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CAPSES 
 

Exposició col·lectiva de ceràmica 
 

De l’11 de desembre de 2019 al 10 de gener de 2020 
 

“Capses… segons el diccionari de la llengua catalana, capsa és un receptacle de cartró, llauna, 

fusta, ivori, o altres materials, de forma variable, més aviat petita, amb una tapa solta o agafada, 

destinada a transportar o guardar diferents objectes. 

 

Segons l’ACC, capsa seria un receptacle de 

ceràmica que pot ser sublim, dissonant, barroc, 

minimalista i fins i tot friqui. La seva forma en 

funció del seu creador, però més aviat petita, 

amb tapa solta, agafada, fraccionada, vertical, 

horitzontal, més gran que la capsa, més petita 

que la capsa, destinada a transportar o guardar 

objectes, andròmines, artefactes, estris, 

utensilis, conceptes, idees, pensaments, 

records, sospirs, mirades, poemes, amargors, 

deliris, delicadeses o subtileses. 

 

Tant sols esperem que siguin capses fetes amb 

emoció, imaginació i amb ganes de participar en 

aquesta exposició col·lectiva de socis de l’ACC”. 
 

Jordi Marcet Barbé 

President de l’ACC 

 

 

 

Com cada any, l’ACC presenta aquesta exposició col·lectiva de socis, en la que participen: 

 

Rui Gassen · Annick Galimont · Maria Eugenia Caro · Teresa Elias · Laia Torramilans · Mercè Nadal 

· Mercè Mir · Silvia Tapia · Anna Maria Redón · Manel García · Josefina Miguel · Ramon Pla ·  

Maia Ming Fong · Carmen Rodríguez Fouce · Anna Aguayo · Mercè Pla · Jessica Garcia ·  

Judit Casanelles · Judith Pellicer · Eulàlia Sayrach · Mila Cristóbal · Margarida Geronès ·  

Montse Llanas · Rosa Vila-Abadal · Jordi Marcet · Barbaformosa · Leo Sánchez · Maria Ramis · 

Esther Ramos · Gloria Ferrer · Eulàlia Oliver · Ridha Ben-Arab · Pablo Morata · Marina Ventura 

· Claudi de José · Ruth Cepedano · Joan Panisello · Lucy Pérez · Pepa Tardío · Ángela García · 

Cristina Márquez · Marc Marcet · Montserrat Altet · Margarita Sala · Xus Montoya · Mercè Coma 

· Esperanza Puerta · Elisenda Massó 
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Dates: de l’11 de desembre de 2019 al 10 de gener de 2020 

Inauguració: dimecres, 11 de desembre a les 19:30h 

A l’Associació Ceramistes de Catalunya 

A cura de: Leo Sánchez 

Organitza: Vocalia d’Art Ceràmic Contemporani de l’ACC 

Amb la col·laboració de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

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 
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