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TERRA 

Exposició col·lectiva de ceràmica 

De l’1 al 29 de juliol 
 

L’Associació Ceramistes de Catalunya presenta aquesta 

mostra col·lectiva d’alumnes de l’Escola d’Art i Superior de 

Disseny Ondara de Tàrrega.  

 

Sota el títol “Terra”, presentem una mostra dels treballs 

realitzats pels alumnes de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de 

Ceràmica Artística de l’EASD Ondara de Tàrrega, realitzats 

durant el present curs 2020-21, amb motiu de la realització 

d’aquesta exposició. 

Aquest concepte “Terra” que dóna nom a l’exposició s’ha 

anat madurant durant tot el que portem de curs, sent 

escollit pels mateixos alumnes com a motiu comú 

d’inspiració i recerca, per tal de donar unitat de concepte a la mostra, alhora que s’ha tractat de 

forma individualitzada per part dels participants d’acord amb la seva particular interpretació del 

tema. El resultat ha estat una mostra molt heterogènia, formada per una gran diversitat de peces 

que reflecteix, alhora, tant les seves inquietuds personals i artístiques, com la seva manera 

d’entendre la ceràmica com a mitja d’expressió. 
 

Participen: 

Valentín Alcazo Maulín                                          

Les peces són plats fets amb motlle i estaran decorades imitant la viva coloració que s'observa a 

llocs tan emblemàtics com Yellowstone a Estats Units o Tongariro a Nova Zelanda. No pretén ser 

una còpia sinó partir d'una inspiració. La forma rodona dels plats encerclaran, com a vista de dron, 

les imatges dels cràters, les formes extremes de la Natura. 
 

Anna Artasona Martos - @artaceramics                                                                                       

Sempre veig la Terra com la “gran mare” d'on esdevé tot fruit, d'on emergeix tota essència que 

dona ànima a les diverses formes de vida. Quan veus tot allò que ofereix i et mostra la seva 

bellesa, no pots fer altra cosa que sentir la teva total rendició... D’aquí emergeix la meva visió dels 

“Fruits d’ànima de la mare Terra”. 
 

David Fernández Sans - @fulladeroure                                                                                         

Els somnis estan fets d'un material voluble que canvia de color i de forma, que podem modificar al 

nostre gust. Quan treballem la ceràmica somiem amb les mans. I en aquest somni, treballo amb 

argiles el concepte de Terra. Senzillesa, fragilitat, responsabilitat i color són eines per transmetre 

amor pel nostre planeta i el respecte que es mereix. I, en despertar del somni, trobo sempre coses 

meravelloses. 
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Marta Ferraté Torra - @martaferratetorra                                                                                    

L’obra pretén fer reflexionar i crear consciència sobre la importància de la Terra com a font i 

sosteniment de Vida. La Terra és acollidora, protectora i nodridora de la nostra existència. La 

nostra responsabilitat és cuidar-la i reconèixer-la com a tal. 
 

Jaume Giribet Garriga                                      

La Terra, vista des de l’origen, com un ésser viu en constant evolució dels diversos elements que 

la conformen, desenvolupa un sistema que els transforma, ordena i integra. 
 

Jordi Llanes Petit - @saoestudi                                                                                                          

Des de fa temps, la nostra forma de vida és cada dia més insostenible i això fa que la terra pateixi 

una sobreexplotació pels nostres propis estralls. Per aquest motiu, vull crear una instal·lació que 

sigui un  espai de reflexió envers la petjada que deixem cadascú de nosaltres. 
 

Jesús Palau Botines                                                

La cromàtica dels elements, del nucli de la terra a l’atmosfera: colors que trobem en un tall 

transversal a la terra, aplicats amb esmalts a formes ceràmiques clàssiques. 
 

Sara Reig Pensí  - @sara.nusa                                                                                                                   

"La terra com a origen" 

L'obra sorgeix d'un primer procés d'investigació d'argiles del Solsonès (terra on he crescut) i com 

aquestes es vinculen per tal de proposar una mirada cap al territori altra vegada, cap als orígens. 

La terra que parla de la terra. 
 

Glòria Rojas Carner - @gloriarojascarner                                                                                                   

“Els quatre elements, percepció i atzar.  

La natura segueix actuant de manera irreversible sobre la vida i la mateixa natura.” 
 

Ramon Sanfeliu Gene                                              

La terra en què vivim és viva, i m’he inspirat en els volcans. 

Els moviments de la lava produeixen esquerdes, concavitats i irregularitats. 

En les meves peces he volgut copsar un fragment  d’aquest flux magmàtic. 
 

 

Obertura de l’exposició: dijous, 1 de juliol a les 17:30h 

Inauguració: dijous, 1 de juliol a les 19:00h 

A l’Associació Ceramistes de Catalunya 

Curadoria: Laia Pascual 
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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