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Una sèrie de converses per reflexionar sobre temes de
radical contemporaneïtat de l’escena creativa.
En cada una d'aquestes edicions hi participen cinc veus
d'àmbits diferents per creuar coneixement i compartir
diferents maneres d’imaginar, projectar i composar.
Dotze escenes per obrir mires i transvasar coneixement
entre disciplines.
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Intro

Veus
Nani Marquina
Andreu Carulla
Toni Cumella
Arquitecturia
Josep Camps
Moderadora
Bibiana Ballbè

Toni
Cumella
Ceramista

Per parlar d’artesania vam reunir cinc perspectives, cinc àmbits professionals, cinc personalitats
per tal de, entre tots, aconseguir descobrir què
és i com viu l’artesania en un món on la seriació i
la tecnologia sembla que dominen. Volíem entendre i
conèixer quines eines i idees segueixen els nostres
convidats, parlar d’artesania i de tot allò que té
a veure amb les mans, el pensament, l’ofici. Sobre
com mantenir viva l’artesania en els nostres treballs i el nostre dia a dia.

TC

6

Arquitectura, tradició, art. Segueix el llegat familiar que va iniciar
el seu avi i va continuar el seu pare: un taller de ceràmica de creació i fabricació artesanal. El seu focus principal, ha estat sempre els
projectes arquitectònics, les obres d'art a gran escala i els projectes
de restauració molt curats. El seu estil contemporani, l’ha portat a
fer la ceràmica d’obres com el parc Güell i la Sagrada Família. Ha
treballat en projectes molt variats, i tots, molt celebrats: des del
Mercat de Santa Caterina a la famosa obra del mural del petó de
Barcelona El món neix en cada besada de Joan Fontcuberta. Artesania i art van totalment de la mà.
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NM
Disseny, tradició, artesania, modernitat. Des del disseny individual i
personalitzat de catifes a la selecció de mobles i accessoris de disseny
per a la llar. Des del primer moment, els seus dissenys van cridar
l’atenció i de seguida va emprendre l’aventura de crear una empresa
de catifes i tèxtil. Què la defineix? El disseny modern i l'artesania.
Conceptes clau que defineixen la seva marca. La Nani va descobrir
a l'Índia els processos de manufacturació, la varietat de matèries
primeres i la infinitat de possibilitats que tenien els diferents teixits.
I de seguida va apostar per ells, per la seva producció artesanal, pura
i honesta. Des de llavors col·labora amb artesans de l'Índia que treballen a mà i d'una forma autèntica, tradicional. La Nani és premi Nacional al disseny i Premi de la Cambra per la seva gestió empresarial.
Innovació i tornada a l’origen: a la producció artesanal.

Andreu
Carulla
Dissenyador

Nani
Marquina
Dissenyadora

AC

8

Desig d'innovar, desig de llibertat, desig de pausa, de cura, de
disseny. L’Andreu Carulla va estudiar disseny industrial a Girona i
va fundar el seu propi estudi el 2006. La seva manera de treballar és
tranquila, pensada, personalitzada i treballada a mà, com la pròpia
d'un estudi d'autor. Tot i que quan treballa per clients el treball
és rigorós i pautat, quan treballa per lliure el seu procés és molt
obert a l'experimentació, a la intuïció i espontaneïtat. Dins del seu
estudi, ha creat una altra branca anomenada Acid, premiada i reconeguda a nivell mundial: una consultoria creativa centrada en un
disseny i desenvolupament més tecnològic. Artesania i innovació.

9

BB
Periodista, directora creativa, presentadora de televisió. Bibiana
Ballbè és una entusiasta professional, agitadora incansable, una
fàbrica d’idees oberta 24/7. Pura curiositat i passió per la creació,
pel pensament, per la comunicació. Fundadora de TheCreativeNet, TheCreativeAgency i TheCreativeFest, la seva preocupació pel
present i futur de la cultura i els artistes de la ciutat de Barcelona
es nota en cada entrevista que fa, cada programa de televisió que
presenta, cada intervenció que fa en tots els mitjans.

