
Programa, calendari i horari

9.00 h: Benvinguda i presentació de la jornada 
  Per Jaume Marcó i Blai Puig

9.30 h:   El Noucentisme com a antídot de la turistització de Catalunya
  Ponent: Narcís Comadira

10.15 h:   La ceràmica negra, fil conductor de l’obra de l’obrador de Ceràmiques Marcó en 
                l’espai català transfronterer
                Ponents: Brígida Payrou-Neveu i Mercedes Palau-Ribes
11.15 h:   Del blanc al negre: Masó i la ceràmica aplicada a l'arquitectura
                Ponent: Jordi Falgàs
12.00 h:   Pausa i cafè
12.15 h:   Ceràmica negra en l’art contemporani i experiències docents
                Ponents: Miquel Planas i  Matilde Grau
13.00 h:   Del turisme cultural al turisme creatiu

            Ponents: Jaume Marín
13.30 h:   La ceràmica al món

            Ponent: Ricard Domingo
14.15 h:   Dinar

Eix temàtic: 
La ceràmica negra. Fruït d’un procés artesanal que marca les identitats que ens són propis. Un diàleg entre el passat i
el futur. Motor de desenvolupament sostenible, de singularitat i de marca local, capaç d’enfortir i ampliar l’economia del
teixit artesà de les nostres contrades.

Presentació: 
El Centre Català d’Artesania té catalogat el municipi de Quart com a zona d’interès artesanal (ZIA).
La  jornada  pretén  evidenciar  que  la  tècnica  artesanal  de  la  ceràmica  negra  té  prou  força  per  regenerar  el
desenvolupament local de la nostra artesania i eixamplar horitzons al creador per créixer i obrir-se nous mercats.
Compartir coneixements i experiències amb els ponents ens permetrà posar al descobert els seus valors històrics i
intangibles, que, com a territori, ens reforcen la identitat i singularitat.
Aquesta jornada va dirigida a un ventall de públic molt divers. Des d’artesans ceramistes, artistes i emprenedors, a
centres de formació artística i artesana i al consumidor final.

Ponents:
Blai Puig: Estudia a l’Escola Massana. Iniciant-se en el camp de la joieria ha estat president de l’AAIPFAD (1995/1999)
i guardonat amb la Medalla FAD i la Cadena FAD del cicle Mestre del FAD. Finalista premis FAD d’arquitectura ’98 pel
disseny de la botiga de la Fundació Miró la seva petjada la trobem en el disseny i muntatge de botigues de museus,
d’espais comercials i concepte de producte. En aquests camps, destaquem els treballs fets al Centro de Arte Reina
Sofia, al Monasterio de San Lorenzo del Escorial, a la Catedral de Santiago de Compostela, al Centro de Artesania de
Murcia, al pavelló de Catalunya a la Expo de Sevilla, al MNAC, al MACBA, a la Fundació Miró, a la Pedrera, al Museu
d’Història de la Ciutat, a la Fundació Gala-Dalí, a la Sagrada Família, a l’Espai Liceu del Gran Teatre del Liceu, al
Museu de la Pesca de Palamós, a botigues de Port Aventura, etc.
Comissari i dissenyador de l’exposició Artesania i Societat per Artesania de Catalunya i de les exposicions  Juguem
jugant i Fer casa per la Generalitat de Catalunya, es també  autor dels dissenys i muntatges d’exposicions per encàrrec
de la Direcció General de Promoció Comercial i el CIDEM, Barcelona Centre Disseny, i de fires com Frankfurt, París,
Padova, Lisboa, etc.
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I JORNADA DE CERÀMICA NEGRA



Col·laboració en el Seminari de Ceràmica negra organitzat per l’Escola Massana i el Museu d’Història de Sant Feliu de
Guíxols al obrador de Ceràmiques Marcó.

Ricard Domingo: Dissenyador de joies diplomat per l’Escola Massana de Barcelona, Professor d’un curs de postgrau
sobre màrqueting imatge i marca per a joiers integrat en els cursos de Masssana Permanent i d’un màster internacional
“Braincelona”
President dels Orfebres FAD 1999-2004 (Foment de les Arts Decoratives), membre de la junta i president de la Secció
de Cultura  i de disseny del Col·legi de Joiers de Catalunya (JORGC). 
Comissionat per COPCA-ACCIO (consorci de promoció comercial del Govern de Catalunya) en missions internacionals
com assessor en desenvolupament de producte, imatge i comunicació per a pimes i empreses artesanes de països en
vies de desenvolupament. Ha exposat i donat conferències en molts congressos nacionals i internacionals. 
Actualment especialitzat en assistències tècniques internacionals per mitjà de la Unió Europea i  assessor de Nacions
Unides (International Trade Center) en capacitació a empreses en disseny, innovació i desenvolupament del sector de
l’artesanía i la moda.
Dirigeix,  juntament amb un equip multidisciplinari de creatius, el seu propi estudi Entre els seus clients destaquen
Antonio  Puig perfumes,  Ágatha Ruiz  de la  Prada,  Manuel  Pertegaz,  Madreperla,  Unión Suiza,  Piero  Magli,  Sony,
Majorica entre d’altres.

