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Temps d’art MERCÈ PLA
MODELANT PENSAMENTS 
A TRAVÉS DE LA CERÀMICA
Marina Garcia i Carbonell, historiadora de l’art

Actualment pot ser paradoxal afirmar  
que la ceràmica, tot i ser un element quo-
tidià a les nostres vides, és una de les dis-
ciplines artístiques més desconegudes. 
Dins de la Història de l’Art, les mal ano-
menades arts decoratives o aplicades, 
han contribuït a la seva banalització en 
el món occidental. Mercè Pla (Barcelona, 
1959) reivindica a través de la seva obra 
l’ofici de ceramista com un fet contem-
porani i transgressor anant més enllà del 
prejudici que pot significar treballar amb 
aquesta matèria i no una altra en les se-
ves obres. Des dels 16 anys va comen-
çar a experimentar amb la ceràmica; una 
tècnica que li permet explorar tot el seu 
món interior a través de la tradició pas-
sant per l’abstracció i l’expressionisme.

El taller de Mercè Pla es ple a vessar  
de creacions que expliquen la seva fructí-
fera trajectòria i ajuden a entendre el seu 
microcosmos artístic. Una personalitat 
en la que la introspecció i l’art, entès com 
una via d’expressió dels sentiments i pen-
saments, són una constant. El llenguatge 
de la ceràmica li permet crear de principi 
a fi en un punt d’inflexió on pivota entre 
l’artista, l’artesana i la creadora. I es que 
les mans del ceramista són l’inici d’un 
camí llarg de creació per poder enten-
dre’s a si mateix i al món que l’envolta.

A través del modelatge del fang, l’obra es 
va gestant amb un contacte directe i molt 
íntim amb l’artista. Tal vegada, com si ju-
gués a fer de déu, va transmutant la matèria 
provinent de la pròpia terra, en pensaments 
que culminen en una peça artística.

EL GERRO COM 
A ELEMENT PRIMIGENI 

El gerro, més enllà de l’ús que se’n fa, 
conforma una de les formes de repre-
sentació ceràmica més tradicionals 
i més contemporànies alhora. Dins de l’obra 
de Mercè Pla s’exemplifica la fusió entre 
artesania i disseny per a acabar convertint 
aquesta peça en una escultura. De la 
mateixa manera que les formes sinuoses 
del cos humà poden inspirar als artistes, els 
gerros poden ser treballats com elements 
autònoms deslligats del seu caràcter banal 
i elevant-los al fet artístic. Aquestes prime-
res peces, realitzades plenament a mà 
i sense torn, van anar assolint una línia or-
gànica que ben aviat es va veure truncada 
per un estil més pròxim a l’abstracció.
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LA RECERCA ORGÀNICA 
A TRAVÉS DEL TORN 

El treball amb el torn agafa el prota-
gonisme a la sèrie Orgànic, 2016. És 
potser una de la seves col·leccions que 
més s’aproximen a una estètica que beu 
directament de l’antiguitat clàssica i del 
modernisme. La tècnica de la ceràmica 
és emprada per l’artista de principi a fi, 
sense cap sedàs. Es conjuguen diversos 
inputs: la reminiscència ètnica, l’origen de 
la matèria en la terra i l’antiguitat vista 
des del prisma contemporani. El gerro 
és l’origen, la peça mare en la qual 
va començar tot.

El gerro va ser el punt de partida a una 
obra més estructural. El treball amb plan-
xes, deixant de banda les formes sinuoses, 
va portar-li al camí cap a una obra més 
constructivista. En aquest sentit podem 
referir-nos abastament a la seva sèrie 
Finestres a l’interior, 2015 en la que explo-
ra l’arquitectura de les peces, la relació 
entre el buit i el ple, elements tots ells 
sorgits de l’esquematització d’un gerro. 
A través de les obertures, realitzades es-
tratègicament en la matèria, ens permet 
intuir-ne l’interior. Les formes escairades 
i geomètriques conflueixen per donar 
lloc al ple i al buit en una mateixa peça. 