Josep
Camps
Arquitecte

Bibiana
Ballbè
Periodista

JC
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Reflexiu, profund, acurat, perfeccionista i visionari. Josep Camps és
co-fundador de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Tortosí de naixement, Camps va ser reconegut com a Young Architect of the Year el
2013 junt amb l’Olga Felip. Junts han liderat un estudi d’arquitectura
de prestigi que ha rebut nombrosos premis. Paisatge, ciutat, entorn,
habitatge, disseny. L’arquitectura com a eina d’innovació i progrés,
reflex de la societat i amb vocació de servei. Josep Camps té un Master
d’Arquitectura a l’ETSAB i és professor associat de Projectes Arquitectònics de la UdG.
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Restaurant
La Soperí

Acollidor, petit, entranyable. Estil vintage, llum tènue. A la porta,
un gran claim: cuina “arte-sana”, la unió de l’art culinari, la gastronomia de qualitat i el menjar saludable. Cura per l'origen, la
tradició, els productes orgànics i l'honestedat. La Soperí ofereix
plats que recorden a aquells que ens feia l’àvia, amb ingredients
sans, bons, de casa. Serveixen alcohol artesà i els encanta preparar les seves pròpies maceracions, elixirs, combinacions. Sopes i
còctels. La primera cocteleria 100% orgànica a Barcelona. Un lloc
molt especial en tots els sentits.

Carrer del Rosselló, 197, Bajos 2. Barcelona
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Artesania

Què és l’artesania?

Per alguns és el treball amb
les mans; per altres és la perfecta imperfecció; la humanitat; o potser, senzillament,
el fet de fer sentir (i sentir-se) únic amb un procés
que no està seriat ni sistematitzat. El concepte artesania és ampli, ric i complexe.

En el marc de la Soperí, origen i significat
“d'artesania”.
A la conversa, cinc ments que han treballat i
col·laborat en tota mena de projectes. Més enllà
de l’impulsor del projecte, l’arquitecte Josep
Camps, i la periodista Bibiana Ballbè, comptem
amb una taula d’artistes que basen la seva activitat en l’artesania: la Nani Marquina, el Toni
Cumella i l’Andreu Carulla.
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Vers

La Soperí,
Barcelona
10.12.2019

|

21 h.

Ambient íntim, personal, perfecte per una conversa pausada i reflexiva. Presentacions i primeres interaccions. El tema d'avui ens porta a
l'origen: a la tradició, al respecte, a l’autenticitat. Tot plegat emmarcat en un context on la
paraula, el diàleg i la conversa ens allunyen de
la tecnologia i les interferències.
I enmig d’aquest clima, la Bibiana llança la
primera pregunta:

18

19

BB

TC

NM

BB

Què és per vosaltres
l'artesania?
Què enteneu per artesania?

Per a mi l'artesania és gairebé una forma de vida. Gairebé. M’agrada
molt parlar d’ofici: solucionar problemes i anar endavant. L’artesania
defineix com ets. És un condicionant de la teva manera de viure. L’ofici
et pren. Per a mi, l'artesania té una part de tradició, una part d’innovació i cada vegada més, una part de pensament. Tradició en relació
a tot allò local, mantenir l’origen i saber d’allà on vens. Innovació, és
saber aprofitar les eines de la tecnologia del moment. Sempre, des de la
revolució industrial, que l’artesà ha anat evolucionant i vencent tota la
tecnologia. Per què no ara? I per últim, el pensament, és molt important
per fer evolucionar aquesta artesania. Fa que et vagis adaptant a tot el
que ve. El “sempre s’ha fet així” per a mi no té cap valor.
Per a mi l'artesania és una tècnica, o un ofici que jo utilitzo per poder
fer, o dissenyar, o poder fer la meva feina. Jo no sóc artesana sinó que
em nodreixo de l'artesania. Per mi és un component de tradició i cultura, i això és el que més m'atrau. L’entorn també fa que l’artesania sigui
d’una manera o una altra, i això va molt lligat a la cultura i a la tradició.
Però l'artesania per a cadascú representa una cosa diferent, i per a mi és
un vehicle, una eina. Per a mi representa una eina.
Per a vosaltres, Josep, Arquitecturia és arquitectura i artesania. La suma
dels dos conceptes. Que té l'arquitectura d'artesania?

