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El Pinell de Brai té un terme accidentat i trencat, encaixat entre 
estrets i grans singles, zones de barranc i de pas poc fàcil.

Fent esmena als tipus de material que composen la seva 
geografia, s'evidencia com l'argila predomina entre els seus 
paissatges.

Des de finals del segle XIX, fins l'any 1967 a la nostra població hi 
hagué molta activitat minera. Es podria considerar el primer 
contacte de la gent del Pinell amb aquesta matèria, utilitzant-la 
amb la finalitat d'obtenir algun producte.

De les mines del passat s'extreia argila refractària de dins d'uns clots 
que podien arribar a tenir 120 metres de profunditat. Per treballar-la 
s'utilitzava una sèrie d'eines com els cabassos de palma, aixadelles, socs de 
fusta, pics, pales... 

Dintre de les mines hi havia diferents tipus d'argila refractària, els quals 
depenent de la seva composició química es determinava la seva qualitat i 
s'utilitzava per a fabricar uns productes artesans o altres.

L'argila de més qualitat l'exportaven a ciutats com Barcelona, mentre que 
l'argila de menys qualitat i el ròssec (rebuig) ho duien a les bòbiles per fer 
totxanes per a la construcció i material rústic. També l’utilitzaven els artesans 
ceramistes.

Durant aquella època al poble hi havia 3 bòbiles que treballaven en aquest 
material. El treball en aquests llocs era més artesanal i l'elaboració dels 
productes era lenta.

Avui en dia, les mines tornen estar en actiu. No obstant,  s'exploten a cel obert i 
l'argila s'extreu i es transporta en maquinària pesada. Pel que fa al destí 
d'aquest material, l'argila de menys qualitat es continua portant a les bòbiles.  
Actualment, al Pinell hi ha 2 empreses que fabriquen productes amb aquest 
material, tot i que com és evident, la manera d'elaborar els productes és 
diferent de la d'abans, ja que s'ha substituït molta mà d'obra per maquinària, 
per tal d'incrementar la producció.

LES MINES
I BOBILES



TEULERIA



PinellArt, Fira d'Artesania del Pinell de Brai, en la nostra segona edició, ens hem consolidat en el 
calendari artesanal i cultural de les Terres de l'Ebre. La segona edició, el 13 i 14 juny de 2009, 

segueix els objectius marcats des del principi: la demostració de la varietat d'oficis artesanals 
que hi ha a les Terres de l'Ebre i arreu de Catalunya i la recuperació d'alguns oficis a les nostres 
Terres.

L'organització, formada per l'Ajuntament del Pinell de Brai i l'associació PinellArt, té l'esperit 
de superació que any rere any s'intenta fer visible amb una programació intensa i variada.

A PinellArt hi trobareu artesans del nostre poble, de les Terres de l'Ebre i d'arreu de Catalunya. 
La seva feina i les activitats al voltant d'aquesta que s'han programat esperem que siguin del 

vostre grat.

Benvinguts a PinellArt.

PinellArt, Feria de Artesanía del Pinell de Brai, en nuestra segunda edición, nos hemos consolidado en 
el calendario artesanal y cultural de les Terres de l’Ebre. La segunda edición, el 13 y 14 junio del 

2009, sigue los objetivos marcados desde el principio: la demostración de la variedad de oficios 
artesanales que hay en les Terres de l’Ebre y en Catalunya, como también la recuperación de 
algunos oficios que se encuentran en recuperación, actualmente, en nuestras Tierras. La 
organización, formada por el Ayuntamiento de Pinell de Brai y la Asociación PinellArt, tiene 
espíritu de superación, el cual, año tras año intenta hacer visible con una programación 

intensa y variada. En PinellArt encontraréis artesanos de nuestro pueblo, de les Terres de l’Ebre 
y de Catalunya. Su trabajo y las actividades que han sido programadas a su alrededor, nos 

gustaría que fueran de su agrado. 

Bienvenidos a PinellArt.