Miquel  Planas: doctor  en  Belles  Arts  i  Catedràtic  d’Escultura  per  la  Universitat  de  Barcelona.  Pertany  al  grup
d’investigació  consolidat  Barcelona,  Recerca,  Art  i  Creació,  Departament  d’Universitats,  Recerca  i  Societat  de  la
Informació  (Generalitat  de  Catalunya).  Director  del  programa  de  doctorat  La  Realitat  Assetjada:  Concepte,
Posicionament i Experimentació Artística i professor del Màster Oficial en Creació Artística. Fa exposicions individuals i
col·lectives en països com Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Holanda, etc.

Matilde Grau: Professora  d’escultura a la  Facultat  de Belles  Arts  de la  Universitat  de Barcelona i  professora  de
ceràmica a l’Escola Massana de Barcelona i el màster universitari oficial Màster en Ceràmica: Art i Funció de la Facultat
de Belles Arts UPV-EHU. Fa exposicions individuals i col·lectives en països com Espanya, Itàlia, Àustria, el Japó, els
Estats Units, etc.

Brígida Payrou-Neveu: Bibliotecària al pol museístic de l’Ajuntament de Perpinyà. Membre de la revista Mirmanda i de
l’associació nord-catalana Terres Cuites; autora d’un llibre sobre terrissa rossellonesa i estudiosa de l’obra de Gustau
Violet. 

Mercedes  Palau-Ribes: Llicenciada  en  Història  de  l’Art.  Investigadora,  conferenciant,  articulista,  coautora  de
publicacions i  d’estudis  de l’obra i  la  documentació d’obres d’autors  com Santiago Rusiñol,  Ramon Casas,  Pedro
Blanes, Gustau Violet (1873-1952). Ha col·laborat en diverses exposicions, i ha esta cocomissària de l’exposició “Paris-
Perpingan-Barcelone.  L’appel  de  la  modernité  (1889-1925)”  (Museu  Jacint  Rigau,  Perpinyà,  2013).  Premi  de
l’Associació Catalana de Crítics d’Art l’any 2005 per la publicació del catàleg raonat de la pintura de Santiago Rusiñol,
conjuntament amb Josep de C. Laplana.

Narcís Comadira: Escriptor i pintor. Com a escriptor ha conreat bàsicament la poesia, el teatre i l’assaig. La seva
poesia està editada al volum Poesia 1966-2012, Edicions 62, 2014. La seva darrera obra de teatre és  L’hort de les
oliveres, estrenada al TNC la primavera passada, i la seva última exposició ha estat “Obres amb arbres”, que ha tingut
lloc a la Fundació Vila Casas, a Barcelona, l’hivern de 2015.

Jordi Falgàs:  Doctor en història de l'art i des de 2008 dirigeix la Fundació Rafael Masó. També és coordinador del
projecte del nou Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona i de la remodelació de la Casa Vicens d’Antoni Gaudí.
Anteriorment havia estat conservador al Cleveland Museum of Art (2004-2007) i adjunt de gerència a la Fundació Gala-
Salvador Dalí (1996-2003).

Jaume Marín: BA Honours in Business Studies per Glasglow Polytechnic, Diplomat en Ciències Empresarials per la
UB, Post Graduat en Màrqueting per la Napier University (Edinburgh) i Màster en Direcció i Gestió d’empreses per la
EAE. Actualment és professor de la Facultat de Turisme de la UdG de l’assignatura “Estructuració i comercialització de
productes turístics” i  “Turisme 2.0”  i  Cap de màrqueting i  Promoció del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Anteriorment va ser Director de Màrqueting i Comercial de PGA Golf Catalunya Resort, I Empordà Golf Resort.

La jornada serà reproduïda en temps real a través del web www.catalunyaart.org.

L'assistència  és gratuïta  i  l'aforament,  limitat.  Per  tant,  si  hi  voleu assistir  cal  que feu la  inscripció,  emplenant  el
formulari al qual accedireu clicant a la icona inscriu-te, que trobareu en el web abans esmentat.

Entitats col·laboradores:
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http://catalunyaart.org/inscripcio-jornada/i-jornada-ceramica-negra
http://www.catalunyaart.org/

