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És una vertadera satisfacció que, el Museu del Taulell Manolo Safont d’Onda, en l’acompliment de 
les seues funcions al servei de la societat, es convertisca en seu de la quarta mostra de la sèrie Au-
tors Contemporanis amb l’exposició “Joan Llàcer a Onda. Ceràmiques”, sobre la qual versa aquest 
catàleg que tinc el plaer de presentar-los.

Aquesta exposició de ceràmiques ens permet endinsar-nos en l’univers d’un dels més reconeguts 
ceramistes actuals. Joan Llàcer, natural de la veïna població de Borriana, veterà professor de l’Escola 
de Ceràmica de La Moncloa de Madrid (una de les institucions docents amb més prestigi a Espanya) 
ha participat en les fires internacionals, les espanyoles i les europees més importants i ha exhibit la 
seua obra en les galeries més prestigioses  d’Europa, així com dels Estats Units i de Corea del Sud.

Com artista consagrat ha obtingut al llarg de la seua trajectòria múltiples premis i guardons nacio-
nals i internacionals. Les crítiques de la seua obra, de  les quals recollim sols algunes en aquestes 
pàgines, escrites per destacats especialistes en art i ceràmica, permeten conèixer l’abast internacio-
nal del seu recorregut i el calat de la seua empremta.

Amb aquesta mostra i aquesta publicació tenim la pretensió de fer difusió de l’obra d’un gran ce-
ramista, amb l’objecte de contribuir al desenvolupament i innovació de l’art ceràmic del nostre 
entorn. L’originalitat de les seus obres i el domini de la tècnica, patents en cadascuna de les peces, 
no deixarà a ningú indiferent. 

Només em resta agrair les col·laboracions escrites, el treball realitzat i, per descomptat, expressar la 
més sincera gratitud a Joan Llàcer per cedir-nos temporalment part de les seus potents ceràmiques 
per al gaudi de tots. 

Salvador Aguilella Ramos
Alcalde d’Onda

Onda, 26 de juny  de 2014





Es una verdadera satisfacción que, el Museo del Azulejo Manolo Safont de Onda, en el desempeño 
de sus funciones al servicio de la sociedad, se convierta en sede de la cuarta muestra de la serie 
Autores Contemporáneos con la exposición “Joan Llàcer en Onda. Cerámicas”, sobre la cual versa 
este catálogo que tengo el placer de presentarlos.

Esta exposición nos permite adentrarnos en el universo de uno de los más reconocidos ceramistas 
actuales. Joan Llàcer, natural de la vecina población de Borriana, veterano profesor de la Escuela de 
Cerámica de La Moncloa de Madrid (una de las instituciones docentes con más prestigio en España) 
ha participado en las ferias internacionales españolas y europeas más importantes y ha exhibido su 
obra en las galerías más prestigiosas de Europa, así como de Estados Unidos y Corea del Sur.

Como artista consagrado ha obtenido a lo largo de su trayectoria múltiples premios y galardones  
nacionales e internacionales. Las críticas de su obra, de las cuales recogemos sólo algunas en estas 
páginas, escritas por destacados especialistas en arte y cerámica, permiten conocer el alcance inter-
nacional de su recorrido y el calado de su huella. 

Con esta exposición y esta publicación pretendemos hacer difusión de la obra de un gran ceramista 
y contribuir al desarrollo e innovación en el arte cerámico de nuestro entorno y, cómo no, al puro 
disfrute sensorial que produce la mera contemplación. La originalidad de sus obras y el dominio de 
la técnica, patentes en cada una de las piezas, no dejará a nadie indiferente.

Sólo me resta agradecer las colaboraciones escritas, el trabajo realizado y, por supuesto, expresar  
mi más sincera la gratitud a Joan Llàcer por cedernos temporalmente parte de sus potentes cerámi-
cas para disfrute de todos.

Salvador Aguilella Ramos
Alcalde de Onda

Onda, 26 de junio de 2014
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BIOGRAFIA  DE JOAN LLÀCER

Al llarg de la carrera artística de Joan Llàcer se li han detectat diverses etapes que li han permés 
realitzar diferents girs en totes les seues manifestacions, en les quals el fang ha sigut el motiu amb 
què ha expressat la seua creativitat.

Així doncs, hom pot trobar una primera etapa en què “les boles” representaven un món sobre 
el qual edificar les seues manifestacions, seguides per “les grosses”, les instal·lacions de pans, les 
gerres en les més variades manifestacions i la seua àmplia col·lecció de “trencats” han fet que la tra-
jectòria de Joan Llàcer tinga una importància vital en una zona on la ceràmica constitueix la principal 
punta de llança de l’economia provincial.