PinellArt, a craft fair which takes place in El Pinell de Brai, in its second edition, it has been consolidated 
in the handcrafted and cultural calendar of Terres de l'Ebre. This second edition, June 13th and 14th 

2009, follows the aims established since the beginning: it wants to show the handcrafted jobs 
which exist in Terres de l'Ebre and in the rest of Catalonia and to recover some of these jobs in 
recovery in our villages.

The Fair's organization, made up by the Townhall of El Pinell de Brai and the PinellArt 
Association, has a spirit of improvement year after year which tries to show an intense and 
varied program.

In PinellArt, you can find handcraft artisans from our village, from Terres de l'Ebre and from the 
whole Catalan territory. We wish that the visitor enjoys with the handcrafts and with all the 

activities programmed.

SALUTACIÓ

SALUDA

WELCOME
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HO
RA

RI 11:00 Inauguració de la fira. Presentació de les peces gegants de PinellArt 2008 
“La caragolera” i “El cabàs gegant”.

12:00 Animació de la fira a càrrec del grup “Diables i Grallers l'Ull del Bou” del Pinell 
de Brai.

12:30 Mostra de l'ofici de Teuler.

13:00 Conferència a càrrec del Sr. Joan Farré. (President de l’Associació de 
Cistellers de Catalunya).

14:00 Tancament de la Fira.

17:30 Obertura de la Fira.

18:00 Mostra de l'ofici de Teuler.

18:30 a 19:30 Concert de la Banda de Benissanet. Dintre del Celler 
Cooperatiu.

20:30 Sortida de la primera cuita de Rakú.

21:30 Obertura del forn experimental (cuita d'una peça gegant).

22:00 Encesa del Coet a càrrec del Sr. Wali. I actuació dels diables i grallers de “l'Ull 
del Bou”.

08:30 Esmorzar popular.

09:00 Començament tirada de birles, intercomarcal.

10:00 Obertura de la Fira.

11:00 Mostra de l'ofici de Teuler.

12:00 Animació a càrrec de “Pandols”.

13:00 Conferència a càrrec del Sr. Joan Panisello (Mestre Artesà).

14:00 Tancament de la Fira.

14:30 Dinar popular.

16:30 Obertura de la Fira.

17:00 Mostra de l'ofici de Teuler.

18:00 Animació a càrrec de “Pandols”.

20:00 Tancament de la fira. Jotes a la plaça de la Vila.

Durant els dos dies de la fira es faran tallers de ceràmica per als nens/es.

Es realitzarant visites guiades pel poble.

El diumenge a migdia hi haurà una expossició de cotxes antics.

El dissabte al matí es faran jocs tradicionals per la gent gran.

DISSABTE 13

DIUMENGE 14

NOTES



Florentí Ramirez Vidiella
C/ Palma, 2
43594 El Pinell de Brai
660174919

Gregorio Serrano Bauzá “GORO”

C/ sol, 2
43594 El Pinell de Brai 

977426361 – 680450074
goroser@hotmail.es

Mestre artesà joier i bastoner
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Oscar Espinós Amposta

c/Roger de Lluria, 1
43740 Móra d'Ebre

649680088
 www.artesaniaencuiro.cat

Mestre Artesà: Manufacturer, marroquineria

Raquel Serres Amposta
Rosario Vidiella Serres
C/ Bonaire, 2
43594 El Pinell de Brai
977426002- 628615175
margallopinell@hotmail.com



Teresa Algueró 
C/ Creu, 10
43594 El Pinell de Brai
977426151

Estudi-taller Llumanés

Àngel Altadill Espinós
C/ Antoni Gaudi, 7

43594 El Pinell de Brai
646619283

llumanes@gmail.com
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Jordi Avante
Carretera de Miravet, Km2
43747 Benissanet
977407050
info@ceramicasavante.com

Miguel Ángel Cavero Aguado

619636601
ocreceramica@gmail.com

Ceràmica d´autor

SANTIAGO ADAN MORERA
C/ Sant Josep de la Montanya, 31
43500  TORTOSA
679 747 716
Graduat en Arts Aplicades en 
especialitat de cerámica

JOANA CID PONS
C/ Horta de Baix, s/n

43592 XERTA   (Tarragona)
626 651 942

Graduada en Arts Aplicades en especialitat de cerámica.



