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Resultat final de la obra.
Instal.lat al poble de Sobredo (prov. de León) 

al mur del taller de Cerámica “A Noitiña”.

Projecte Integrat per al curs de Cerámica 
Artística a l’Escola Pau Gargallo.
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PROJECTE MURAL “MANS”

per
CARLES MORANT

Amb l’inestimable i desinteresada ajuda de la

ELISA VIDAL SUÁREZ

Fet a Sobredo (León), al taller de Cerámica “A Noitiña”
http://www.talleranoitina.es

Sobredo, curs escolar 2013-2014
per a la Escola Pau Gargallo de Badalona
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Treball per al Projecte Integrat del curs de Cerámica Artística a la Escola 
Pau Gragallo a Badalona,

Maig de 2014

Agraïments:
Aquesta feina no hauría estat possible sense l’ajud d’en Guillermo (www.
carpinteríaartesanal.com), en Dani i l’Oriol (www.enxarxat.net).
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Aquest, com totes les feines que hem fet i estem fent al nostre taller, ser-
veix al mateix temps, com una forma d’aprenentatge amb nous processos, 
i nous materials. En aquest cas, mes que mai, amb mes llibertat.

Des de fa un temps que tenía ganes de fer un mural (Com son les coses: 
una vegada engegat aquest treball, ens encarreguen un per a una escala de 
veïns a Segovia, que estic fent al mateix temps 1).

En alguns moments, el procés s’ha fet mes difícil, sobretot quan hem 
tingut de acceptar feines per “guanyar-se les garrofes”.

El procés ha estat especialment divertit pel que a sopossat el reprendre 
els primers apunts de la Escola Massana dels meus anys 80 i contrastar-
los amb altres cursets que he assistit com a alumne en aquests darrers 
anys i amb la experiéncia personal, després de 30 anys. Nous materials, 
nous processos i nous conceptes. Al mateix temps adonar-me dels propis 
“vicis” que s’han adquirit al cap dels anys, he recuperat apunts molt inte-
resants sobre dibuix técnic, cerámica mural, esmalts de cendres, esmalts 
cristal.lins...  i especialment, l’estudi de les formes (proporcions,  estruc-
tures fractals, pictes, ..., concretament de la assignatura d’“Estructura de 
la Forma” a la E. Massana)2.

La meva forma de ser converteix totes les feines en un repte personal i 
aixó, malgrat que normalment m’en ensorto, m’ha dut alguns problemes 
a vegades importants. En aquest cas, un -a primera vista- sencill projecte, 
s’ha convertit en malsons per voler posar noves metes i al sumar-se a les 
feines del día a día.

El projecte va començar amb la presentació d’un presupost i dossier 
per a la realització dún mural interior a una cafatería de Ponferrada al 
febrer del 2013. El client va denegar la proposta a l’agost del mateix any. 
Pero jo, una vegada més, “capçut” com sempre, he volgut tirar endavant el 
projecte, ara amb la llibertat que hem donava el no dependre de terceres 
persones. Aquest primer projecte era un mural-musaic fet amb tesel.les 
amb la forma del logo d’aquella empresa. Al ser a ras de terra, els móduls 
es podien veure d’aprop i tocar.

1 Que es pot seguir a http://muralsegovia.talleranoitina.es
2 Veure Anexes.

INTRODUCCIÓ - MOTIVACIÓ
_________________________________________
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D’aquella primera idea queda el 
concepte de fer un objecte amb un 
valor diferent en dues dimensions 
distintes: d’aprop, es un conjunt 
de peces llisses i dures i d’un tacte 
agradable col·locades geomètri-
cament a un pla; de lluny és un 
dibuix en escala de grisos. Tota 
aquesta idea no és nova, de fet for-
ma part dels nostres entorns més 
immediats. La majoria d’imatges 
que veiem avui dia són en realitat 
un conjunt de píxels que confor-
men un tot. Així mateix des de 
les obres de Roy Lichtenstein i 
d’altres artistes plàstics dels anys 
60, sobretot dels artistes inclosos 
al grup d’artistes de Pop-Art, tant 
a Anglaterra com als EUA

També és important per a mi la intervenció en si mateixa. En aquest 
cas, es tracta de donar èmfasi a l’entorn rural, la casa de poble. Per tal 
cosa, he triat subratllar les pedres d’una casa (evoca la transformació de 
la natura per necessitats vitals -en aquest cas d’habitatge-, la Cultura en el 
seu sentit més primari) amb una estructura quadriculada molt allunyada 
de les formes i estructures irregulars del entorn rural (la natura no es geo-
métrica, ni euclidiana ni ractal).
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RECERCA conceptual
_________________________________________

“Artificial és una cosa que no és natural . El seu sentit original, en relació 
amb un artefacte o artifici, es refereix a un producte de l’activitat humana; 
com a sinònim de «fet per l’home». També s’utilitza en el sentit de « fals », 
en el que pretén ser o mostrar el que no és, com un substitut de la natura; 
com en gespa artificial o edulcorant artificial.

Artificial és qualsevol cosa feta amb intenció i propòsit, tenint la capac-
itat de modificar el seu entorn per a això. Aquest propòsit és per obtenir 
un benefici. Això significa que no només l’home, sinó altres éssers vius, 
produeixen el que es pugui dir artificial. Com alguns exemples, ruscs de 
les abelles, galeries de les formigues, nius dels ocells (de vegades per guar-
dar els ous, de vegades per impressionar a la femella ...), estructures dels 
tèrmits, coves dels conills, etc.

(Wikipedia, Artificial, traducció de la versió castellana)

Hi han fets -i treballs- humans que poden acostar-se a allò natural. La 
transformació de la naturalesa per l’home, per al seu benestar (la “cul-
tura”(1)), ha estat de sempre, en imitació de la naturalesa del entorn més 
proper, no tan sols per facilitar la feina, sinó també pel coneixement del 
medi i de les reaccions naturals. Quant a la construcció d’edificis per a 
l’habitatge, en interès del aïllament tèrmic i la seguretat, es feien per crite-
ris de durabilitat, facilitat i rapidesa en la construcció, ... ....

Unes normes bàsiques han seguit des de sempre, per a aquesta trans-
formació, aplicat concretament a la construcció:
* L’aigua ha de correr. No es pot tapar el seu pas.
* Cal construir a zones improductives.
* Si es construeix sobre roca tindrá més durabilitat.
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L’afecte final desitjat del mural a la façana es desenvolupa mitjançant 
una tècnica de pixelació: l’objectiu era aconseguir dues dimensions clares: 
una, d’aprop i a l’alçada de la vista i de la má i un altre a una major distan-
cia que configura una imatge que res té a veure amb el que es veu d’aprop.

La imatge d’aprop, avoca petites unades que vol recordar el mar o el 
riu i pretén, al mateix temps, establir una relació generativa entre el mur 
i el seu voltant, fent palés tot aquest voltant. Es per aixó que espretén en-
voltar aquesta part del mur de plantes - i el mun d’insectes associats- per 
confarir-hi un tot amb la casa i l’entorn. El mur de pedra no és només un 
suport. Es per aixo que es pretén “difuminar” la imatge fent “perdre” tesel.
les blanques al voltant, separades del propi mural.

Aquestes formes properes i la mateixa atracció visual que dona la por-
cellana (esmaltada en aquest cas), crida al seu contacte directe que, con-
sidero agradable, a diferencia de la pedra vista.

