
In an interview with G. Raillard, Miró said: «Through ceramics I could discover new
possibilities of expression and new horizons to enrich my work with new materials; the
magic of fire during cooking is a wonderful thing which launches me into the unknown»
The ceramic work of Joan Miró has a visual and conceptual sense, free of any technical or aesthetic problems. If we observe the form, we can see that it highlights his creative freedom, releasing ceramics from its historical corset, when it was but an ordinary
means of expression. Eventually, we are convinced that since then, mud had not had
an interlocutor so free and expressive as him.

Eduardo Chillida. The use of earth as a means of expression
Eduardo Chillida, whose previous work shows a great respect for the matter, enters
the world of ceramics with a very personal style, dry and austere, characterized by abstract shapes and great expressive power.
Chillida’s use of fired earth does not correspond at all with the traditional concept of
ceramics, but rather to the architectural sense present in all his work. But it is through
ceramics that he can model spaces and the interplay of fullness and emptiness with his
own hand.

Antoni Tàpies. The migration from material painting to ceramics
In Tàpies’s ceramic work, refractory clay is worked and painted directly, using brushes,
brooms or sponges, according to the piece. This allows him to establish a dialogue with
matter in its purest form; with its nakedness, rough and textures showing the material’s
quality. Therefore, the form becomes an instrument of expression of the unforeseen and
the unpredictable, like the result of the enamels, the shades of clay, and the fired clays.

Miquel Barceló. Conceptual freedom in ceramics
As a ceramist, Barceló departs from elementary and free forms, stripped of any utilitarian function. His works are technically and materially humble, without varnish or
enamel; only oxide metal, according to his two-fold nature as a painter and a sculptor,
with a fast and expressive modelling.
In 2001 he starts the commissioned project to transform the Chapel of St. Peter’s
Cathedral in Mallorca, opened in 2007. Probably as a consequence of the physical experience of the Chapel of St. Peter’s Cathedral, «Paso doble» was born, in collaboration
with the choreographer Josef Nadj.
In its own way, the traditional matter finds a new meaning in the contemporary
world. The carnal, visceral and primitive aspects of clay, the most ancient artistic matter,
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acquire the humble persistence and the fragile feeling of ceramics. This is what makes
ceramics more attractive, and also the ability to be both, a modern art, and at the same
time an ancient art.

Recent experiences in the xxi century
With all these sculptural experiences, the artists from the twentieth century have found
in pottery their means of expression, and have made it evolve. But they have also paved
the way to what we can consider a process of integration of artistic creation with the
industrial methods of the XXI century, where ceramists, artists and architects, following
the ideas of modernism, have returned to ceramics its own value.
Ceràmica Cumella is an example of this integration process. This ancient pottery
workshop, founded in 1880 in Granollers.
Toni Cumella combines craft and mass production applying traditional techniques. He
has been able to associate smart production system of handicrafts with personal work to
adapt to the most innovative projects of other artists or architects, both from the technical
and cultural-historical point of view.
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DISCURS DE RESPOSTA PER L’ACADÈMIC NUMERARI
EXCM. SR. DANIEL GIRALT-MIRACLE