«Penso en l’espai que queda atrapat 
dins de cada escultura, lluny dels 
nostres ulls. [...] busco com resoldre 
aquesta inquietud fent finestres, 
que ens permetran intuir aquest 
interior i fer-lo present a partir de 
les obertures que faig a les peces»

«Les formes sinuoses creades amb el 
torn, juntament amb els seus colors, 
ens apropen a un món molt mediterrani. 
[...] aquesta sèrie, resumeix diferents 
estils que han estat i són referents 
de la nostra Història de l’Art» 

«Sempre intentes buscar-te com 
a artista, explorar noves maneres 
de expressar-te, jugar amb les 
tècniques i els materials»

Mercè Pla amb
les seves Ànimes.
Fotografia feta per 
Identitat Creativa 

Autor: Enric Climent
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CREATIVITAT 
I CERÁMICA

L’obra de Mercè Pla gira al voltant 
de la materialització de pensaments 
i sentiments per a que els demès 
puguin fer-ne la seva lectura. Afirma 
que la capacitat de creació no és 
aliena a l’esser humà. La societat 
ha volgut mutilar el pensament crític 
i creatiu i molt possiblement el fet 
artístic sigui una manera de rebel·lar-
se contra el que ens imposen.

L’ÀNIMA DE L’ARTISTA 
EN LA MATÈRIA 

Amb la fusió de les tècniques 
emprades anteriorment, modelatge 
a mà, torn i treball amb planxes neix 
la sèrie Ànimes, 2017. A través dels 
rostres treballats esculturalment dóna 
a conèixer un sentiment individual 
que després es torna col·lectiu en 
les sales d’exposició. Aquesta etapa 
és la més introspectiva de l’artista 
i la que potser deixa entreveure amb més 
evidència l’evolució de l’estat emocional 
de l’autora. Alhora és una reflexió sobre 
el funcionament del pensament humà, 
del fet de sentir-se empresonat 
o immers en el poder de la nostra ment.

A mesura que ens hi endinsem les obres 
van prenent un paper més interpel·lador 
amb l’espectador, es desfan d’aquelles 
presons visibles que no els deixen viure 
i volen comunicar-se. De la mateixa 
manera plasma els problemes i pors 
ocultes amb les presons transparents, 
aquest cop servint-se del vidre com 
a símbol del que no veiem però hi és. 
Cada obra acaba construint un relat comú 
ja que ha estat creada en un moment 
concret com a conseqüència de l’anterior.

«L’art és sentir. Quan 
surten les obres bones 
és quan l’artista les fa 
sense reflexionar massa, 
en el meu punt de vista l’art 
és sentir, si ens hi pensem 
massa a l’hora de crear 
estem adulterant el nostre 
sentiment primigeni»

«D’alguna manera aquestes 
obres mouen a l’espectador 
perquè acaben parlant d’ell. 
Tots a la vida passem aquest 
camí i a vegades tornem 
enrere. El dolor i l’angoixa 
són condicions humanes 
ningú del món pot escapolir-
se, són presons que van 
amb nosaltres allà on anem»

«Construïm i creem 
perquè nosaltres mateixos 
puguem entendre el món, 
però a més volem explicar 
el món a través dels nostres 
ulls, pensaments i altres 
egos. Hi ha la necessitat 
per un costat d’entendre’ns 
i per l’altre costat de fer 
entendre la nostra pròpia 
interpretació del que 
ens envolta»

«Retrobar aquesta capacitat creativa que 
hi ha en cadascú de nosaltres, la creació 
i l’art és sanador. L’art ens torna a nosaltres 
mateixos. Hi ha persones que no som 
capaces de viure sense crear. Potser acabes 
essent artista perqué ets incapaç 
de deixar-te domar»
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Empoderada, 2019.
Gres blanc xamotat 
i gres lila. Torn, 
moldejat, cuït alta 
temperatura. 
51 cm x 25 cm

Duet de Finestres, 
2004. Gres lila xamotat, 
planxes, cuit a alta 
temperatura i esmaltat 
al foc. 64 cm x 43 cm 
x 24 cm

Angoixa, 2013 
Gres blanc i vermell 
xamotat, torn, moldejat 
i planxes, cuit a alta 
temperatura i esmaltat al 
foc. 33 cm x 23 cm

Atrapats en el 
Desencontre, 2014

Gres blanc xamotat, 
en caixa de vidre 

tancada amb laser.
Torn, moldejat, cuít alta 

temperatura. 25 cm x 
17,5 cm x 22 cm 


