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Premis Nacionals
d’ Artesania 2020

Aquesta exposició mostra els guardonats a la 
sisena edició dels Premis Nacionals d’Artesania, 
amb els quals la Generalitat de Catalunya vol 
reconèixer la vàlua i la transcendència que té 
l’artesania a la societat catalana, i contribuir a 
donar el màxim relleu reconeixent anualment les 
persones que hagin excel·lit en llur obra i 
trajectòria i hagin aportat elements d’innovació 
i prestigi al sector.



Premi Nacional 
d’ Artesania

Per l’excel·lència en l’ofici reconeguda a escala 
internacional, la seva llarga trajectòria professional i la 
tasca de restauració i construcció d’orgues arreu del món.

L'orgue és un instrument misteriós.
Neix entre la tradició i la innovació, la ciència i l'art, 
l'artesania i la tècnica, la música i l'arquitectura. L'anomenat 
“instrument rei” és un conjunt complex de disciplines. Una 
valuosa aportació artesanal, artística i cultural a la nostra 
societat.

De nen passava hores imaginant música d'orgue; sabia que 
volia ser orguener. Vaig viatjar en bicicleta i fent autoestop 
per Alemanya i d’altres països per conèixer, veure i escoltar 
aquests instruments.

Quan vaig demanar al meu primer mestre d'Hamburg 
d'acceptar-me com a alumne, em va advertir: “Els orgues són 
com els lleons quan han olorat la sang: això no et deixarà mai 
en tota la vida”.

Des d'aleshores em convertí en un lleó i vaig aprendre al 
costat d'un dels millors professionals del moment. Cinc anys 
més tard em traslladava a d’altres tallers d'Europa per 
ampliar els meus coneixements.

Un dia, en escoltar un disc de l'orgue del Palau Reial de 
Madrid, em vaig quedar fascinat; tant és així que vaig prendre 
la decisió de venir i estudiar en aquesta escola. Primer em 
vaig instal·lar a Mallorca, on hi havia orgues centenaris que 
mai abans havien estat restaurats, és a dir, amb l'ànima 
intacta. Va ser un somni fet realitat poder dedicar-me a la 
seva restauració durant anys i descobrir el meu segon mestre: 
l'orguener reial, el mallorquí Jordi Bosch, un dels grans 
mestres del s. XVIII. Vaig estudiar la seva filosofia, la seva 
tècnica i el seu so.

Gerhard Grenzing

Més tard, instal·lat a El Papiol (Barcelona) amb la meva muller 
i els meus fills, vaig transformar l'antic cinema del poble en el 
meu taller i vaig formar la meva pròpia empresa, des d’on vaig 
començar a restaurar orgues històrics i a fabricar orgues nous 
per tot Espanya i, més tard, arreu d’Europa.

Formant i dirigint un equip professional des del no-res, vaig 
treballar i ampliar contínuament els meus coneixements per 
aconseguir des del principi obres de referència que incorpo-
ressin nous avançaments, fruit d'estudis i investigacions 
pròpies.

Des dels meus inicis, he realitzat, conjuntament amb el meu 
equip, més de 240 restauracions i creacions a diferents 
continents.

Avui, a les noves instal·lacions del meu taller hi treballen 
14 professionals altament qualificats de procedència interna-
cional. Sempre he procurat transmetre tots els coneixements 
que he adquirit al llarg de la meva trajectòria en conferències, 
articles, congressos i en ensenyaments directes al taller.

Avui en dia continuo tenint el desig i l'esperança que la 
meva contribució faci que la bellesa dels sons de l'orgue 
pugui inspirar futures generacions, tant com l'orgue rei ha 
commogut i inspirat la meva vida i el meu ofici.

Gerhard Grenzing
m e s t r e o r g u e n e r

Gerhard-Grenzing 

grenzing.com/



PREMI AL 
TALENT JOVE

Per la seva constant investigació de les matèries 
i tècniques de l’art tèxtil, i per la visibilització de 
l’artesania a través de l’art.

“La ceba som tots” és la culminació del projecte 
iniciat en ocasió del seminari La Matèria Editada 
impartit per l’Escola Massana juntament amb la 
Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt. 

Aquesta obra està construïda amb pells de ceba 
cosides a màquina amb fil de cotó i reivindica els 
prejudicis de les etiquetes, especialment d’allò 
que considerem “rebuig”. Per què allò que algú ha 
considerat “brossa” no pot tenir una segona vida i 
millorar la seva condició? Tot depèn del temps que 
dediquem al material i de les tècniques que utilit-
zem per transformar-lo. I tu, també ets ceba?

Ser artesà és poder aprendre del llegat del 
saber fer. Des de la meva feina, des d’allò que 
faig i des de tot allò que he après, vull reivindicar 
la qualitat d’art de l’artesania i formar part activa 
del relleu del coneixement del fer amb les mans, 
el cap i el cor.

Josep Miquel 
Safont Barreda

@josep.safont

MENCIÓ ESPECIAL 
TALENT JOVE

“Entre xarxes” reivindica la figura de les 
xarxaires, artesanes dedicades a la confecció 
de xarxes de pesca. La seva professió, fonamen-
tal per al desenvolupament de l’economia local, 
està en risc d’extinció per la manca de relleu 
generacional. 

La dissenyadora Amalia Puga incorpora aquest 
col·lectiu de dones de A Guarda (Galícia) al procés 
de creació d’un producte, combinant la individua-
litat i el valor de les seves tècniques artesanals 
pesqueres amb les possibilitats que ofereix el 
disseny i la innovació. El seu objectiu és impulsar 
una feina col·laborativa entre dones, a l’efecte de 
revalorar i donar vida a l’artesania. 