Tot treball genera uns coneixements per als treballs següents al taller. El 
coneixement és acumulatiu. Així, totes les técniques que s’han dut a terme 
(com tots els demés treballs que han sortit del taller), serán incorporades 
a la memoria personal del taller.
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FONS D’INSPIRACIÓ (obres de cerámica):

M´ha interesat molt, de sempre l’obra, sobretot mural, de Na Madola, 
especialment la intervenció a la plaça Castella (ja fa uns anys):

Sobre el treball amb les noves tecnologies, aplicades a la obra artística, 
destaca l’obra de Jonathan Keep, artista nordamericá que treballa amb 
porcellana i concretament desembolupa la técnica de la impressió directe 
amb impresores 3D que ell mateix a construit i que també ensenya a fer-
ne:
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(1) Segons el corrent neoevolucionista, la cultura es el producte de 
les relacions històriques entre un grup humà i el seu medi.
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PROCÉS
_________________________________________

Creació del mosaic:

Després de provar diversos programes i de trastejar molt amb el photo-
shop, he decidit utilitzar el “pictobrick”, per la senzillesa i les possibilitats 
de configuració. El programa, sembla que és pensat per a aficionats al joc 
del “lego”.

De fet, ja duia molt de temps amb la idea de convertir una imatge en 
un mosaic fet en formes definides. Queda per a més endavant convertir 
una imatge constituïda en formes “autosemblants”, jugant amb les formes 
fractals i l’afecte “Droste”.

Després de configurar tots els paràmetres al pictobrick (imatge inicial, 
dimensions totals, colors, formes de tesel·les i fins i tot el preu de cada 
forma), el programa genera un arxiu html amb la quantitat de tesel·les, els 
paràmetres per col·locar cada una, la imatge final i fins i tot, el preu final.

En el meu cas, les dades que he fet servir han estat (després de diverses 
proves-errors entre el photoshop i el pictobrick, sense contar amb altres 
proves amb altres programes de generació de mosaics):
1. Imatge inicial: he 

creat una imatge amb 
escala de grisos amb 
el photoshop, baixant 
la resolució perquè 
no sembli molt es-
trany amb no més de 
10 tons de grisos.

2. Tesel·la: He decidit 
fer un sol quadrat 
de 3 x 3 centímetres 
perquè hem serà més 
fàcil de configurar. 
De totes maneres, 
com ja s’ha vist, 
posteriorment puc 
formar la tesel·la 
amb una estructura 
diferent, mantenint la 
base quadrada.
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3. Mides totals: Al principi, volia donar-li la mateixa proporció que 
la part superior de la tesel·la (amb proporció “àuria”, és a dir, amb 
una relació d’1,61804) però a la fi, l’he donat una proporció de 3 x 
7 o 150 x 210 (30 x 70 a la maqueta), en aquest cas, per adaptar-la a 
l’espai que té d’ocupar.

El programari, desprès de moltes proves i errors, ha donat aquests val-
ors:

black    1 piece(s)
grey26  2 piece(s)
grey51   11 piece(s)
grey77   35 piece(s)
grey102   70 piece(s)
grey128   179 piece(s)
grey153   359 piece(s)
grey178   432 piece(s)
grey204   593 piece(s)
grey229   672 piece(s)
white    1146 piece(s)

Fa un total de la bonica xifra 
de 2110 peces.

Una successió curiosa tam-
bé. A la propera, intento que 
s’ajusti a la successió de Finon-
acci.

I aquesta és la imatge que ha 
generat:

Evidentment, també et dona les coordenades de cada color, pero es 
millor fer-ho sobre un dibuix previ, tal com ho explico mes endavant.

“building instruction

    row 1, column 1: BlackWhite, grey204
    row 1, column 2: BlackWhite, grey204
    row 1, column 3: BlackWhite, grey204
    row 1, column 4: BlackWhite, grey178
    row 1, column 5: BlackWhite, grey178
(...)”
i un llarg etcètera.

“BlackWhite” es el nom que l’he donat al mòdul que en aquest cas és 
únic.

greyxxx es el nom que l’he donat al color que correspon a les tonalitats 
de gris RGB, per exemple, el grey26 es el gris rgb 26,26,26
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Creació del módul

Primers e
sbossos:
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Desembolupament del módul definitiu amb l’autoCAD:

Dibuix tècnic:
(Diversos sistemes de representació)
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LOCALITZACIÓ
_________________________________________
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Es tracta d’un edifici de dues plantes. A la planta inferior hi ha el taller 
i l’exposició de ceràmica, a la superior, la vivenda unifamiliar. El mural es 
vol situar entre la porta de l’exposició i la porta principal que accedeix a 
la vivenda, a sota mateix del cartell indicador. Mes enllà, s’accedeix inde-
pendentment, al taller.

Es pretén incidir a la façana per esmenar errors que han provocat el pas 
del temps amb una mala qualitat a la construcció del mur que a provocat 
per la pèrdua del fang del rejuntat. L’arrebossat era la millor solució per 
aquesta part del mur que, encara que no perillava l’estructura principal, 
estava molt deteriorada.

Al mateix temps es vol donar visibilitat, 
com moltes obres d’art, d’un entorn que, per 
evident, passa desapercebut. El color ha de 
reforçar aquest sentit. Cal buscar un color 
que diferenciï els mots colors de les pedres 
del mur, al mateix temps que sigui evocador 
a la natura i a l’entorn (el blau del cel i dels 
rius i rierols).

També es volia intervenir per personalitzar, anunciar i fer difusió de la 
marca a la manera dels antics cartells publicitaris de rajoles esmaltades 
ubicats sobre els murs a les carreteres a zones rurals.

La marca del taller (la nostra imatge corporativa) és un dibuix extret 
d’una foto de dues mans al torn de ceràmica que es refereix a tots els nos-
tres documents de difusió com a marca corporativa:
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(P-1) (1260ºC)
Frank and Janet Hamer,
The Potter’s Diccionary of Materials 
and Techniques.  Porcelain, pag. 247
China Clay
(substituit per Ball Clay)

5,5 %

Feldespat potásic 2,5 %
Cuarç 1,5 %
Bentonita 0,5 %

Notes (Vittel, op.cit. pág.    ):
Per aconseguir mes blancor: Fer una reducció al perióde de 
maduració entre 1040ºC i 1120ºC (per la transformació del òxid 
ferròs (Fe2O3) a òxid ferric (FeO), es per tant interesant que 
contingui una petita proporció de ferro, com l’argila d’Alcanyís), 
fortament oxidant a 1200ºC i neutra fins al final de la cocció.

Proves de Porcellana:
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(P-2)

Sevres,    (Wikipedia francesa)
Argil.la 5,5 %

Argirec (P-2ar)
Argila d’Alcanyís (P-2al)

Ball Clay (P-2bc)
Feldespat potásic 2,5 %
Cuarç 1,5 %
Bentonita 0,5 %
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(P-3) 1250ºC - 1300ºC
Vittel,    () Encongiment (merma):

bescuit: 4 %
a 1250ªC: 10 % (en total)

Deformació:
(poca, veure tercera foto)

Caolinita 4,0 %
Argirec (P-3ar)

Argila d’Alcanyís (P-3al)
Ball Clay (P-3b)

Feldespat potásic 3,0 %
Cuarç 3,0 %

Es bó. No deforma gaire i es prou plástic.
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(P-3)

Vittel,    ()
Argil.la 5,5 %

Argirec (P-2ar)
Argila d’Alcanyís (P-2al)

Ball Clay (P-2bc)
Feldespat potásic 2,5 %
Cuarç 1,5 %
Bentonita 0,5 %
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Posteriorment, he triangulat els Feldespats i el cuarç de Llançá i les Argil.
les de Galicia (Vimianzo i Burela) que publicaré al bloc del taller.
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

 
1. PRODUCTE 

N-75 Excellent Whiteness 

2. ENVÀS 

Camions a granel de 27 t 
Big Bags 1.000 kg 
Sacs 25 i 50 kg 

3. ANÀLISI QUÍMICA 

   SiO2     74,5% ± 2% 

   Al2O3            15,0% ± 1,5% 

   Fe2O3         <  0,75% 

   TiO2         <  0,10% 

   CaO         <  1,00% 

   MgO         <  0,20% 

   K2O              4,0% ± 0,75% 

   Na2O              4,2% ± 0,75% 

   P.C.         < 1,00% 

4. ANÀLISI DE SALS SOLUBLES  

   Cl¯              0-30 ppm 

   SO4²¯              0-30 ppm 

   Ca(II)              3000-4000 ppm 

   Mg(II)              80-150 ppm 

5. ANÀLISI DE PH (10% sòlids) 

pH = 9 (valor orientatiu) 

6. ANÀLISI COLORIMÈTRICA 

Color del producte en cru:  L = 90 (valor orientatiu) 
a* = 0,8 (valor orientatiu) 

    b* = 7 (valor orientatiu) 

Color del producte cuit:  L = 77 (valor orientatiu) 
a* = - 0,05 (valor orientatiu) 

    b* = 12 (valor orientatiu) 

Llansà, S.A. 
 