20

JC

Jo crec que hi ha dos factors importants en el nostre treball: un és la
matèria amb la qual treballem, i l'altre és per a qui treballem. El nom
d’Arquitecturia, a més, defineix el lloc on fem aquest ofici. En aquest
sentit hi ha una part d’artesania, per les eines que utilitzem i que
ens ajuden a pensar, i una altra part de servei, en el sentit d’entendre
com s’ha d’executar i manipular la matèria per altres. En les nostres
obres mirem que hi hagi un equilibri entre processos industrialitzats
i artesanals, però pensem que la manera en que nosaltres projectem
és artesanal. Hi ha un altre terme que m’agrada molt emprar, i és
que som vehiculadors. Sempre necessites d’altra gent perquè s’acabi
executant allò que has pensat. Per nosaltres qui ho executa i com ho
aplica, és molt important. L’artesania és sempre molt tangible, amb
una finalitat concreta, real i amb un punt de bellesa que pots captar
de tot el procés.

TC

És aquí on jo em sento content, quan un arquitecte diu això.

JC

Sempre hi ha hagut una idea, que s’ha anat heretant al llarg dels anys, i
és que l’arquitecte és qui té el coneixement per executar les coses, i crec
que això s’hauria de girar una mica. És a dir, tu que saps fer-ho, saps
aplicar-ho i tens aquestes eines, aquestes possibilitats i aquest coneixement, mirem de solucionar aquest problema plegats. Al final, nosaltres
som el suport de tot el procés i els llançadors d’idees, però necessitem el
coneixement dels altres.

AC

No vols dir que quan tu et barreges amb un artesà es crea una col·laboració que genera resultats que cap dels dos, de forma individual, no
podrien arribar a fer?

BB

Creuament de disciplines.

JC

Efectivament. Però poder això passa una mica amb tot, no?

AC

No sempre. Depèn molt amb qui col·laboris o treballis. Tots ens hem
trobat amb la resposta de ”sempre ho he fet així” o “això no es pot fer de
cap manera”.
Hi ha vegades, en canvi, quan proposes alguna cosa molt difícil, i
saps que t’estàs passant, i no obtens un no com a resposta, és llavors quan t’has trobat amb un bon artesà. És llavors quan dius:
amb aquest artesà, anem bé. Quan et permet creuar el límit del seu
coneixement i de la seva experiència. Quan creues aquest límit i no
et posa barreres.
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"L'artesania té
una part de
tradició, una
part d’innovació
i cada vegada
més, una part de
pensament."

JC

És el gran tema d’on està el límit.

NM

La qüestió és saber si l’artesà està disposat al repte, o no. Saber veure la
facilitat d’adaptar-se al nou repte que se li planteja. Al final, l’artesà es
basa amb una tècnica i un coneixement que va practicant.

TC

Ja tornem al pensament una altra vegada.

JC

L’actitud és molt important.

BB

Què defineix una bona artesania? Vol dir que és exclusiu? Vol dir que
està fet amb les mans?

TC

Per a mi que estigui fet amb les mans no és cap avantatge. Pot ser
inclús un desavantatge. Un producte, no únicament perquè estigui
fet amb les mans significa que sigui bona artesania. No ho podem
simplificar així.

BB

Sí, té molt sentit.

TC

Jo crec que una bona artesania es defineix quan hi ha un ofici darrere.
Quan hi ha coneixement del què s’està fent.

BB

Amb ofici, vols dir molt temps, experiència, tradició?