Joan Panisello Chavarria
Jesús - Tortosa

www.panisello.net
www.panisello.net/bloc

jp@panisello.net

Josep Papaseit
Raval, 6
43747 Miravet
977407101
ceramiquespapaseit@gmail.com

Binomi Arbre-Home a les Terres de l'Ebre

Joan Panisello és el catalitzador que converteix en obra d'art les formes 

descontrolades de la naturalesa: el foc, la terra, l'aigua, l'aire... però l'artista 

no en té prou encara amb tot això. Ell vol abraçar la natura i vol convertir 

aquesta abraçada en obra d'art també, i ho fa a través del "binomi arbre-

home", com ell en diu. I posant-se com a cuirassa una planxa de fang sobre el 

pit, abraçarà un arbre, i l'escorça de l'arbre quedarà marcada al fang, que 

constituirà una peça de ceràmica escultòrica: l'arbre-home.

Joan M. Pujals



El Raval de l'Art
Camí de l'Anglès 1. 43529-Roquetes. Tarragona
0034 977 58 12 49 /616 622 744
info@ravaldelart.com / www.ravaldelart.com

Rainer G. Schumacher

Teresa-Marta Batalla



TERRISSA J. CORTIELLA

Joan Cortiella Garcia
La Creu, 70
43515 La Galera. Montsià (Tarragona)
977 71 81 83 - 977 73 81 48 - 669 507 141
info@terrissacortiella.com
w.ww.terrissacortiella.com

D'origen romà, que es recupera i perfecciona 
en el renaixement i agafa especial vigor 
durant el barroc, és una de les tècniques més 
antigues d'imitació de marbres.

L'estuc al foc, també anomenat brunyit, estuc en 
calent o planxat, és un tipus de revestiment on 
l'aglomerant és la calç i la càrrega és la sorra. És 
una tècnica amb la qual s'obtenen superfícies de 
gran transparència de colors i amb una textura 
increïblement brillant, aconseguida gràcies a 
l'escalfament amb ferros especials del sabó 
orgànic mesclat amb aigua, calç i pigments amb 
els quals s'ha “pintat” l'última capa ben lliscada. 
El resultat és un estuc d'una textura molt fina, 
polida i brillant, caracteritzat per  una gran 
duresa i durabilitat.

Carme Pons i Joan Solé
654773285 - 977420468

cponsrestauracio@gmail.com

L'ESTUC AL FOC



Alumnes representants de l'escola que 
vindran a PinellArt:

Teresa Trillo Montaña
Plaça del Cid, 13 – 43749 GARCIA (Tarragona)
977400470 – 629012155
tetridegar@hotmail.com

Josefa Quevedo Caballero
Av. Lluis Companys, 34 – MÓRA LA NOVA.
977401176  653906041
odeveuq@ymail.com

Pilar Suñé Llop
C/ Democràcia 8 bxos 1ª
Ascó Tarragona
636347992

Mont Carre Montseny
Estudiant Ceramica artistica a l'Escola d'art i 
disseny de Móra la Nova
C. RIBERA D'EBRE, 10
43770 MORA LA NOVA
659 189  380
mmoonnttssee@msn.com

ESCOLA D'ART I DISSENY
Móra la Nova

C/ Lluís Companys, 17
Móra la Nova
977400523

e3009527@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/e3009527



La Ceràmica i el vi dels pobles de la 
Península es proposa visionar tota 
una quantitat de formes de ceràmica 
que durant segles foren utilitzades 
per al procès del vi, manufactura, 
conservació i distribució. Agrupades 
geogràficament es mostren les 
particularitats i les sol·lucions 
formals que dins de cada païs s'han 
anat configurant per atendre les 
necessitats de conservació d'aquesta 
abudosa fruita que anualment ens 
dóna la naturalesa.