Paratge de Balleta, s/n 
17490 – Llançà (Girona) 
Tel:       (34) 972 380 086 
Fax:      (34) 972 120 308 
Web:    www.llansasa.com                                         

Preu en sacs (big-bags): 214,33 €/tonelada
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

 
1. PRODUCTE 

SN-75 Premium Whiteness 

2. ENVÀS 

Camions a granel de 27 t 
Big Bags 1.000 kg 
Sacs 25 i 50 kg 

3. ANÀLISI QUÍMICA 

   SiO2     76,5% ± 2% 

   Al2O3            13,6% ± 1,5% 

   Fe2O3         <  0,36% 

   TiO2         <  0,10% 

   CaO         <  1,30% 

   MgO         <  0,30% 

   K2O              1,75% ± 0,75% 

   Na2O              6,00% ± 0,75% 

   P.C.         < 1,00% 

4. ANÀLISI DE SALS SOLUBLES  

   Cl¯              0-30 ppm 

   SO4²¯              0-30 ppm 

   Ca(II)              2500-3500 ppm 

   Mg(II)              0-30 ppm 

5. ANÀLISI DE PH (10% sòlids) 

pH = 9 (valor orientatiu) 

6. ANÀLISI COLORIMÈTRICA 

Color del producte en cru:  L = 94 (valor orientatiu) 
a* = - 0,07 (valor orientatiu) 

    b* = 1,8 (valor orientatiu) 

Color del producte cuit:  L = 81 (valor orientatiu) 
a* = - 0,6 (valor orientatiu) 

    b* = 8 (valor orientatiu) 

Llansà, S.A. 
 
Paratge de Balleta, s/n 
17490 – Llançà (Girona) 
Tel:       (34) 972 380 086 
Fax:      (34) 972 120 308 
Web:    www.llansasa.com                                         

Preu en sacs (big-bags): 266,14 €/tonelada
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

 
1. PRODUCTE 

SE-75 Supreme Whiteness 

2. ENVÀS 

Camions a granel de 27 t 
Big Bags 1.000 kg 
Sacs 25 i 50 kg 

3. ANÀLISI QUÍMICA 

   SiO2     75,00% ± 2% 

   Al2O3            14,00% ± 1,5% 

   Fe2O3         <  0,20% 

   TiO2         <  0,06% 

   CaO         <  1,10% 

   MgO         <  0,12% 

   K2O              1,70% ± 0,75% 

   Na2O              7,00% ± 0,75% 

   P.C.         < 0,70% 

4. ANÀLISI DE SALS SOLUBLES  

   Cl¯              0-30 ppm 

   SO4²¯              0-30 ppm 

   Ca(II)              2500-3500 ppm 

   Mg(II)              0-30 ppm 

5. ANÀLISI DE PH (10% sòlids) 

pH = 9 (valor orientatiu) 

6. ANÀLISI COLORIMÈTRICA 

Color del producte en cru:  L = 95 (valor orientatiu) 
a* = - 0,1 (valor orientatiu) 

    b* = 1,6 (valor orientatiu) 

Color del producte cuit:  L = 87 (valor orientatiu) 
a* = - 0,7 (valor orientatiu) 

    b* = 3,5 (valor orientatiu) 

Llansà, S.A. 
 
Paratge de Balleta, s/n 
17490 – Llançà (Girona) 
Tel:       (34) 972 380 086 
Fax:      (34) 972 120 308 
Web:    www.llansasa.com                                         

Preu en sacs (big-bags): 285,06 €/tonelada
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

 
1. PRODUCTE 

SiTech-200 Pureness 

2. ENVÀS 

Camions a granel de 27 t 
Big Bags 1.000 kg 
Sacs 25 i 50 kg 

3. ANÀLISI QUÍMICA 

   SiO2         >  99,00% 

   Al2O3         <  0,50% 

   Fe2O3         <  0,05% 

   TiO2         <  0,05% 

   CaO         <  0,09% 

   MgO         <  0,05% 

   K2O         <  0,05% 

   Na2O         <  0,05% 

   P.C.         < 0,35% 

4. ANÀLISI DE PH (10% sòlids) 

pH = 7 (valor orientatiu) 

5. ANÀLISI COLORIMÈTRICA 

Color del producte en cru:         L = 94 (valor orientatiu) 
                a* = 0,4 (valor orientatiu) 
                b* = 2,5 (valor orientatiu) 

Color del producte cuit:              L = 96 (valor orientatiu) 
                a* = 0,6 (valor orientatiu) 
                b* = 4 (valor orientatiu) 

6. ANÀLISI D’ABSORCIÓ D’OLI 

Absorció d’oli (ASTM D-281-31) = 20 g (valor orientatiu) 

 

 

Llansà, S.A. 
 
Paratge de Balleta, s/n 
17490 – Llançà (Girona) 
Tel:       (34) 972 380 086 
Fax:      (34) 972 120 308 
Web:    www.llansasa.com                                         

Preu en sacs (big-bags): 214,12 €/tonelada
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Proves de color:
Necessito 9 tons de blau, des del blanc al blau fosc.
Sabent que el cobalt tenyeix molt en poques quantitats, també el ferro i 
que el manganès “emmarrona”, he decidit provar aquestes proporcions:

B-2 Número de Tesel.les: 672 u.
Oxid de Ferro 0’1 %

Bióxid de Manganés 0’1 %
Carbonat de Cobalt 0’1 %

B-1 Número de Tesel.les: 1000 u.
Oxid de Ferro 0 %

Bióxid de Manganés 0 %
Carbonat de Cobalt 0 %
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B-3 Número de Tesel.les: 593 u.
Oxid  de Ferro 0’1 %

Bióxid de Manganés 0’2 %
Carbonat de Cobalt 0’1 %

B-4 Número de Tesel.les: 432 u.
Oxid de Ferro 0’2 %

Bióxid de Manganés 0’2 %
Carbonat de Cobalt 0’2 %
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B-5 Número de Tesel.les: 359 u.
Oxid de Ferro 0’3 %

Bióxid de Manganés 0’3 %
Carbonat de Cobalt 0’2 %

B-6 Número de Tesel.les: 179 u.
Oxid de Ferro 0’4 %

Bióxid de Manganés 0’3 %
Carbonat de Cobalt 0’3 %
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B-7 Número de Tesel.les: 70 u.
Oxid de Ferro 0’5 %

Bióxid de Manganès 0’4 %
Carbonat de Cobalt 0’3 %

B-8 Número de Tesel.les: 35 u.
Oxid de Ferro 0’6 %

Bióxid de Manganès 0’4 %
Carbonat de Cobalt 0’4 %
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B-9 Número de Tesel.les: 11 u.
Oxid de Ferro 0’7 %

Bióxid de Manganés 0’4 %
Carbonat de Cobalt 0’4 %

B-10 Número de Tesel.les: 2 u.
Oxid de Ferro 0’8 %

Bióxid de Manganés 0’5 %
Carbonat de Cobalt 0’5 %
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B-11 Número de Tesel.les:   1 u.
Oxid de Ferro 1 %

Bióxid de Manganès 2 %
Carbonat de Cobalt 1 %
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Construcció de la maqueta:
He fet una planxa de porcellana de paper que ja tenia preparada des de 
feia temps. El paper-clay es pot manipular millor.

He fet una quadrícula en línies d’1 cm. (la escala es doncs d’1:3)
He rascat les línies, primer, en tou, amb un palet de ganivet (per donar-

l’hi forma) i després, més sec, rascant amb una peça de metall (fulla de 
bisturí i de cutter).

