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ESPAI-TEMPS 
Una exposició de Ramon Pla a l’ACC 

Del 12 d’abril al 14 de maig de 2021 

L'Associació Ceramistes de Catalunya presenta 

una exposició de Ramon Pla Isart. 

ESPAI – TEMPS 

Fent espai et pots adonar del temps passat 

emprat, aquest temps tan valuós que tots tenim i 

que, en el meu cas, utilitzo per fer ceràmica, que 

és un dels meus treballs. 

Crear volums de ceràmica, que ocupen un espai 

determinat; encara que en el seu interior creen 

un segon espai o capacitat que podem també 

ocupar amb qui sap què, i sempre amb coses 

útils. 

Però que passa amb l'espai que nosaltres com a 

persones ocupem i compartim amb la ceràmica? 

Doncs que es va fent més petit, i per seguir creant, és necessari destruir o allunyar les 

peces, que una vegada han estat ocupant el nostre temps, una forma d'allunyar-les és 

mostrar-les a l’altre. 

Per un període curt de temps, estem compartint el temps passat i l'espai present. 

Ramon Pla Isart 

 

Al Ramon el podríem definir com un home inquiet, amb molta energia i amb una recerca constant 

de nous camins, és un artista versàtil, tant s’expressa com fotògraf o com ceramista, i és un amant 

de la medicina natural per mitja dels aliments que ell mateix cultiva. 

Com a fotògraf sap captar la bellesa de la natura, creant una extensa col·lecció de fotografies 

d’insectes com també d’altres aspectes de la natura. 

És un ceramista meticulós i molt pacient, aconseguint fer una obra de perfecció, qualitat i de una 

gran bellesa visual, les formes són pures i plàcides i els colors reflecteixen investigació. 

 

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

  

 

Els seus viatges a l’Africa el van inspirar a crear la col·lecció de teteres i capses que son tant 

inconfusiblement personals. 

També treballa a quatre mans amb l’Esther Ramos formant l’equip “Es-Therra”. 

Aquesta versatilitat del Ramon el fa ser un home lliure tant d’actituds com de pensament.  

Rosa Vila-Abadal 

Curadora de l’exposició 

 

 Ramon Pla Isart 

Estudia “Retaule i esmalts al foc” entre 1968 i 

1972 a l’Escola Massana i posteriorment, a la 

mateixa escola, Ceràmica. 

 

En acabar els estudis, treballa com a ceramista 

fins ara sense interrupció. És membre de 

l’Associació Ceramistes Catalunya. Ha participat 

tant en exposicions individual com en 

col·lectives i és guanyador de premis Nacionals 

i Internacionals. 

 

El seu treball es composa de peces úniques 

amb dissenys propis, fetes al torn i amb planxa. 

El material que utilitza és el gres i el refractari, 

emprant esmalts tant d’alta com de baixa temperatura. També aplica a les seves peces 

tècniques com cristal·litzacions, carbonacions, fumats o rakú, entre d’altres. 

 

A l’Associació Ceramistes de Catalunya 

Curadoria a càrrec de: Rosa Vila-Abadal 

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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