TC

Amb ofici vull dir coneixement del què estàs fent. Coneixement de la
matèria. Això és ofici.

NM

En el meu cas, és totalment diferent. Per mi, l’artesania és art. A la
vegada, però, treballo amb artesans que no practiquen l’art. En aquest
sentit, “l’art” d’aquesta artesania ens la fem nostra. Nosaltres dirigim i
ells fan un treball més mecànic amb les mans. Jo valoro molt que estigui
fet amb les mans, però penso que no es pot simplificar únicament amb
aquesta idea. Tot i que per mi, una de les condicions de l’artesania, és
que està fet amb les mans.

AC

Jo no penso que fet amb les mans sigui una condició, sinó que d’alguna
manera hi apareix l’empremta humana. Hi ha l'empremta humana perquè es fan servir eines, com el torn per exemple, d'una forma concreta i
amb un coneixement molt acurat.

TC

Nosaltres estem utilitzant robots.

Toni Cumella
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AC

I no deixa de ser artesania, oi?

TC

A mi m’agrada parlar de la nova artesania.

BB

Per tant, la digitalització o la robòtica no és antítesi d'artesania?

BB

Què és la nova artesania?

TC

No.

TC

La utilització de les tècniques del moment, no?

JC

No té perquè. No.

AC

TC

Per això, des de la revolució industrial, l'artesà utilitza eines.

Cada època utilitza les eines que es tenen a mà. Avui per exemple, l’Internet ens ha donat molt d'aire, i és evident que és una eina. No t’has de
posar traves. Deixar de pintar de forma manual no vol dir deixar de fer
una peça artesana.

NM

Però d’alguna manera, amb l'artesania s'aconsegueixen peces úniques.
És a dir: el seu procés fa que la peça no sigui seriada, que siguin totes
diferents.

JC

Nosaltres ens trobem amb les eines que estan pensades per fer una
imatge, una representació. Dibuixos, maquetes i “renders”. Molta arquitectura es queda en reproduir a la realitat aquesta ficció. En canvi, hi ha
tot un seguit d’eines que han de servir per construir una realitat que té
a veure amb el món sensorial, i tàctil de qui les habita. Les coses s’han
de tocar, sentir, etc. Maria Montessori ho explicava molt bé: tot coneixement comença amb lo tàctil. Tu aprens amb les mans, i no a través de
la vista. I en aquest sentit, en la nostra arquitectura sí que donem molta
importància a allò que està fet, o pensat per les mans.

BB

L'artesania té un component humà molt important que s’associa a la
màgia, no?

JC

Sí, exacte.
Quan pensem com s’ha de construir un edifici pensem amb dos tipus de
processos. Aquells que tenen a veure amb un procés més industrialitzat, executats pel que anomenem aplicadors o muntadors de productes
de catàleg, on la matèria té molt poc pes o poca importància, -perquè
ens aquests processos el material és car-. D’altra banda, hi ha aquells
processos que permeten una distància amb la matèria molt més curta,
executats pels artesans, gent que manipula el material gràcies al seu coneixement i bon fer. És aquest moment, on el món tàctil: el gruix, el pes,
la textura etc. guanya un paper molt important. Permet què la matèria
tingui presència, sorgeix lo inesperat.

NM

Potser, una de les altres característiques de l'artesania és la imperfecció,
la irregularitat que ara s'està convertint quasi en un luxe. Tenim accés a
coses tan ben fabricades, tan perfectes!

BB

Tan irreals! Al final l'autenticitat parla per si sola. És a dir, l'artesania
té un valor vinculat a l’autenticitat; a l’origen, a l’ofici, al pensament.

TC

NM

En el meu cas, l’artesania casi sempre és seriada. Un exemple molt clar
és el cas dels esmalts. Nosaltres mai hem comprat un esmalt comercial.
Tots els esmalts que utilitzem són produïts i aplicats per nosaltres.
Tenir una pistola i un robot que apliqui el producte, només és una ajuda
per a la persona que fa la feina. En canvi, el concepte de l’esmalt, el fet
d’aconseguir el color, la transparència, etc. és on trobem la veritable
artesania. I és on vaig a parar amb l’ofici: tornar a la idea del pensament
i de l’artesà.
És el pensament, la idea. Exacte.