I ara què!? com puc acarar-m’hi per poder acolorir cada quadre?:
1. He tingut de fer capes de la imatge original amb el photoshop i he 

imprès una imatge per a cada color, (en negre) per separat.
2. He numerat els quadres de cada imatge i la fusta al voltant de la 

planxa.
3. Començant per el mes fosc, he anat pintant cada quadre segons les 

indicacions de les diferents imatges-capes de color.
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Col.locat a la porta del taller:
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VISITA FABLAB BARCELONA
El 3 de febrer, visito el fab lab de 

Barcelona (2), aprofitant una convo-
catoria pública (“open friday”).

El plano de Barcelona, fet amb diver-
sos materials del tipus porex, amb la 

fresadora.

Rajoles el.laborades en un taller de dis-
seny. basades es les rajoles del passeig 
de Gracia. Son de ciment i fet de mot-

lles d’escaiola “fresats”.

La Kuka.
Es una impresora 3D amb la que 
es pot construir desde una petita 

peça de plástic fins a una casa 
de fang. El que te de bó aquesta 

impresora es que “imprimeix” en 
totes dimensions, al aire, estruc-

tures de fang com aquestes:

i carregada amb aquesta extrusora 
d’argila que va deixant anar un xur-
ro de fang continu, mecánicament:
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AL FABLAB DE LLEÓ

On vem fabricar el model del modul, amb un tipus de plástic anomenat 
ABS.
Disposen d’una feresadora de taula d’uns 3 metres, talladores laser y di-
verses impresores 3D. El modul es va fer amb una impresora comercial 
d’HP (Designjet 3D) que es comercialitza a les botigues d’informática 
(per uns 2000 euros):

Una altre possibilitat interesant es aquesta impresora que funciona amb 
una mena d’escaiola amb coles. L’escaiola es col.loca  en una caixa i després 
d’”imprimir” treiem les peces d’entre la polç:

I si per contes d’escaiola hi col.loquem algu-
na pasta de porcellana per després coure-la?
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(2)“Un Fab lab (acrònim de l’anglès Fabrication Laboratory) és un 
espai de producció d’objectes físics a escala personal o local que 
agrupa màquines controlades per ordinadors.
 (...) els fab labs són una xarxa global de laboratoris locals que 
afavoreixen la creativitat proporcionant als individus eines de 
fabricació digital. (...) qualsevol persona pot utilitzar el Fab lab 
per fabricar gairebé qualsevol cosa (que no faci mal a ningú); ha 
d’aprendre a fer-ho per si sol i ha de compartir l’ús del laboratori 
amb altres usuaris. (...) l’ensenyament en el Fab lab es (...) d’apre-
nentatge entre iguals (...), els dissenys i els processos desenvo-
lupats en els Fab labs han de quedar accessibles a l’ús individual 
encara que la propietat intel · lectual pugui ser protegida (...) 
activitats comercials poden incubar en els Fab labs però no poden 
entrar en conflicte amb l’accés obert; haurien de créixer més enllà 
del laboratori en lloc de dins (...).
Les màquines que sol reunir un Fab lab són: Una talladora làser 
(...) una fresadora per fer peces mitjanes de mobles i de cases 
(...) una talladora de vinil per fabricar circuits flexibles i antenes 
(...) una fresadora de precisió per fer motlles tridimensionals (...) 
Eines de programació per procesores de baix cost (...) Una màqui-
na de prototipat ràpid de tipus RepRap (...)Una impressora 3D.
(...)
Els Fab labs són uns espais d’experimentació en el camp de la pro-
ducció que s’integren dins dels contextos locals on es situen.”
de la Wikipedia española.

A Barcelona, al Poble Nou es manté amb l’ajud del “Institut d’Ar-
quitectura Avançada de Catalunya”. També n’hi ha un a Collserola 
(“Green FabLab Bcn”) amb vinculació mes directe amb la natura, 
sense oblidar els principis descrits.
A la ciutat de Lleó, comparteix espai amb una empresa privada i 
es en fase d’“independitzar-se” i translladar-se a un nou local mes 
centric (ara es aun polígon industrial), té fresadores i diverses 
impresores 3D petites, la majoría fabricades al mateix laboratori.
Aquesta eina tant interesant es en definitiva, una manera d’acce-
dir a tecnología encara cara pero necesaria per part d’estudiants 
i per usos puntuals a petits industrials i artesans, d’acces de “codi 
obert”.
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L’obra artística amb impressió digital de Jonathan 
Keep

Una impressora extraordinariament sencilla



173



174



175



176



177



178



179



180

ANEXOS
_________________________________________
SEMINARI SOBRE CERÁMICA MURAL.

Elisenda Sala.
Escola Massana – Taller de 5é de Ceràmica. Curs 1984-1985

El subratllat i el text intercalat en cursiva es meu
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1 Introducció.
Podem anomenar ceràmica mural tota la que està aplicada a un edifici 

o construcció mural sòlida. Al llarg de la història s’ha aplicat i utilitzat 
de maneres molt diverses, i el seu ús s’ha mantingut gairebé igual fins els 
nostres dies.

Les diferents i variades aplicacions de la ceràmica integrada a 
l’arquitectura han marcat unes divisions en la seva fabricació. La ceràmica 
especialitzada té una escala de fabricació i aplicació que va des dels 
maons més rudimentaris utilitzats per la construcció d’edificis, passant 
per les rajoles que revesteixen les parets i els paviments, i acabant per les 
teules planes o convexes que cobreixen les teulades. així, doncs, tant els 
sostres dels edificis, com les parets, i els terres han estat i segueixen estan 
coberts per la ceràmica.

Dins l’àmplia especialització ceràmica, l’aplicada a l’arquitectura 
ocupa un dels llocs més importants en la història de l’art i dels estils, 
no solament per les enormes possibilitats de millorament visual d’un 
espai, sinó també per la positiva aportació social que representa com a 
testimoni d’una època i d’un estil. La ceràmica mural, però, per la seva 
peculiar especificitat, està condicionada per una correcta integració en 
l’arquitectura que la sustenta, i és, per aquesta raó que cal estudiar-la 
en deteniment, i amb la suficient visió històrica i comparativa d’estils i 
tècniques.

1 Motivació i finalitat del projecte d’obra mural.
Quan s’inicia un treball sembla que el més important és saber el que 

es vol dir i com es dirà. En tota obra de creació hi ha un impuls inicial 
provocat per un estimul que tant pot venir de fora com de dins del creador. 
Si és interior prové generalment d’una profunda reflexió i assimilació 
d’estimuls anteriors que porten indefectiblement a la motivació final, la 
del moment de la gestació de l’obra, primer en el pensament de l’artista 
i després en l’acte de la seva concreció material. Si l‛estimul és exterior, 
el procés de gestació no pot ser ràpid si no es vol caure en el perill de la 
recreació sense prou reflexió ni haver donat temps a la maduració de la 
idea i acabar aleshores caient en el pou de la imitació i en el pastitx. Una 
altra consideració a fer és que durant l’execució de l’obra l’artista sent de 
vegades requeriments de caràcter purament formal capaces de provocar 
canvis en els resultats finals de l’obra, que, d’aquesta manera veu alterada 
la seva forma inicial encara que no el seu contingut.

Aquest fet no pot produir-se en absolut quan es tracta del disseny d’un 
producte per a,la indústria perquè la maquina per mor de la seva pròpia 
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naturalesa funcional, rebutja qualsevol informació vacil·lant o canviant. 
això no passa en canvi amb la producció personalitzada i manual, que 
es desenvolupa sense traves ni recances a través de l’artista creador, que 
actua lliurament i afirma la seva independència creadora, màxim exponent 
de la llibertat definitiva de l’expressió personal de l’obra.  Aquestes 
consideracions constitueixen el preàmbul per a passar a tractar el punt 
que fa referencia al concepte de la ceràmica aplicada a l’arquitectura.

