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“Fragments” s’emmarca dins del Postgrau “Arts Aplicades Contem-
porànies” que imparteix l’Escola Massana a Barcelona. S’hi presenten 
22 projectes finals els quals han estat desenvolupats en els tallers de 
Ceràmica, Vidre, Joieria i Art Tèxtil.
En un món regit per la velocitat i l’acceleració, on 
la superproducció i l’hiperconsum s’anteposa a la 
qualitat, la sostenibilitat i l’ètica del mercat, aques-
tes 22 autores aposten per processos de creació 
més justos, implicant-se en l’exercici de ser pro-
pietàries del seu propi temps. Un temps que es 
mou en consonància amb el medi i al compàs de 
la matèria.

Així mateix, explora algunes maneres de fer i 
pensar les arts aplicades en la voràgine del món 
contemporani. En un context de producció indus-
trial globalitzat que ha desplaçat els processos ar-
tesanals cap a un ordre secundari, molts artesans 
es pregunten sobre el sentit de la seva pràctica, 
sobre si el seu ofici sembla tenir un futur promete-
dor o ja només està dissolt en la nostàlgia.

Quin és el paper de les arts aplicades contem-
porànies en el món actual?
Aquesta pregunta serveix com a detonant per 
tractar conceptes com temps, pràctica, tradició, 
innovació o sostenibilitat i va més enllà, intentant 
reflectir la interrelació amb la creadora i amb el 
medi de treball.

La mostra presenta autores de diferents àm-
bits professionals arquitectura, disseny i art- i de 
nacionalitats molt diverses -Xile, Argentina, Mèxic, 

Bolívia, Colòmbia, Veneçuela, Perú, Corea del Sud 
, França i Espanya- amb l’objectiu de manifestar la 
seva visió sobre la realitat que les envolta, gene-
rant obres que el seu sentit simbòlic precedeix al 
funcional i que conviden a la reflexió i a la contem-
plació. Hi són presents temes tan dispars com: 
l’atzar, el caos, l’amor, la memòria o l’error.

Trobar un llenguatge propi i conèixer els signes 
de la matèria, com assenyala Gilles Deleuze, són 
coses que arriben lentament, que creixen i madu-
ren a força de constància. Durant aquest postgrau 
s’ha facilitat l’espai i temps necessari per trobar 
referències, introduir-nos en la tradició del medi, 
assajar la tècnica, explorar nous mitjans de pro-
ducció material i definir estratègies metodològi-
ques per abordar el treball de creació.

Les peces aquí presentades no són conclu-
sions; són respostes que emergeixen del procés 
d’aprenentatge i d’una mà intuïtiva que troba en la 
relació matèria - mitjà les formes que necessita. 
Un procés formatiu que pot trobar el seu origen 
en una idea, en un pensament, el qual volem tras-
lladar al món.

El taller tèxtil ha estat dirigit per Francesca Piñol, Núria Bitria i Laura Gómez
Exposen: Berenice Courtin, Claudia Echevarria Navarro, Maria Valeska González Vera, 
Neus Monté Perlas, Ana Maria Saldarriaga Chaux y Silvia Leonor Castro Yapur

El taller d’Arts del foc (ceràmica i vidre) ha estat dirigit per Yukiko Murata i Santiago Planella 
Exposen: Noelia Becerra De La Roca Lema, Javier Bravo De Rueda, Carolina Duarte Venegas, 
Daniela Labrin Jaña, Sujin Moon, Marta Ribas Ortiz i Valentina Silva Irarrazabal

El taller de joieria ha estat dirigit per Grego García
Exposen: Itsaso Iribarren, Agostina Laurenzano, Martina Lavalle, 
Mª Del Pilar Lira Asta-Buruaga, Vianney Méndez i Francisca Torres Ruiz y Juliana

El Postgrau ha estat coordinat per Jesús-Angel Prieto i Oscar Guayabero

Text: Itsaso Iribarren
Disseny: Marta Ribas
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