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Exposició retrospectiva del ceramista Martí Royo 

Del 18 de gener al 22 de febrer 

Martí Royo (Hospitalet de Llobregat, 1949 – Altafulla, 1997) 

“Es va formar amb el model de Llorenç Artigas, sota el 
mestratge de Ramon Carreté, amb l’experiència dels 
terrissaires de Torredembarra, la Bisbal, Verdú i Miravet, 
immers en l’onada renovadora dels nous ceramistes i dels 
artistes plàstics de la seva generació. Anà a la recerca d’un 
ferm contingut simbòlic i conceptual, obert a la 
complexitat teòrica, integrant del debat i a les 
contradiccions de la cultura moderna i postmoderna. Martí 
creà una obra variada, prolífica, amb moments de gran 
originalitat i de sàvia simplicitat. Investigà sobre les formes 
i les tècniques, i es va convertir en figura emblemàtica de 
la implantació del raku a Catalunya i a Espanya. Es va 
mantenir Fidel al treball ancestral de la persona que toca el 
fang per transformar-lo en una cosa meravellosa, útil per a 
la vida o per l’esperit.” 
 

Assumpta Rosés Cavallé 
Martí Royo 

Ceramista i escultor 
La terra i el foc: un entorn creatiu. 

 

 “Ja fa anys que vaig emprendre aquest camí, i encara ara, tot pastant fang, em pregunto 
sovint com és que em trobo fent ceràmica en plena era de l’espai, de la tecnologia, de la 
velocitat i de la pressa. Continuo adobant el fang, aquest fang que no té cap pressa, aquest 
fang que ha restat immòbil milions d’anys, al qual no li ve d’un quart ni de mitja hora, que 
espera, mut i impassible el seu esdevenir, aquest fang que tan sols demana un tracte just, 
tendre i dur alhora, estimació i constància. (Crec que no és massa.) El treballo i ell es deixa, a 
les meves mans, i em pregunto i li pregunto per què ho faig, com és que ens trobem. I em 
sembla que no ho sé.” 

Marti Royo 
 
Aquesta exposició és un recorregut per les diferents etapes de l’obra del Martí mostrant 
l’evolució del seu treball  i, amb ella, saldem un deute pendent dels ceramistes amb ell: l’obra 
d’un bon ceramista no pot quedar en l’oblit. 
 
Curadors:  Montserrat Altet, Jordi Marcet, Rosa Vila-Abadal 
 
Organitza: Vocalia d’Art Ceràmic Contemporani de l’Associació Ceramistes de Catalunya 
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DADES DE CONTACTE 

Associació Ceramistes de Catalunya 

Carrer Doctor Dou, 7. 08001 - Barcelona 

Horari: 

De dilluns a divendres 

Matins de 9:30 a 13:30h 

Tardes de 17:00 a 20:30h 

Telèfon: 933 17 69 06 

acc@ceramistescat.org 

www.ceramistescat.org 
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