1 Concepte de la ceràmica aplicada a 
l’arquitectura.

Des del punt de vista de la creació mural, l’estudi de la composició es 
indispensable per aconseguir una bona realització, però cal tenir en compte 
un punt tant o més important que el de la composició, el del concepte. 
Perquè no és el mateix fer una placa mural de dimensions relativament 
reduïdes, que omplir tot un pany de paret. La integració arquitectònica 
condiciona el concepte de l’obra de manera molt especifica, fins el punt 
que podriem dir que neix del desig d’integració.

Un altre factor que pot influir en el concepte de l’obra és el del seu 
caràcter social. Si observem l’obra mural de les èpoques passades i fins 
i tot l’actual, observem que gairebé sempre ha estat un mitjà utilitzat per 
informar o complaure a grans masses de gent, convertint-se, per aquesta 
raó en una obra de caràcter eminentment social.

La ceràmica mural fa acte de presència ja des dels seus orígens en llocs 
públics. En les èpoques més remotes fou eminentment Commemorativa 
alhora que il·lustrativa i decorativa, (ornaments florals-arabescos 
geomètrics de la ceràmica àrab, etc.), també tenia de vegades un caràcter 
eminentment religiós-simbòlic o màgic protector (Susa-Persèpolis). 
Actualment la trobem fins en els aeroports L’obra mural, doncs, ha estat 
preferentment “narrativa” en les èpoques passades, i no es fins a èpoques 
més recents que ha recuperat el seu caràcter d’integració total a uns 
espais i volums, amb la suficient autonomia de mitjans i concepte que 
la permetin desenvolupar-se lliurament en un llenguatge eminentment 
plàstic i abstracta. La ceràmica mural, per les proporcions que pot tenir, 
és idònia per integrar-se en espais grans, com vestíbuls, sales, places, etc., 
llocs en que pot ser contemplada per molta gent, com estadis esportius, 
bancs i hotels.

Actualment, ha sorgit un moviment internacional de caràcter 
muralista en el qual s’intenta recuperar els espais urbans redissenyant-los 
visualment de manera que la massa d’edificis grisos d’aspecte angoixant 
i monòton, produït per les parets de ciment que uniformaven les ciutats, 
desapareixi i es transformi en una evocació colorística de jocs de llum 1 
textures que crea tota una altra concepció urbanística.
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L’obra mural es deu al mur que la sosté, i, per això, es important saber-la 
integrar bé, car no és una obra que pugui moure’s del lloc on s’ha Col·locat, 
no sols per gairebé impossibilitat física, sinó sobretot perquè perdria el 
sentit pel que fou creada, quedant totalment descontextualitzada. Ha de 
quedar integrada en el sentit frontal i pla del mur, encara que, en èpoques 
passades, i concretament en el període barroc, la identificació frontal i 
plana de la pintura mural no fou contemplada com a imprescindible, tant 
és així que es va treballar el que s’anomenava estil del “trompe-l’oeil” 
que consistia en buscar efectes il·lusionistes (falses portes o escales, 
cúpules en forma de cel amb núvols. Tiépolo era el mestre d’aquest estil). 
Naturalment, això era justificable perquè l’estètica de l‛autor, així com 
l’estil de l‛època, ho requerien. Actualment, s’observa en la pintura mural 
anglesa el retorn per aquest gust estètic il·lusionista, i no és d’estranyar 
que així succeeixi en el nostre temps tan significat per l’eclecticisme 
d’estils, tècniques i tendències.

Per totes aquestes raons, la ceràmica mural té un marge molt ample 
de possibilitats expressives, i de fet sempre que ens plantegem una 
ceràmica mural ens hem de sentir una mica com uns arquitectes de 
l’espai. L’obra ha de ser sòlida i ben estructurada, hem de posar el màxim 
èmfasi i entusiasme en la plasticitat de les formes i del color, perquè si la 
composició falla, l’obra s’ensorra arquitectònicament.

Totes aquestes consideracions les podem incloure en un concepte 
de l’obra eminentment decoratiu, en el bon sentit de la paraula. Per 
exemple: el Guernica de Piçasso es una pintura mural molt decorativa, 
independentment de la Carrega simbòlica i de denúncia Social que porta.

Composició és l’organització de tots els elements que intervenen en un 
projecte mural, entès en un sentit de relació.

1 Normes de composició. Construcció, 
arquitectura, espai.

Els elements que intervenen en la composició són: les línies, les 
masses, els espais, el contrast, el color, el volum i les textures.

L’obra resultara expressiva si aquests elements estan íntimament 
relacionats. Aquests valors són purament abstractes i es poden localitzar 
en el fons de qualsevol obra. El que si està exposat a la vista és la temàtica, 
que pot respondre a la moda del moment, o a una estètica personal, o a 
un interès didàctic, etc. encara que sempre es trobaran unes constants que 
gairebé sempre són d’elecció i tendència molt personals; però, hem de 
saber veure quines són, i reflexionar-hi.

Un plantejament molt utilitzat en la creació mural consisteix en agrupar 
diferents temes, creant variats focus de composició que originen escenes 
diferents, lligades temàticament, però que són cèl·lules independents. 
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Cal també estudiar molt bé a priori el lloc d’emplaçament, observar-
lo amb atenció, mirar d’on prove la llum, la direcció d’aquesta, quin 
és el focus principal de llum que il·lumina la paret, i si fem una obra 
en que intervenen en la composició clars i obscurs, és important, lligar 
els clars amb la direcció de la llum. També es molt important observar 
les distàncies veure quins son els diferents punts de vista, els reflexes 
lumínics, les textures. Si posem per cas, uns esmalts brillants i lluents, 
caldrà procurar que,la llum no hi peti perquè no veuríem rés. De tot això 
es dedueix que cada lloc requereix un tractament diferent, per exemple, 
l’obra mural que projectarem per a un estadi esportiu diferirà molt de la 
que faríem per l’interior d’una capella.

Cada element que intervé en la composició té un 1lenguatge propi. 
així, la línia, el Color, etc. tenen les seves pròpies regles de joc. La línia 
es la que engendra les formes i és convenient que el creador faci vibrar 
les línies de la seva composició. Per tant, la línia ha de ser expressiva 
no tan sols per la forma de tractar-la (de precisió o bé a mà alçada, 
segura o indecisa, forta o feble), sinó, també, segons la seva condició 
(recta o corba),.així com també per la seva posició (horitzontal, inclinada 
o vertical). Les línies poden formar part de la pròpia obra (reals) o bé 
poden ser insinuades a través de les formes competitives de l’obra (línia 
que comença, després s’interromp i finalment continua). Les línies rectes 
són sempre expressió de força, més que les corbes, per que van més 
directes. Si hi ha un predomini de les línies verticals en la composició, 
aconseguirem donar la sensació d’elevació o lleugeresa i d’equilibri 
en suspensió, també d’optimisme, encara que de vegades també poden 
separar. Si les línies son horitzontals suggeriran calma, pesantor, quietud 
immensitat. Si existeix una bona combinació entre les línies verticals i les 
horitzontals es pot aconseguir de donar un sentit constructiu, sòlid i ben 
travat de la composició, de fet provocarem una sensació de construcció 
arquitectònica de quelcom quiet, reposat i que s’aguanta. Les línies 
inclinades ens donen la sensació de moviment, dinamisme, fuga, etc. Si 
estan combinades amb línies verticals. Les inclinades en una sola direcció, 
o paral·leles entre elles ens provoquen sensacions de dinamisme ordenat, 
Les línies en direccions contraposades provoquen confusió i dinamisme 
incontrolat. Les inclinades cap e un punt són conductores de la vista, i 
donen importància e aquest punt. Les inclinades dirigides el vèrtex dels 
angles de la composició, o bé, als angles de la superfície o extrems de la 
composició, són línies mes fortes i segures. La línia recte es sempre mes 
freda que la corba. i una complemente l’altre.