JC

Aquí el que agafes és un coneixement adquirit per posar-lo en pràctica.
La tradició per un costat, i l’ofici, per l'altre.

TC

La barreja entre disseny, artesania i art té un límit molt borrós.

BB

I tant! Cada vegada la barrera entre les disciplines és més borrosa, oi? Es
desdibuixa. Hi ha molt poca gent que només sigui una cosa. Es complementen amb altres disciplines.

TC

Jo no sé què sóc. Ni m'importa saber-ho. Ser ceramista no sempre és art,
a vegades és artesania i prou, sense pensament al darrere.

NM

Sí, però quan parles d'artesania tothom té, més o menys una definició al
cap. Una definició del que representa sí que la tenim. Té unes característiques, està feta amb les mans...
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"L'art produeix
peces acabades,
en canvi l'artesania, és allò que
pot tenir un
canvi d'ús, que
té una certa vida
més enllà pel
que s’ha pensat."
Josep Camps

28

I això, al final, l'objecte ho acaba transmetent. Si això s’intenta
recrear de forma artificial, el missatge final i la connexió amb
l’objecte, no és tan real com ho és quan realment prové d'un procés
artesanal.
Potser, el que defineix l'artesania, també, és la capacitat de transformar un material de poc valor en un altre. La dedicació, les hores
per crear una peça millor. El fet de partir d’una matèria prima molt
bàsica, molt salvatge, i donar-li un nou valor.
NM

Podríem dir que l’artesania guanya valor a més hores requerides?

TC

No necessàriament. Hi ha molt bona artesania i molt senzilla.

JC

Al Japó, per exemple, el concepte d’artesà és aquell que ha passat una
quantitat d’hores fent una mateixa cosa. És adquirir l’ofici. La perfecció
arriba a través de depurar.

TC

Bé, ells arriben a la perfecció amb un punt imperfecte. Saben deixar
l’objecte en el punt inacabat intencionadament. I aquest punt, és el que
a mi m’enveja del Japó.

BB

És la perfecció imperfecte.

NM

És segurament el punt més difícil.

JC

Sí, això em fa pensar que l'art produeix peces acabades, en canvi l'artesania, és allò que pot tenir un canvi d'ús, que té una certa vida més enllà
pel que s’ha pensat. Un acaba adquirint aquell objecte i se’l fa seu.

AC

Exacte. Al final, l'artesania té aquesta part funcional. No pretén ser una
peça per alimentar l'ànima. I tot i que ho pot fer perfectament, no és
el seu objectiu principal. Potser aquesta és una de les diferències més
importants entre les dues.

NM

En realitat, en el passat, l’ús de l’artesania solia estar relacionat amb
la subsistència. Subsistir en una forma de vida, més aviat, precària.
La gent es cosia les peces de roba perquè no tenien cap altra manera
d’aconseguir-les.
És curiós, també, veure com a principis de segle, la indústria va començar a amenaçar l’artesania. I ara, que tenim un excés de producció
industrial, tornem a valorar la peça artesana.
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AC

TC

Ara potser el que ens falta és la figura de l’aprenent.
Jo ara estic treballant amb uns plateros, artesans de la plata, a Mèxic
que fan vaixelles i coberteries. El primer dia em van ensenyar una paret
amb 200 martells penjats, i em van dir: un aprenent dels nostres, per
poder fer una peça, necessita controlar la tècnica de cada un d’aquests
martells.
Això em fa pensar el que deia el pare: per deformar la forma, abans has
de saber fer la forma. Ni Picasso sabia dibuixar abans de ser Picasso.

BB

Suposo que hi ha tantes definicions d'artesania com d'artesans hi ha.