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssimes Senyores Acadèmiques,
Excel·lentíssims Senyors Acadèmics,
Senyores i senyors,
La doctora Maria dels Àngels Domingo Laplana, artista coneguda en l’àmbit
professional amb l’acrònim Madola, acaba de fer una brillant dissertació sobre cinc dels
grans artistes de l’Estat espanyol que han emprat la ceràmica com a suport de les seves
creacions, posant de manifest que, tot i que Picasso, Miró, Chillida, Tàpies i Barceló van
transgredir les fronteres artístiques, passant de la pintura a l’escultura i de la ceràmica
al tapís, sense oblidar el dibuix i el gravat, probablement la ceràmica és l’àmbit en què
van ser més agosarats. I això és especialment important perquè la mil·lenària ceràmica,
una de les arts més remotes de les emprades per l’home per a modelar les seves divinitats o crear els seus atuells, havia estat menystinguda per les anomenades belles arts.
I en canvi, mitjançant el procés —misteriós i alquímic— de lligar terra, aigua, aire i foc,
aquests creadors han realitzat grans obres d’art ceràmiques i ho han pogut fer perquè
la ductilitat, la mal·leabilitat i les possibilitats expressives, formals i cromàtiques de les
terres cuites ofereixen un espectre d’opcions plàstiques tan ampli i intens com el de la
resta de recursos artístics.
I, com ells, Madola també ha contribuït a elevar a categoria d’art (en majúscules)
aquesta pràctica, perquè tot i que la seva procedència és diferent (ella ve del món de
l’ofici, de l’obrador), ha pouat com ells en la cultura popular i en les tradicions terrissaires de diferents civilitzacions per a aconseguir donar la màxima expressivitat al treball
ceràmic, ja sigui amb noves terres, o bé treballant amb diferents forns, aplicant a les
superfícies textures o colors inhabituals, o inventant formes que ja no tenen res a veure
amb el plat, amb el gerro o amb l’escultura formalista figurativa. La diferència de Madola
respecte als artistes que ha glossat en el seu discurs és que ella va començar estudiant les
matèries primeres i els procediments tècnics més diversos i aprenent a controlar el foc i
l’aigua i, sobretot, la manera de fer dels grans mestres de les avantguardes del segle XX
que s’havien apropat a la ceràmica i l’havien convertit en esperó de la seva creativitat.
Conec Madola des de fa molts anys, quan als anys seixanta va presentar la seva primera
exposició, que vaig comentar per al setmanari Destino, i això em permet afirmar que té
dues característiques: és una dona tenaç i no deixa mai de buscar. En el fons, el seu treball
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és resultat d’una recerca constant —sovint apassionada— que no es posa límits perquè sap
que el demà li reserva noves troballes, com Frenhofer, el protagonista de la inoblidable
novel·la L’obra mestra desconeguda, de Balzac. És per aquest motiu que ha construït una
carrera de llarga trajectòria, l’origen de la qual es remunta a quan tenia setze anys i es va
matricular a l’Escola Massana, on va rebre el mestratge de Josep Llorens i Artigas, el gran
renovador de la nostra ceràmica, i que es va ampliar més tard a l’Escola del Treball, on
va tenir de professora Angelina Alòs, la gran pedagoga de l’ofici. I esmento expressament
Llorens Artigas i Alòs, ja que la seva influència va ser essencial perquè Madola aconseguís
dominar l’ofici i iniciés aquest recorregut de contínua experimentació que l’ha portat a
crear un món propi que la diferencia dels grans mestres que ella avui ha recordat.
L’ambició de Madola per créixer fa que més enllà del taller vulgui formar-se com a
tècnica ceramista, cosa que fa a l’Escola d’Arts i Oficis, on, el 1971, obtingué el títol que
li va permetre emprendre un camí nou, el de l’ensenyament, al qual dedicà una part
important de la seva vida. Ha impartit cursos, seminaris i classes magistrals a escoles
d’oficis i a universitats, i ho ha fet tant al nostre país com en institucions espanyoles i
centres internacionals, perquè ella que ha rebut tant dels professionals de l’art que han
conreat la ceràmica creativament ha volgut transmetre als més joves i a altres professionals tot el que ha anat aprenent i descobrint al llarg dels anys.
Però no contenta amb això, i per ampliar la seva formació des del punt de vista teòric, el 1985 es llicencià en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, on anys més tard va
fer els cursos de doctorat i el 2006 va llegir la tesi doctoral sobre «La influència de Joan
Miró en la ceràmica contemporània», que obtingué la màxima qualificació acadèmica.
I, encara, la seva inquietud la porta a seguir l’evolució de l’art contemporani per mitjà
d’exposicions, biennals, museus i galeries, a contactar amb els ceramistes més destacats
del nostre país i de l’estranger, a visitar els centres de ceràmica de més prestigi del món
i a implicar-se amb les associacions internacionals de la ceràmica —des del 1974 és
membre del World Craft Council de la UNESCO de París i, des del 1981, de l’Acadèmia
Internacional de Ceràmica amb seu a Ginebra.
Per tot plegat es pot afirmar que Madola té una visió interdisciplinària de l’art, que li