El ritme es engendrat per la corba i és tant important en el camp de 
la plàstica com en el musical. El ritme dona musicalitat a la nostra obra, 
fent-la més suau. No totes les corbes són rítmiques. De l’ús o abús de les 
corbes es podem provocar sensacions d’inseguretat en lloc de sensibilitat, 
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de feblesa en lloc de subtilesa. Els ritmes poden estar provocants també 
pels espais buits i els plens. Les masses no són altre cosa que espais tancats 
per línies. Són un equilibri en la composició. Per establir aquest equilibri 
compositiu cal marcar un eix vertical procurant que la composició quedi 
equilibrada en els ritmes de les messes. Un equilibri geomètric i simètric 
sempre serà monòton, pobre i massa ornamental. Un equilibri compensat 
en l’asimetria serà molt millor i mes suggestiu. Així podem  veure que els 
pobles primitius i els nens tenen gairebé sempre la mentalitat simètrica.

L’ordre compositiu en sentit jeràrquic l’establirem pel fet d’assenyalar 
una preferència de forma principal enfront de formes secundaries i 
accessòries. Per donar importància o distingir es pot establir pel lloc 
preferent en la col·locació o emplaçament, així per exemple, el centre 
d’una composició es sempre un lloc principal i privilegiat.

També es pot establir per mida o tamany (donar importància a un 
costat, es resoldria posant una mida mes gran), però, de vegades, ni es 
pot fer mes gran, ni es pot posar en el centre, aleshores cal recórrer al 
contrast. Una petita taca blanca que destaca, dirigeix, per contrast, la resta 
de la composició i la vista. També es pot aconseguir per concurrència, un 
seguit de punts o línies que dirigeixin la vista cap a un punt determinat de 
la composició. Un altre aspecte és el del focus. Quan la superfície es molt 
gran la vista necessita llocs on descansar, on recrear-se, aleshores s’han 
de crear uns centres d’interès es a dir uns focus.

La proporció és un altre factor a tenir en compte en la composició. 
La proporció és la relació d’una cosa o objecte respecte a un altre. Per 
exemple: un espai ple respecte a un espai buit. Sempre procurarem un 
domini d’espai sobre un altre, mai proporcions de meitat sobre meitat, 
També, si fem figuració, cal observar la proporció en relació al factor 
psicològic visual del camp a representar, com per exemple representar 
un peu gegant o figura angoixant per qui els contempla. El contrast entre 
valors cal també tenir-lo en compte, i és per això que es desaconsella 
col·locar un tò clar sobre un altre de clar, o un fosc sobre un fosc per 
que aleshores no veurem res. Pel contrari si col·loquem un fosc sobre 
un clar o a la inversa, serà correcte i convenient. Tot això indica que cal 
aconseguir un bon repartiment dels valors, i que serà sempre molt útil 
l’estudi previ dels contrastos en la composició.

Es recomana que es facin estudis preliminars de contrast entre blanc 
i negre abans de realitzar la composició. Cal trobar l’ajust perfecte dels 
valors de contrast per que ells sols ja ens indicaran i ens marcaran la pauta 
per posar els altres colors. Els blancs senyalen el lloc de tots els altres 
Colors clars, i els negres els d’aquells altres que són foscos. Deixarem els 
grisos pels colors que tinguin una gama intermitja.

Si volem que l’obra tingui una estructura interna com té la musica, 
coldrà composar tota l’obra. La intuïció és molt bona i no s’ha de 



186

prescindir mai d’ella a l’hora de composar. L’artista utilitza la intuïció, i 
la necessita, però després de la intuïció cal fer l’anàlisi de l’obra, que no 
és altre cosa que l’anàlisi compositiu. I per finalitzar l’apartat diguem, 
com ja hem assenyalat abans que els eixos principals de la composició 
mural es sustenten en tres punts:

1. Construcció.
2. Arquitectura (construcció d’espais o espais construïts).
3. Espai (exterior al suport, ple, buit, etc.).

1 Estudi preliminar i projecció. Maquetes.
Quan iniciem la projecció d’una obra mural, generalment, abans ens 

han proporcionat la idea o bé ja la tenim feta per endavant. Aquesta 
primera idea es materialitza en forma de primer esbós i no es fins mes 
tard que després es presenta 1’elaboració de 1’esbós que pot ser tant 
mental com de realització. Aquesta elaboració es progressiva i es va 
materialitzant en esbossos successius.

Com que la idea la materialitzem per mitja d’esbossos, és imprescindible 
abans que res el conèixer el format de la superfície on anirà el mural, 
perquè per organitzar quelcom hem de conèixer les mides, i això es fa 
sempre abans d’iniciar el projecte.

El projecte s’ha de realitzar sempre a escala i segons les mides reals. 
Aquestes escales estan mes o menys estipulades, les mes corrents són les 
que s’indiquen: 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100.

L’esca1a natural es la 1:1, i la escala a meitat de tamany es la 1:2. 
També hi ha les escales gràfiques que poden ser convencionals, con per 
exemple dibuixant una ratlla al peu del dibuix i això fer-ho equivaldre a 
un metre.

La quadriculació del projecte acabat serveix per augmentar o disminuir 
el dibuix a posteriori en un altre paper i ajuda molt fer-ho així a 1‛hora de 
traspassar el dibuix a mides reals.

Un altre recurs per augmentar un dibuix a tamany més gran, o disminuir-
lo a tamany més petit es el mètode de la utilització de la diagonal. També 
hi ha artistes que utilitzen l’ampliació si tenen a mà l’aparell, amb l‛ajuda 
d’un projector de cossos opacs, o bé amb una diapositiva passada amb 
el projector i projectada a la paret, on ha d’anar el mural, resseguint, tot 
seguit, la silueta projectada.    

El primer que cal fer en posar-se a dibuixar l’obra és fer una planta 
i un alçat a ma alçada del lloc on anirà col·locat el mural, acotant-ho 
be. Tot seguit, i sobre el dibuix en planta del lloc de situació del mural, 
S’observaran les distancies i punta de visió (per exemple veure on està 
situada la porta o les partes, veure la direcció de la llum, l’ambientació, 
els colors dels objectes i les parets més pròximes dins de l’àrea ocupada 
pel mural, etc.), després, ja tot situat i decidit, es presentarà un dibuix en 
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planta de situació, un altre en planta de circulació, un altre d’alçat marcant 
la situació de la paret on va destinada l’obra, 1 finalment el projecte a 
tot color i a mida a escala acompanyada d’una memòria explicativa i 
d’una maqueta a ser possible de l’emplaçament. Com a auxiliar de la 
maqueta i a manca d’aquesta, serà convenient també presentar un dibuix 
en perspectiva cònica frontal lleugerament desplaçada i a tot color en que 
es vegi l’efecte total del mural en el seu ambient natural.

Els primers esbossos de l’obra, buscant el tema, es poden fer a escala 
molt reduïda, i després fer ja un projecte més definitiu a escala més gran. 
En el cas del mural ceràmic hem de tenir en compte, en acolorir el projecte, 
procurar que els colors que posem s’assemblin molt als que utilitzarem 
desprès de la nostra pròpia col·lecció d’esmalts i engalbes. Hi ha colors 
que no es possible de fer-los en ceràmica i per tant es aconsellable no 
aplacar-los en el projecte, perquè l’important és que el client no quedi 
decebut. També es molt útil acompanyar el projecte d’una paleta dels 
esmalts ceràmics i engalbes que pensem utilitzar a l’hora de fer el mural, 
d’aquesta manera el client pot veure bastant bé la qualitat dels colors i les 
textures de la superfície de la futura obra.

1 Tècnica del mural ceràmic.
Cal dir, abans que expliquem les diferents tècniques i procediments 

d’execució, que el proces de treball per iniciar un mural ceràmic és de 
lliure elecció, però, no obstant, està condicionat per les característiques 
de l’obra: mides, estructura, materials, ideologia, estètica, etc., i pel seu 
emplaçament.