Va nàixer a Borriana (Castelló), va estudiar a l’Escola Oficial de Ceràmica de Madrid, a l’Escola Ma-
drilenya de Ceràmica de La Moncloa i a l’Escola d’Arts i Oficis, també a Madrid.

D’entre les seues activitats docents i càrrecs, cal destacar el fet de ser en l’actualitat professor de 
l’Escola Oficial de Ceràmica de Madrid i haver sigut director de la Escola Taller d’Art Ceràmic Faenza 
de Madrid, així com l’encarregat del muntatge artístic de l’Exposició de la Ceràmica Espanyola de la 
Prehistòria als nostres dies a Madrid.

Li han donat fins ara quinze guardons, dels quals destaquem el Premi Nacional de Talavera de la Rei-
na (Espanya, 1977), el de la Biennal de Valauri (França, 1984) i el de l’International Art Competition 
de Nova York (Estats Units, 1988).

De les més de 130 exposicions realitzades és impossible destacar-ne només unes quantes, ja que la 
gran majoria són de gran rellevància: per això apuntem la seua participació a les fires internacionals 
i nacionals d’art d’Espanya i Europa més destacades, les constants exposicions en galeries conegu-
des de tot Espanya i que ha exposat a les sales de pràcticament totes les ciutats més importants 
d’Europa, així com en algunes dels Estats Units. Té obres en nombrosos museus, entre els quals 
destaquem el palau de La Moncloa i el Museu Municipal de Madrid, el Museu Nacional de Ceràmica 
Óbidos a Portugal, el Museu Caselli d’Itàlia (Mòdena i Nàpols) i el de Salònica a Grècia. 

Ha realitzat importants murals ceràmics com el de l’aeroport de Sondika de Bilbao o la Universitat 
de Salamanca, i escultures urbanes en nombrosos punts de la geografia espanyola.
 
També ha realitzat exposicions al Centre Municipal de Cultura La Mercé de Borriana i al Castell de 
Peníscola, per citar algunes referències de la província de Castelló.
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BIOGRAFÍA DE JOAN LLÀCER

A lo largo de la carrera artística de Joan Llàcer se le han detectado varias etapas que le han permitido 
realizar diferentes giros en sus manifestaciones en las que, en todas ellas, el barro ha sido el motivo 
con el que ha expresado su creatividad.

Así pues, se puede encontrar una primera etapa en que “las bolas” representaban un mundo sobre 
el que edificar sus manifestaciones, siguieron “las gordas”, las instalaciones de panes, las jarras en 
sus más variadas manifestaciones y su amplia colección de “rotos” han hecho que la trayectoria de 
Joan Llàcer tenga una importancia vital en una zona en la que la cerámica constituye la principal 
punta de lanza de la economía provincial.

Nació en Borriana, Castellón, estudió en la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid, en la Escuela de 
Cerámica de La Moncloa y en la Escuela de Artes y Oficios, también de Madrid. 

De entre sus actividades docentes y cargos, caben ser destacados el hecho de ser en la actualidad 
profesor de la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid y haber sido director de la Escuela Taller de 
Arte Cerámico Faenza de Madrid, así como el encargado del montaje artístico de la Exposición de la 
Cerámica Española de la Prehistoria a nuestros días en Madrid. 

Le han otorgado hasta la fecha quince premios, de los que destacamos el Premio Nacional en 
Talavera de la Reina (España, 1977), en la Bienal de Vallauris (Francia, 1984) y en la International Art 
Competition de Nueva York (Estados Unidos, 1988).

De sus más de 130 exposiciones sería imposible destacar unas cuantas, ya que en su mayoría son de 
gran relieve; por eso anotaremos su participación en las ferias internacionales de arte de España y 
Europa más importantes, sus constantes exposiciones en las galerías más conocidas de toda España 
y que ha expuesto en galerías de prácticamente todas las ciudades más importantes de Europa, así 
como en algunas de Estados Unidos. Tiene obras en numerosos museos, de los que destacaremos 
el palacio de La Moncloa y el Museo Municipal de Madrid, el Museo Nacional de Cerámica Óbidos 
en Portugal, el Museo Caselli de Italia (Módena y Nápoles) y el de Salónica en Grecia. Ha realizado 
importantes murales cerámicos como el del aeropuerto de Sondika en Bilbao o la Universidad de 
Salamanca, y esculturas urbanas en numerosos puntos de la geografía española.

