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El treball de Teresa és un 

llarg viatge subterrani que

acosta natura i arquitectura

#03

T
eresa Escayola (Barcelona,
1952) és una guardonada i pro-
digiosa ceramista i escultora
amiga del foc, de la terra i del
fang. Des dels anys setanta del

segle passat, la seva mirada ha donat for-
ma i moviment a tot un seguit de peces
que son col·lecció i plaer dels qui estimen
la bellesa. Havent fet estudis de ceràmi-
ca a l’Escola d’Arts i Oficis (i també de ta-
pís amb Tàpies-Barba) va iniciar la seva
tasca en el camp de la peça utilitària (junt
amb la seva germana Carme, sota el se-
gell Cargol Màgic) i a principis de la dè-
cada dels vuitanta va començar a experi-

mentar amb l’es-
cultura ceràmi-
ca. A partir de
1992, junt amb
el cuiner-poeta
Antonio Ferrer,

es trasllada a viu-
re al Castell-Palau

d’Orriols (L’Odissea
de l’Empordà), on

munta el seu ta-
ller i compagina

el foc de la cuina amb la fusió dels 1.300
°C volcànics del forn.

Les obres de Teresa son la plasmació
ceràmica de la natura a escales sorpre-
nents; harmonies, formes i textures que
generen moviment; creacions riques i va-
riades que demanen ser acaronades. Un
mosaic de peces, torratxes, gerres, plats i
escultures que en la seva genialitat mos-

tren l’enorme complexitat de l’aparent-
ment simple. Destaca, a més de la fragili-
tat quasi trencadissa de molta de la seva
obra recent –les plàteres amb tapetes i es-
tovalles de fil–, la visió feréstega, salvatge,
de les seves actuals figures, a cops gegan-
tines, antropomòrfiques, el fruit d’un llarg
viatge subterrani que acosta la natura a
l’arquitectura, com somniava Gaudí.

L’actual exposició a la galeria Km7, a
Saus-Camallera (Alt Empordà) –que es
pot visitar fins al 7 d’octubre–, s’inspira,
en paraules d’ella mateixa, en les formes
que la pròpia naturalesa ens ofereix i que
Teresa Escayola recrea amb textures i
matèries que semblen gairebé sorgides
de les laves volcàniques adormissades de
l’Empordà.

DE TERRA ENDINS, 
DE MAR ENLLÀ

EXPOSICIONS RECENTS

4 DE SETEMBRE DE 2004
Ceràmica. 
Km7, espai d’ART. Saus-Camallera 
(conjunta amb José Luis Pascual).

5 D’ABRIL DE 2003 
Fusió entre el fil i el fang
Castell Palau d’Orriols.

21 DE MARÇ DE 2002
Art 2002
Girona 
(conjunta amb José Luis Fajardo).

8 JULIOL DE 1995
Col·lectiva Estiu ‘95 
Castell Palau d’Orriols: 
Jose Alexanco, Manuel Álvarez,
Joanet Artigas, Rafael Bartolozzi,
Teresa Escayola, Jose Maria
Guerrero Medina, Isao, Paulo
Laender, Jose luis Pascual, Enric
Pladevall, Sebastià Ramis i
Xavier Serra de Rivera.
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foc i fang 
en moviment
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