La ceràmica mural té uns orígens tècnics molt rudimentaris. Quan 
s’aplicava con a totxana o maó per a la construcció dels edificis es sentí 
la necessitat de cobrir els maons amb motius representatius per mitjà 
d’una capa fina de vernís o esmalts acolorits, això representa també un 
progres tecnològic, alhora que una conquesta de l’esperit artístic, perquè 
era un millorament tèrmic en quedar la capa exterior del maó protegida 
de d’intempèrie per l’acció de la capa d’esmalt.

Així doncs, i per aquesta raó, les mides dels maons foren, durant 
molt de temps, les mides en que s’acostumaven a fragmentar els murals 
ceràmics, seguint la idea de la quadricula, però, després, de mica en mica, 
les mides varem anar evolucionant i variant les formes, sobretot quan la 
ceràmica derivà de ser suport o mur per ella mateixa (maons esmaltats 
dels frisos del palau de Darius o Susa), a ser coberta o revestiment del 
propi mur (rajoles envernissades dels dels palaus i temples xinesos, patis 
i estances de les construccions àrabs, com l’Alhambra, etc.).

Tota aquesta obra del passat es fabricava pel procediment de l’emmotllat 
a dina d’uns marcs o caixons de fusta, tal com encara podem observar 
que fan avui dia alguns fabricants de totxos en les bòbiles antigues, en les 
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quals tenen uns marcs de fusta en que hi apreten les toves de fang humit 
colpejant-los fort perquè no quedi aire a l’interior, car esclatarien durant 
la cocció en augmentar aquest aire de volum par l’acció del calor.

0.1 Morfologia del mural
Així, doncs, el procediment de l’enrajolat s’ha aplicar i es continua 

aplicant, però, a mesura que al concepte de mur o paret ha anat perdent 
terreny respecta del de coberta o recobriment del propí mur, també 
l’ambició de conquesta de noves formes i espais ha anat augmentant, i això 
ha creat uns problemes tècnics qua han obligat a canviar els procediments 
de fabricació. Així es comença a fabricar les plaques de revestiment 
mural construïdes interiorment per diferents nervadures i parets que 
permeten  mides més grans i una major resistència al xoc tèrmic, alhora 
que s’aconsegueix menys pes i par tant mes fàcil manipulació, i que parta 
doncs, com a conseqüència una ambició mes gran en fer els fragments 
qua són més independents i expressius per la diversitat de textures i 
volums. La realització tècnica d’aquest nous procediments pot anar de 
la fabricació manual, tal com veiem que es fabrica una construcció de 
carpinteria, pel sistema de lamines tallades seguint un patró dibuixat 
abans, que desprès es cusen o enganxen, quan encara estan humides, per 
crear els espais interiors que serviran de suport a la placa o paret exterior, 
fins a la fabricació per mitjà del premsat mecànic, amb extrusió de forats 
o compartiments que redueixen pes i ajuden a una millor cocció. avui dia, 
fins la indústria dels maons adopta aquest nou concepte tècnic.

Un altre pas endavant en la tecnologia de la ceràmica mural el representa 
la introducció de les tècniques del colatge aplicat a motlles de guix de 
diverses formes, que permet unes formes o mòduls repetits aconseguint 
una gran perfecció de juntes i rapidesa d’elaboració, alhora que es poden 
aplicar unes argiles o pastes molt fines i poc plàstiques que proporcionen 
unes qualitats visuals molt diferents de les dels altres procediments 
anteriorment explicats. Està, doncs, en la decisió del ceramista l’elecció 
de la tècnica e emprar en la futura obra mural, i aquesta decisió serà la 
que condicionarà el tipus de fang a utilitzar i, per tant,el tipus de coberta 
o esmaltat a aplicar.

0.2 Elecció del fang
Abans de passar a explicar aquest punt, és convenient recordar el que 

hem dit més endavant, que existeix un altre condicionant important en 
decidir el futur treball, i que no és altra que el lloc d’emplaçament del 
mural. Perquè, no és el mateix pensar en un mural que haurà d’anar en 
un interior, que en un altre que anirà a l’exterior, O el que s’instal·lara 
en un país càlid i plujós, o en un país que a l’hivern glaça. Les raons 
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d’aquestes diferencies consisteixen en que el material ceràmic, segons 
del que està compost, i a la temperatura de cocció que pot resistir sense 
deformar-se, pot tenir una consistència porosa o, pel contrari, compacta, 
i és, precisament, aquestes dues condicions les que haurem de tenir en 
compta a l’hora d’escollir el fang per fer el nostre mural.

El fang refractari ric en xamota és idoni per resistir les grans tensions 
tèrmiques (altes temperatures de cocció), O el pes (blocs de gran tamany), 
perquè té una estructura granalluda i porosa, però tan ben cohesionada 
que el fa apte pels murals í les escultures de grans  dimensions; també la 
seva estructura el fa molt apte per resistir les abrasions naturals que es 
produeixen a la intempèrie i en el transcurs del temps. no obstant això, 
com que la seva estructura és porosa pot convertir-se en  un inconvenient 
en els climes plujosos i gelats, perquè l’aigua pot penetrar pels poros de 
la seva superfície si està el mural a l’exterior, i, després, l’aigua, en gelar-
se i augmentar de volum pot arribar e esquerdar. No obstant, sempre serà 
millor utilitzar el refractari que el fang vermell o pisa de baixa temperatura, 
perquè, a més a més de ser aquests fangs molt porosos, també són febles 
d’estructura molecular i per tant són poc resistents a l’abrasió, defecte 
molt greu per aquella ceràmica que ha d’anar col·locada e l’exterior o que 
ha d’usar-se com a paviment.

Si volem evitar la porositat del refractari només caldrà protegir-lo 
d’unes capes fines de fang de gres i coure’l a la temperatura del gres (gran 
foc).  Això farà que quedin tapats els porus de la superfície i permetrà un 
millor desenvolupament de les games cromàtiques dels esmalts. Aquest 
procediment, però, sí s’aplica una capa d’engalba excessiva. pot esmorteir 
el traç dels volums del mural, les senyals de les marques directes de les 
textures fetes per les eines de modelar o pels dits que són tant atractives; 
i fins treure l’encant que té el fang refractari quan està sol, i aleshores el 
mural pot perdre força i expressió.

És per això que l’artista heurà de decidir que és el que vol que 
prevalguí. Per resumir, direm que els fangs de pisa i vermells cuits a 
baixa temperatura ven bé pels climes atemperats i sobretot pels interiors 
que estan protegits de la intempèrie, i són els fangs refractaris, i, sobretot, 
les pastes i els fangs de gres i porcellana els millors pels exteriors i els 
climes durs.

0.3 La decisió de l’esmalt i les fornades. 
Característiques de la cocció 

Com que les games cromàtiques són molt vives i fortes a temperatures 
baixes de cocció i, al Contrari, van perdent intensitat i lluminositat a 
mesura que anem augmentant la temperatura, el ceramista haurà de tenir 
molt en compte aquest factor a l’hora de projectar l’obra.
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De totes maneres, sempre tindrà el recurs, Si es que decideix servir-se 
del fang refractari i de les altes temperatures de cocció, d’utilitzar una 
segona cocció d’esmalts, a més baixa temperatura sobretot per aquells 
colors vius de sobrecoberta que no podria aconseguir d’altra manera.

Si 1’esmalt aplicat sobre les plaques és molt ric en matèria plàstica 
(alúmina) i semblant a la composició de la pasta que el sosté, es pot 
utilitzar el procediment de la monococció, més econòmic i ràpid, però 
és aleshores més aconsellable de no fer mai una formada lenta perquè la 
sortida de l’aigua del cos de les plaques, no faci saltar o escopir l’esmalt. 
Per evitar aquest perill s’aconsella posar l’esmalt mes aviat prim. Peró, 
per una millor seguretat en el bon resultat final, és aconsellable de coure 
les plaques abans a una cocció a baixa temperatura (fornada de biscuit) 
abans de col·locar-hi l’esmalt, i així evitar perills i desgracies.