Dissenyant per explicar històries, a través 
dels seus productes, Amalia Puga vol provocar
emocions i crear un impacte sobre la percepció 
i el comportament de les persones.

Gaudeix creant projectes que implementin 
solucions col·laboratives entre les persones per 
revalorar petits col·lectius amb una història i una 
cultura enriquidores.

Amalia Puga Cividanes

@amaliapuga.design

amaliapuga.com



MENCIÓ ESPECIAL 
TALENT JOVE

Des de bon principi, la comunicació entre humans 
s'ha basat en la transcripció del llenguatge del 
nostre cos, la seva història. Com en les antigues 
civilitzacions i les seves tradicions i rituals, es 
basa en la interpretació de les seves línies, la seva 
estructura i tot allò que amaga el que ens trobem 
en primer pla, la pell. Això mateix passa en la 
relació entre les diferents peces i la seva variabili-
tat de transformació segons la compatibilitat dels 
nusos que es puguin formar. El gran aliat en 
aquest projecte és l'ambigüitat que resideix en 
l'aspecte, el material i la forma de les peces 
resultants d'aquest estudi. Aquestes es relacionen 
com eines de comunicació, com els jeroglífics o 
qualsevol símbol representatiu d'un concepte.

Per a mi ser artesà, significa pensar amb les mans, 
educar-les en la connexió directe amb el cervell 
per a generar un coneixement de profunditat en la 
tècnica. Ser artesà significa per mi utilitzar les 
mans però també les eines que tinc a l’abast per 
poder portar a un altre nivell la qualitat dels 
productes que treballo. Aquesta manera de 
treballar fa que cada peça sigui única.

Joan Carreras Trullàs

joacarreras.com/ 

PREMI 
PRESTIGIA

Pel suport al desenvolupament del projecte cultural, 
patrocinat per la Comissió Europea, de recuperació i recrea-
ció dels instruments medievals de la portalada romànica del 
Monestir de Ripoll.

“Despertant instruments adormits” és un projecte cultural 
de recreació dels instruments de la portalada romànica de 
Ripoll, creat i dirigit pel musicòleg Antoni Madueño. Es tracta 
de gairebé quaranta instruments musicals, a mans dels 
Ancians de l’Apocalipsi i dels músics del rei David. En el marc 
de la seva candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco, 
l’Ajuntament de Ripoll ha confiat en aquesta iniciativa, que ha 
obtingut el suport de la Comissió Europea per desenvolupar 
un projecte internacional. Als tallers de construcció d’instru-
ments que s’han confeccionat des del 2015 s’hi han afegit 
activitats per Europa, concerts, conferències, exposicions i 
publicacions diverses.

Els instruments i les músiques són la clau per abastar la idea 
que les pedres, el riu o el paisatge són allà des de sempre, 
relligant les persones durant segles o mil·lennis a través del 
tacte i la mirada. Una manera de sentir que les generacions se 
succeeixen a través de la carn, però també en una cadena de 
cromosomes creats en pergamí o en pedra; reconèixer, potser, 
que som capaços d’engendrar-ho tot, de nou, per sempre. I és 
que, a diferència de les plantes i les feres, els humans hem 
volgut deixar un rastre més enllà del propi cos fossilitzat, com 
van saber fer magistralment els dinosaures, els mamuts, i 
d’aquí, en menor mesura, tota la resta. En aquest combat per 
no deixar de ser, o perquè almenys un record de pedra es 
perpetuï, es troben la música i el patrimoni. 

Ajuntament de Ripoll

antonimadueno.com 



@sastrespaperers

@aquaripaper

PREMI 
RESTAURA

Sandra Noemí 
Quilez López 

PREMI 
EMPRÈN

Per la continuïtat d’un projecte d’extensa 
trajectòria: la producció, difusió i formació de 
l’ofici de paperer, i la innovació aplicada tant a 
la qualitat com a l’eficiència productiva i la 
sostenibilitat, a l’empresa.

Sastres Paperers SC és una empresa dedicada a 
l’elaboració artesanal de paper i a la difusió tant 
del nostre ofici com de l'edifici que acull el nostre 
molí, la Farga d'Aram de Banyoles, amb una oferta 
d’activitats plural. Participem també en la forma-
ció de l'ofici de persones amb capacitats diverses, 
mitjançant la col·laboració amb diferents centres 
especialitzats de les comarques gironines.

Entenem l’artesania com un compromís amb la qualitat 
del producte, la sostenibilitat del procés i la comunitat. 

Considerem que la innovació i la creativitat, des del 
respecte per la tradició, constitueixen l’oportunitat dels 
artesans i les artesanes per expressar els nostres 
valors en un món virtual i globalitzat.

Sastres Paperers, SC 

sastrespaperers.comPer la seva tasca de recuperació i restauració 
d’elements de pell i cuir de diferents espais i museus, 
entre els quals destaca el mobiliari de pell del Palau 
Güell de Barcelona.

Al llarg de la història s’ha tingut molta inquietud per
 la preservació i conservació del patrimoni, dels béns 
culturals, i és per això que sorgeix la figura del 
restaurador. 

Em considero una curadora dels objectes en cuir. 
La restauració i conservació dels béns culturals mereix 
el màxim respecte. Tenim una responsabilitat especial 
en el tractament que realitzem amb objectes d’un gran 
valor artístic, històric, cultural, social o econòmic. 

L’artesania no només es veu i es toca, també es viu. 
Sóc una artesana que sap fer la seva feina, vaig 
aprendre i créixer a base d’experimentació i errades. 

Innovació, disseny i qualitat són la base per garantir 
la supervivència dels oficis tradicionals, però depèn 
de nosaltres. Els objectes transmeten, ens expliquen 
la seva història, i és la nostra responsabilitat interpre-
tar-la i conservar-la.

@nquart_leather 