NM

I com de productes, i com de matèries. Des de treballar amb fibres,
llanes o fang i que això es pugui convertir en una peça treballada. Això
és la riquesa de l'artesania, no? Que tu agafes una matèria, sigui la que
sigui, la transformes i la converteixes en una cosa d'utilitat, que pot ser
estètica, pràctica o funcional.

TC

O anímica…
Jo em trobo a vegades que els artesans em diuen que sóc industrial, i els
industrials em diuen que sóc artesà.

BB

Com comenceu a treballar vosaltres? Com és el procés creatiu?

NM

Per mi la idea. La idea és bàsica. El passar de la idea a la forma.

BB

En camp de ningú, et fa únic.

AC

Jo dibuixant. Penso més dibuixant que en abstracte.

TC

Estic en camp de ningú, però ja m’agrada. Ja m’hi sento bé.

NM

Jo no sé dibuixar, i com que mai he sabut dibuixar, he hagut de buscar
altres sistemes de representació. Vaig començar amb les tisores, retallant. Inclús amb fotocòpies. D’una manera intuïtiva. Sabia el que volia,
i buscava tot el que podia per explicar-ho. Gràcies a això, el meu disseny
s'ha convertit en allò que prové del no-dibuix.

BB

Per què creieu que l'artesania viu aquest moment daurat? Per què hi
hagut aquest retorn a donar valor a tot allò que s'ha fet amb les mans?

TC

Potser per la globalització, precisament. Perquè, ens cansem de l'objecte
que és igual a tot arreu del món. L'artesania fa que sigui diferent, i et fa
a tu més únic.

NM

Penso que allò bo que té l'artesania és que té un missatge molt directe.
Molt ràpidament, a diferència de les peces fetes tecnològicament, pots
intuir de quina manera està feta, com està cosit, com està llimat etc. Et
retorna a una forma molt més humana.

BB

Jo crec que en aquest món on tot està digitalitzat, robotitzat, connectat... per contrast busques i dones valor a coses que són tangibles i molt
humanes. El factor humà, sí. I suposo que això casa amb el fet que hi
hagi aquest retorn a l'artesania.

JC

Crec que és un procés cíclic.
Per altra banda, penso que qualsevol societat, perquè funcioni, ha
de tenir un bon equilibri entre indústria i artesania. La necessitat de
l’artesania en una societat és molt important. I des d'un punt de vista
no només econòmic, sinó també socialment actiu. Aquelles feines que
posen pensament i emoció, crec que fan una societat molt més sana. I
té a veure amb la cultura, amb la tradició d’un lloc, però també amb la
no deslocalització de l’economia. És a dir, el fet que un industrial, en el
nostre cas, controli una tècnica o sàpiga utilitzar una matèria, permet

TC

AC

NM

Jo crec que ara els programes d'edició condicionen el disseny si no hi ha
un pensament al darrere. Els programes no haurien de ser una finalitat
sinó un camí. Un camí que t’ajuda a fer les coses.
Al nostre estudi és part d’un esglaó més. Nosaltres fem el dibuix, la idea
la conceptualitzem, la visualitzem amb el programa i després anem a
l'artesà i la fem realitat. L'artesà és una palanca per a nosaltres, per formalitzar o transformar en real allò que havíem pensat abans de forma
virtual. És molt semblant la visió de l'artesà que fem servir nosaltres, a
la que feu servir vosaltres, no?
En el vostre cas, després de l’artesà hi ha una industrialització. En el
nostre, la industrialització és artesana. Però jo penso que això, també
pot canviar. L’objectiu, en el nostre cas, és fer catifes, i arriba un moment que tot val. Durant un temps ens hem valgut de l’artesania, però
quan comences un camí no ho saps mai què pot passar. Potser, en un
futur, l’artesania no ens omplirà com nosaltres volem, o no ens omplirà
de la manera que l’entenem ara; que és un servei per fer un producte des
del concepte.
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que no hagis de comprar lluny. I si ho analitzem, això, per un costat,
afegeix el factor humà, i per altra, amplia el factor de xarxa.