Exposició
Museu de 

l'Ametlla de Mar.
“Mides del vi”

MUSEU DE CERÀMICA
L'AMETLLA DE MAR

Carretera N-340, Km 1.117
43860L'Ametlla de Mar
Tel. i Fax. 977 48 68 10

museuceramica@ametllamar.com
museuametlla@terra.es



Les cuites de ceràmica tradicionalment es feien amb 
combustibles com  la llenya, carbó o altres productes 
vegetals del camp. Quan vaig començar a treballar amb 
aquests forns i les seves cuites em vaig donar compte que 
passava alguna cosa més enllà que només coure les peces 
de ceràmica. Hi havia un aspecte desapercebut  de  l'acció 
del procés ceràmic que influïa sobre la gent que 
participava en la cuita. El foc tenia una màgia per poder 
reunir a tothom dins un marc col·lectiu i d’experiències 
compartides. És com si el foc  no li calgués paraules per 
parlar i hi havia una compenetració quasi perfecta...i a 
més a més dins d'un ambient festiu. Sembla quasi una 
contradicció explicar una cosa  tan intangible com és el 
procés ceràmic amb paraules. El foc té un caràcter on la 
gent es comunica sense la necessitat de dir res. 

Amb aquest base de coneixements he anat desenvolupant 
un aspecte del procés ceràmic que s'anomena “Efímera”. 
És a dir, el producte de fer les cuites només és un record 
de l’experiència i en cap moment pot desplaçar el que és 
l'experiència. És com fer un viatge innoblidable i et quedes 
amb les fotos com record....o anar a un concert de música 
i compres el CD. És una postura molt radical perquè estic 
demanant que el procés ceràmic sigui l’obra.

L’obra efímera és fruit d'un esforç col·lectiu i posa els seus 
arrels en l'esfera pública. Té un marc no-jeràrquic en 
terminis d'organització i expressa la naturalesa orgànica 
del procés. És també un canvi cap el reconeixement que 
una perspectiva intuïtiva forma part de la creativitat. És un 
diàleg continu. L'experiència existeix dins d'un context 
social  el que Berger anomena el Context Social de la 
Realitat. 

La cuita es fa amb llenya i carbó. Les peces necessiten  un 
terra refractari per aguantar el xoc tèrmic.
En conclusió, “El Coet” va mes enllà de l'estètica perquè 
no hi ha unes lleis estrictes. El seu procés porta a un 
coneixement sense definicions perquè es incomplet. Es 
coherent en donar unitat a un mateix dins de lo 
inexplicable.  

“El coet”



Wali Hawes 

www.walihawes.com
http://flyingkiln.spaces.live.com
http://claygun.blogspot.com

Nascut a Mumbai, Índia 1952



El Rakú és una tècnica tradicional oriental 
d'elaboració de ceràmica utilitària. Es creu que és 
originària de Corea, però és al Japó on més s'ha 
fet servir i ha encisat a tots aquells que han 
tingut contacte amb ella. Des de finals del 
segle XVI, el Rakú va atreure els mestres del te, 
influïts per la filosofia budista zen, els quals 
van sentir un plaer singular amb aquest retorn 
conscient al directe i primitiu tractament de 
l'argila. Durant la cerimònia del te els participants 
bevien la infusió en atuells fabricats per ells mateixos. 
La paraula Rakú significa: tranquilitat, plaer, diversió, 
felicitat...

Les peces es porten, en general, a un forn petit a 900ºC 
aproximadament. Depèn de l'esmalt o llustre utilitzat, 
hi ha a temperatures menors i altres per a majors de 
1.000 graus. Quan els esmalts assoleixen el seu punt de 
cocció es treuen, en estat d'incandescència i es 
dipositen acuradament, amb l'ajuda de guants 
d'amiant i de pinces de ferro, en un recipient ple 
d'encenalls de fusta, fulls de diari, fulles seques d'arbre 
o serradures, pallús... El contacte amb aquest mitjà 
incendia els materials del recipient i es genera una 
enorme quantitat de foc i de fum que penetra en la 
peça i entra a formar part d'aquesta  (craquels). Els 
òxids dels esmalts amb que han estat pintades les 
peces proporcionen una part de l'oxigen per a aquesta 
combustió, convertint-se així en metall pur, degut a la 
reducció, la qual cosa li dóna l'aparença metàl·lica 
característica d'aquesta ceràmica. Després de diversos 
minuts, el procés químic es fixa baixant bruscament la 
temperatura, sotmetent l'obra a una banyera amb 
aigua. S'obtenen al final tonalitats, textures, matisos i 
colors fascinants i mai iguals d'una peça a una altra. 
Poden ser des de vermells metal·litzats fins a 
craquel·lats, nacrats  i tornassolats... característics 
d'aquesta tècnica.

