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ESPÈCIES 

MINERALS 
Una exposició de 

David Rosell 

Del 18 de gener al 19 de febrer de 2021 
L’Associació Ceramistes de Catalunya presenta a l’exposició Espècies minerals, l’últim treball del 

ceramista David Rosell. Un seguit de peces que qüestionen la nostra percepció: són peces 

ceràmiques, pedres trobades o bé pedres transformades? En aquesta singular exposició, l’artista 

ens convida a fer l’exercici d’intentar esbrinar el seu origen. 
(…) De ben petit em van regalar un mineral. Una pedra blava. Un Lapislàtzuli. Va ser el 

primer d’una col·lecció que vaig anar fent durant anys. Temps després, l’ofici de 

ceramista va esdevenir la meva professió. A través de l’estudi de les matèries primeres i 

els processos ceràmics vaig adonar-me que les pedres i la ceràmica són el mateix. 

 

Podia adaptar l’escala de pressió i temperatura de la natura a la mesura de l’home per 

crear nous minerals.  

 

Així vaig anar ampliant la meva col·lecció d’Espècies Minerals, amb les petites troballes 

que succeeixen al taller, com quan mirant els marges mentre camines veus una pedra 

que et crida l’atenció, i l’agafes amb l’afany de preservar un moment que no pot 

tornar.  (…)  

David Rosell 

 

Solucionari, referències acabades en: 

01 Pedres trobades, creades per la natura. 

02 Pedres ceràmiques, creades al taller de ceràmica.  

03 Pedres transformades, creades per la natura i alterades en el taller.  

 

 

 

 

 

http://www.ceramistescat.org/
https://www.instagram.com/ceramistes_de_catalunya/
http://www.ceramistescat.org/
https://www.facebook.com/AssociacioCeramistesdeCatalunya/
http://www.ceramistescat.org/
https://twitter.com/ACeramistesCat
http://www.ceramistescat.org/
http://www.ceramistescat.org/
http://www.ceramistescat.org/
http://www.ceramistescat.org/


Català 
 

 

 www.ceramistescat.org

  

 

David Rosell (Barcelona, 1977) es va formar a l l’Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja de 

Barcelona i és Tècnic Superior en Ceràmica Artística des de 2002. 

 

Ha format part dels grups "La factoria de Núvols" i "Ignició" dedicats a la creació d'espectacles i 

performances ceràmiques. 

A més a més, l’any 2008 va prendre contacte amb el món gastronòmic creant una sèrie de 

prototipus per a El Bulli de Ferran Adrià. Al 2014 crea la firma (ba-Ro) juntament amb Anna 

Ballesté, dedicada al disseny i producció de vaixelles de ceràmica exclusives per atendre les 

necessitats de cada xef i fer singular l'experiència gastronòmica.  

La seva obra personal s’ha centrat en l’experimentació amb escumes ceràmiques i argiles 

expansives.  

 

 

Per saber més: 

@mineralspecies 

A l’Associació Ceramistes de Catalunya 

Curadoria: Elisenda Massó 
Organitza: Vocalia d’Art Ceràmic Contemporani de l’Associació Ceramistes de Catalunya 
 
 

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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