Com que quan es treballa en un mural s’acostuma a fer els fragments i 
els volums força gruixuts, sobretot si el mural te alts relleus, i de tamanys 
bastant grans, és aconsellable coure les plaques a poc a poc, vigilant 
que la pujada de temperatura sigui molt lenta sobretot des dels OºC, 
fins els 600ºC, i encara seria millor fer una fornada de precalentament 
o “escaldat” el dia abans, deixant les sortides d’aire del forn (registre, 
porta) una mica oberts perquè pugui escapar-se fàcilment el vapor d’aigua 
contingut a dins de les peces. En aquesta formada S’ha de procurar que la 
temperatura no passi dels 200ºC.

0.4 Execució i fragmentació del mural.
Les formes de les plaques murals que constitueixen les parets del gran 

mural, poden ser rectangulars, quadrades o irregulars i tot dependrà del 
criteri del ceramista en fer l’obra, i fragmentar-la. Es aconsellable, quan 
es fragmenta el mural, resseguir les línies de les formes dels diferents 
volums evitant tallar-les pel mig, perquè visualment sembla una agressió, 
encara que hi ha artista que té el criteri que la quadriculació d’una obra per 
la seva estructura repetida, proporcionada i geomètrica, no pot molestar a 
l’espectador, ni destruir la totalitat de l’obra i del seu conjunt. (El mestre 
Llorens Artigas era d‛aquest parer).

Es aconsellable un cop acabat de fer el mural, esperar a tallar-lo quan 
hagi pres una mica de consistència (duresa de cuir) i sempre fer-ho 
entrant l’eina en sentit vertical, traient o posant l’espàtula o ganivet, mai 
arrossegant-lo, per evitar deformacions en les arestes i puntes. Es pot 
fabricar, Si el tall és per quadrícula, un caixó de parets metàl·liques molt 
primes que actuïn en forma de ganiveta que talla mentre es treu i posa a 
dins del mural. Un cop tallat, encara es convenient esperar una mica més 
i girar cada tros un a un per començar el buidat de la part del darrera, 
aquesta operació de rebaixar traurà pes a les plaques i també facilitarà 
mes tard la bona Subjecció del mural a la paret amb el ciment. Aleshores 
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serà el moment de numerar amb un punxó les plaques, correlativament, 
tenint molt de compte de numerar també igual el dibuix o projecte que 
ens ha servit de guia o patró.

Una recomposició mural de gran tamany, gairebé és impossible 
treballar-la tota sencera com ho faria un escultor davant d’un gran bloc 
de pedra. El que s’acostuma a fer és treballar-lo per parts, reservant la 
darrera filera de fragments com a base o indicació per les altres parts 
en que ha de continuar treballant-se. Es desmunten, doncs, les parts 
modelades i es deixen les del costat que continua, i així successivament 
fins arribar al tram final. El mural així treballat tant pot executar-se a 
terra a dins d’un gran marc o caixó de fusta que servirà per subjectar les 
parets del mural que treballarem i donar-li un gruix general uniforme, 
com a sobre d’una taula o entarimat gran. També hi ha ceramistes que 
prefereixen construir-se un plafó de fusta amb marc col·locat inclinat 
(escrit a ma no reconegut) alhora de treballar i posar el fang, i una millor 
visió de conjunt mentre es fa 1’obra; però, hi ha el perill que la gran 
quantitat de fang s’esllavissi cap a terra pel pes. Per això es convenient de 
col·locar uns tacs o ganxos de fusta o metall, clavats al fons del caixó o 
marc, de manera alternada, que serveixin de falques per a retenir el fang.

Un altre sistema consisteix en fabricar els fragments o plaques 
per separat, i després col·locar-los a terra o sobre una taula i anar-los 
treballant per parts. Naturalment, això no permet un tractament tan 
directe i escultòric que el procediment anterior.

També hi ha una modalitat que podríem dir que és emprada sobretot 
pels ceramistes-escultors, car el procediment es el mateix que usen els 
escultors per passar les seves obres a matèria definitiva, que consisteix 
en fer el mural tot d’una peça col·locant el fang recolzat i subjectat per 
filferros i claus sobre d’un tauló de fusta amb marc col·locat verticalment, 
i després un cop modelat i acabat, abocar-hi guix que servirà de matriu o 
contramotlle a la forma modelada posteriorment de manera definitiva pel 
procediment de l’apretada de fang. En aquest sistema la forma modelada 
original desapareix totalment.

Tots aquests procediments explicats son molt indicats quan es tracta 
de murals que cal modelar perquè tenen alts i baixos relleus en la seva 
composició i perquè l’artista, d’aquesta manera, pot decidir fins al darrer 
moment els diferents volums i les formes de la seva obra; però, en canvi, 
per aquells murals ceràmics de caràcter mes pictòric, la feina és mes 
senzilla perquè el que cal sobretot és tenir un projecte molt ben dissenyat 
a priori amb un bon mostrari de games d’esmalts i probes de colors i 
textures perquè, desprès, a l’hora de l’execució, nomes calgui tenir més 
rajoles o fragments cuits de ceràmica en els quals s’hi pugui aplicar en 
esmalts i engalbes-esmalts i òxids, tots els motius a representar.
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0.5 Com enfornar els fragments del mural
Existeix el criteri que a l’hora de coure els fragments d’un mural 

sempre serà més fàcil enfornar plaques rectangulars i regulars que no 
pas formes irregulars. Si la col·locació a dins del forn es fa seguint la 
tradició dels antics rajolers (“tauleiers” valencians), aleshores les plaques 
hauran de col·locar-se dretes, perpendiculars a les plaques d’enfornar que 
formen els diferents pisos a dins del forn, això farà guanyar capacitat, 
i el calor quedara més ben repartit, però, s’ha de ser molt hàbil per 
aconseguir col·locar, una llarga fila de plaques separades entre sí per 
pocs mil·límetres d’aire, i nomes subjectades per unes tires llargues de 
cilindres o marrells de fang tou a sota i a sobre. El més corrent es que 
els trossos irregulars del mural, així com els trossos grans, es coguin 
plans a sobre de plaques refractàries d’enfornar, ben planes, col·locades 
per pisos i sostingudes per columnes, perquè, d’altra manera es podrien 
torçar o deformar.

També es troben en el mercat unes caixes amb uns encaixos sortint 
lateralment que són molt útils per a col·locar-hi les plaquetes a rajoles 
de tamany petit per enfornar i coure; encara que per les plaques de gres 
és aconsellable no utilitzar aquest procediment, perquè en sofrir aquest 
tipus de pastes, molt encongiment i deformació durant la cuita a alta 
temperatura, existeix el perill que totes les plaques es torcin fent panxa; 
defecte que no pot tolerar-se.

0.6 La col·locació
Per acabar direm que un mural construït en rajoles primes i petites pot 

ser col·locat amb els preparats de guix que usen els paletes i que tenen 
un poder de cohesió suficient pel pes que han de suportar; també són útils 
les coles especials que es troben al mercat. Però per murals grans amb 
alt relleu i fragmentats amb mides considerablement grans (40 x 40 cm. 
com a mínim cada placa) cal utilitzar el ciment pòrtland. I encara per una 
major seguretat s’han d’adossar les plaques amb l’ajuda de ganxos de 
ferro o del propi refractari sortint del darrere de 1es plaques, que faran 
que s’adaptin més bé en encaixar a dins de forats practicats en la paret 
que els serveix de suport.
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en l’arquitectura”: http://hdl.handle.net/2099.2/3436

8. FabLab BCN: http://www.fablabbcn.org/ i FabLab León: http://
www.fablableon.org/

9. Fátima Quesada, fabrica de forma artesanal, “alízares” a la Alpujarra 
granadina per encárreg des dels anys 80 http://www.alizares.es/
home.htm 

10. Actualització de recursos al bloc del projecte: http://projecte.tallera-
noitina.es

REFERENCIES i RECURSOS WEB
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PRESUPOST DE REALITZACIÓ

Materials:
quantitat preu total

Caolí
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Fins aviat
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