El Rakú és, doncs, una complexa alquímia on 
intervenen els quatre elements (terra, foc, aigua i aire) 
de la qual resulten peces úniques, gairebé sempre 
interessants. 

EL RAKÚ



Joan Panisello | Joana Cid | Àngel Altadill | Jordi Avante | Teresa Batalla | Josep Papaseit



Es tracta d'un espectacle de foc, fet en 
un forn experimental in situ, per 
acostar la ceràmica al públic en 
general.L'acció és coure una peça 
emblemàtica del Celler Modernista 
del Pinell, dins d'aquest forn. Al pujar 
la temperatura i posar-se vermell ( a 
1000 graus) s'obre el forn i durant 20 

FORN EXPERIMENTAL

minuts (o més) la peça incandescent 
impacte els espectadors. La peça una 
vegada acabada i cuita resta en un 
lloc del municipi.
Esperant que es converteixi en un 
element recordatori de la fira de 
ceràmica de Pinellart.



Taller “LA MOIXERA”

Jaume vilà Bertran
Camí de la Pedrera del Còbic, 56

43206 Reus
615448528 – 977269468

tallerlamoixer@holmail.com
www.tallerlamoixera.com



Peça molt utilitzada a 
Catalunya per anar a buscar 

cargols o per posar-los a 
dejunar, la forma d'aquesta 

peça es la que  tradicionalment 
fan els Cistellers de la província de 

Lleida i al nord de Tarragona, de totes maneres hi ha  
variacions de forma segons les comarques,  quasi ve 
sempre feta amb vímet, però i excepcionalment a 
algunes comarques de Girona  es teixeix amb canya.

Aquesta Cargolera feta a Pinellart per l'Associació 
Catalana de Cistellers i Cistelleres l'any passat, te unes 
dimensions molt mes grans que les peces utilitzades 
normalment, això l'hi dóna doncs més 
espectacularitat. 

Mestre Artesà Cisteller

Folgueroles, Osona

647068829

jfarre01@terra.es

Homenatge a:

Joan Farré
Autor de la: “caragolera”

 



Teresa Pallares Casals

C/LLuis Companys, 7 

977435517

43597 Arnes

Marisa Huget Mora 

c/LLuis Companys, 65

977435629 / 628344201

43597 Arnes 

Carla De Ruiter 

c/Pont del Moli, 3 

973770477 / 600391306 

25126 Almena

Cirili Peña bernat

c/Doctor fleming, 13 

938126259 

08552 Taradell 

Cera

Teixidora

Filadora

Mestre Artesà Picapedrer
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Rafel Bordera Gilavert

c/Padrells, 14 

977418273 

43746 Tivissa 

Salvadó Marce

c/Passeig Zona Franca, 130 3r 2a 

618921084 

08038 Barcelona 

Joan Farré 

647068829

jfarre01@terra.es

Folgueroles, Osona

Javier Pitarch Cortés

Carretera de la samson, 48 1r 1a esc dreta

Tel. 647528366

www.paronoias.com

Mestre Artesà 

Vidre

Mestre Artesà Cisteller

Artesà Textil

Forjador, Serraller i Ferrer
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Imatges cedides per Antònia Serres Buenaventura





www.calangel.info





Generalitat 
de Catalunya

Informació:

Ajuntament del Pinell de Brai
43594 El Pinell de Brai (Catalunya)

Tel. 977 426 344 / 977 426231
ajpinelldebrai@altanet.org

www.pinellart.cat

Col·labora:

Ajuntament del Pinell

Organitza:
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