"Un objecte fet
amb les mans,
és capaç
d’explicar un
munt d’històries"

BB

Per acabar, tornem a l'inici. Què és l'artesania? Del que ha sorgit a la
taula, amb què us quedeu? Una reflexió final.

NM

Per a mi l'artesania és allò que reflecteix aquesta part humana i aquesta
imperfecció que és el que verdaderament ens emociona. A través de
l'artesania, també aconseguim un equilibri amb el món tecnològic en
el què vivim. És molt potent l’idea d’entendre, a través d’un objecte artesanal, tota la història que té al darrere. I això l’artesania ho fa possible.
Un objecte fet amb les mans, és capaç d’explicar un munt d’històries, té
aquesta part de misteri també.

BB

Artesania és veritat d'alguna manera, no?

TC

Sí, si l'artesania és de veritat, és veritat.

BB

Jo em quedo amb la reflexió que artesania és igual a humanitat. És a dir,
que tot allò que envia un missatge de veritat, d'humanitat, d'ofici i de
pensament i que connecta amb tu, per a mi acaba sent artesania.

TC

En el meu cas, l'artesania com deia és una forma de vida que parteix
d'un ofici. Hi ha els tres aspectes que són importants: tradició, innovació i pensament. Cada vegada donant més valor a l'última part, el pensament, que és el que es relacionaria amb el que parlem ara d'humanitat.

NM

Ve a ser com un llibre, no? Que pots llegir la història al darrere d'un
objecte artesà i aconseguir que t’emocioni.

BB

Exacte! Explica una història.

AC

Per a mi l'artesania és una palanca que ens permet materialitzar les
nostres idees. Bàsicament jo sóc dissenyador i, tot i que m'agrada molt
treballar amb les mans, tinc moltes limitacions i uns coneixements i
unes possibilitats també limitades. Llavors, juntament amb l'artesà,
podem arribar fins als límits que tot sol no podria imaginar.

NM

L’artesania ha sobreviscut perquè és inherent a la cultura de la humanitat.

JC

Jo m'he quedat amb dues idees: la primera és que l'artesania és aquell
mitjà que et permet materialitzar allò que dóna resposta a les teves pre-

Nani Marquina
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guntes. I l’altre és fins on arriba la creativitat, on està la innovació. De
fins a on pots arribar, a través d'aquest pensament i d'aquest ofici que és
tradició.
NM

L'artesania no té límit i et permet innovar.

AC

No és al revés?

BB

Té molts límits. I tu decideixes trencar-los, no?

NM

Bé, però llavors, permet innovar trencant els límits.

JC

És la part maca.

AC

Jo crec que la bellesa d'una peça evolucionada amb el temps i heretada
i interpretada per diferents artesans és fantàstica. La peça que no té
autoria, que és pròpia de l'artesania, no de l’artesà. Aquestes peces són
les que tenen una bellesa pròpia. Pròpia de l'evolució del temps i del pas
per diferents artesans.
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"L'artesania és
una palanca que
ens permet
materialitzar les
nostres idees"
Andreu Carulla
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La conversa segueix. El tema dóna de si i fa
reflexionar, anar a l'origen i l’essència del
concepte. Cadascú comparteix la seva visió,
però ja no només parlem d’artesania, ara parlem
d’art, de creativitat, de la vida, de les persones, de la tradició i de la dedicació. Les hores
passen però sembla que el rellotge s’ha parat.
El tema ens absorbeix. L’artesania està en tot
allò que ens fa humans, que ens mou per dins,
que ens transmet alguna cosa. Allò que compartim, que desitgem, que cuidem. L'artesania està
en tots aquells moments que passem els uns amb
els altres, allunyats de les tecnologies i aprop
de les persones. Com aquests sopars. Sopars que
mai s’acaben. I que són l’excusa perfecte per
seguir preguntant, qüestionant, reflexionant i
construint pensament comú.
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