permet realitzar indistintament peces petites i obres de gran format per als espais públics
d’aquí i d’allà, ja que trobem la seva obra a Barcelona (a la plaça de la Font Castellana)
i també a Tarragona, a Santa Coloma de Cervelló, a Premià de Dalt i a ciutats del Regne
Unit, del Japó, de Corea o fins i tot de Taiwan.
Quan veig la feina que fa Madola i quan parlo amb ella m’adono que la seva manera
de pensar i de fer és molt a prop de les tesis que el 2008 defensava el sociòleg nordamericà Richard Sennett en el seu llibre The Craftsman (publicat el 2009 en castellà per
Anagrama amb el títol El artesano), és a dir, que l’artesania és un impuls humà que
respon al desig de realitzar una tasca amb habilitat, amb compromís, a fi d’aconseguir
la màxima connexió entre la mà i el cap i que, al coneixement, s’hi arriba mitjançant la
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curiositat i utilitzant tots els recursos i les habilitats pròpies de l’ésser humà, cosa que
ella sempre ha fet.
Per això és interessant seguir l’itinerari de la seva carrera a partir de les diferents sèries
o capítols que l’han configurat, perquè expliquen molt bé el desenvolupament de la seva
concepció de la ceràmica, així com els canvis tècnics, formals i temàtics que ha portat a
terme i que no casualment tenen una estreta relació amb les seves circumstàncies vitals.
Quan la vaig conèixer, als anys seixanta, la seva obra estava lligada a la tradició ceràmica més convencional, que havia après a l’Escola Massana, és a dir, a les gerres, els
bols, els vasos, les copes, els plats, etc., als quals ja anava introduint alguna innovació
formal o tècnica. Més tard, en la dècada dels setanta va crear la sèrie Bonys, formada
per peces d’inspiració orgànica, amb protuberàncies, rugositats i replecs de presència
intrigant. Als anys vuitanta van aparèixer les Esteles, peces verticals de petit o gran format,
obertes o tancades, enriquides amb austeres taques de color que evoquen els monòlits
funeraris. En els darrers vuitanta i al llarg dels noranta, les referències a l’arquitectura es
van fer més evidents, de manera que en les sèries titulades Portes, Finestres i Columnes
les peces ceràmiques que adoptaven aquestes formes ampliaven les dimensions i buscaven una major austeritat formal, textural i cromàtica, tot i que als anys noranta també
va fer les Urnes, unes peces més petites evidentment inspirades per urnes cineràries, i la
sèrie Aigües perdudes, homenatge a l’aigua i a la terra, al camp i a la naturalesa.
Esteles, templets, urnes, cases de l’ànima, sarcòfags, piles, columnes, arcs… Veiem,
doncs, que totes les obres realitzades des dels anys setanta fins a acabar el segle XX estan
relacionades amb el transcendent i tenen una mateixa ascendència arqueològica que
Madola volgudament anava confrontant amb l’actualitat, tant en la seva construcció com
en el llenguatge ceràmic utilitzat.
Amb el canvi de centúria, però, Madola ens va proposar unes obres totalment diferents, unes peces inspirades en l’objecte llibre que ens presentaven uns llibres oberts,
tancats, lligats, amb pàgines blanques o en les quals destacaven uns signes cal·ligràfics
apòcrifs, i que esdevenien el seu particular homenatge al llibre, com a forma i contenidor de coneixement.
I el 2009 va tornar a fer un gir, recuperant les morfologies humanes, però amb una
gran llibertat en unes obres en les quals les evidents al·lusions al cos humà (peus, petjades,
mans, dits, cames, ulls, llavis, pits, orelles, etc.) es caracteritzen per la seva expressivitat.
Fins aquí hem repassat una trajectòria de quasi cinquanta anys de reflexions estètiques
treballades amb materials ceràmics que per a mi han tingut la seva culminació en l’exposició «Donar forma a la paraula», desplegada en el cementiri d’Arenys de Mar, on Madola
presenta quaranta escultures inspirades en el Llibre de Sinera de Salvador Espriu, i dic
que per a mi aquesta exposició és la culminació d’una trajectòria perquè sembla com si
les obres de Madola haguessin trobat l’emplaçament definitiu entre els xiprers, els rosers,
les esteles, les sepultures, amb les quals pot establir un diàleg permanent a cel obert.

129

66

De tota manera, crec que aquest no és un punt i final, sinó un punt i a part i que,
després d’això, la renovadora Madola ens tornarà a sorprendre.
Estic segur que tot el que s’ha exposat fins ara us farà entendre perquè la secció d’Arts
d’aquesta Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i tota la corporació, s’honora a
rebre la doctora Maria dels Àngels Domingo Laplana, a qui reconeix públicament la tasca
que ha fet per elevar l’antic i humil ofici de la ceràmica a obra d’art, per reinterpretar el
mil·lenari llegat de les cultures que ens han precedit i per sintetitzar-lo amb els diferents
llenguatges artístics contemporanis, transformant-lo en obres d’art capaces d’expressar
les inquietuds, les recerques i la sensibilitat de l’home contemporani.
Benvinguda a l’Acadèmia, estimada Madola.

Fig 41. Madola. Colgats. 2012.
45 x 52 x 50 cm. Terra xamotada.
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