Ha realizado también exposiciones en el Centro Municipal de Cultura La Merced de Borriana y en el 
Castillo de Peñíscola, por citar algunas referencias en la provincia de Castellón.
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CRÍTIQUES I COMENTARIS DE L’OBRA DE JOAN LLÀCER

Els fangs ancestrals
Crítica d’Antonio Gascó

Llàcer, que avui és una de les figures més representatives de la geografia ibèrica en el treball de 
l’escultura del fang, presenta una col·lecció de peces en les quals l’ancestralitat posseeix un pres-
sentiment tan suggeridor com intens en l’íntima i característica tribulació de les seues formes, irre-
gulars i agressives de perfil prehistòric.

En la ceràmica de Llàcer, l’escultòric ofereix perfils de geogràfica tragèdia. L’artista és un romàntic 
de les textures, del poder dels volums, de la intensitat del pictòric. Caldria dir que la pintura de 
l’informalisme de Tàpies s’ha convertit en tridimensional als atuells del nostre escultor. Deambula-
ció per la riquesa de les gammes de color, produïts per la màgia de les engalbes, les xamotades, els 
gresificats, les textures de les terres, la humanització de l’objecte popular intensament deformat, 
disfressat de ruïna excitant. 

“Les seues ceràmiques són potents en el seu sensitiu modelatge de vocació arqueològica”.

La cocció i la màgia del foc resolen procediments en els quals el temps pareix detenir-se en una 
narrativa novel·lesca, que impacta per les connotacions figuratives que ens porten a una vivència 
arqueològica. Aquest doble joc de l’actualitat i l’arqueologia, de la plasticitat i la tragèdia i el para-
digma generen una inquietant geografia d’imatges en què el ser mateix de la ceràmica es converteix 
en una paranoia objectual.

En el tacte que demanen els objectes, l’esplendor es troba amb els avantpassats i lliga l’avui ciber-
nètic al passat més primitiu. L’etern retorn. L’existencialisme convertit en imatge. El póveda glorificat 
en l’estatuària del fang. El pressentiment del conte arqueològic que encara conserva el batec de 
la seua ànima immortal... Tot això és el propòsit de Llàcer: artista emotiu i temperamental en una 
obra, poderosa amb la seua desmanegada intensitat en la qual no falta l’exquisitat i la glorificació 
de la tècnica. 
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CRITICAS Y COMENTARIOS DE LA OBRA DE JOAN LLÀCER

Los barros ancestrales
Crítica de Antonio Gascó

Llàcer, que hoy es una de las figuras más representativas de la geografía ibérica en el menester de 
la escultura del barro, presenta una colección de piezas en las que la ancestralidad posee un pálpi-
to tan sugestivo como intenso en la íntima y característica tribulación de sus formas, irregulares y 
agresivas de perfil prehistórico.

En la cerámica de Llàcer, lo escultórico ofrece perfiles de geográfica tragedia. El artista es un ro-
mántico de las texturas, del poder de los volúmenes, de la intensidad de lo pictórico. Diríase que 
la pintura del informalismo de Tàpies se ha convertido en tridimensional en las vasijas de nuestro 
escultor. El deambular por la riqueza de las gamas de color, producidos por la magia de los engobes, 
los chamotados, los gresificados, las texturas de las tierras, la humanización del objeto popular in-
tensamente deformado, disfrazado de ruina excitante.

“Sus cerámicas son potentes en su sensitivo modelado de vocación arqueológica”.

La cocción y la magia del fuego resuelven procedimientos en los que el tiempo parece detenerse en 
una narrativa novelesca, que impacta por las connotaciones figurativas que nos llevan a una viven-
cia arqueológica. Ese doble juego de la actualidad y la arqueología, de la plasticidad y la tragedia y el 
paradigma generan una inquietante geografía de imágenes en las que el ser mismo de la cerámica 
se convierte en una paranoia objetual.

En el tacto que piden los objetos, el espectador se encuentra con sus propios ancestros, ligando el 
hoy cibernético al pasado más primitivo. El eterno retorno. El existencialismo convertido en ima-
gen. El póveda glorificado en la estatutaria del barro. El pálpito del cuento arqueológico que aún 
conserva el latido de su alma inmortal... Todo ello es el propósito de Llàcer: artista emotivo y tem-
peramental en una obra, poderosa en su desvencijada intensidad en la que no falta la exquisitez y 
la glorificación de la técnica.
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Crítica d’Antonio San Juan

Joan Llàcer em deia, no fa molt de temps, que l’home invisible és un personatge de ficció que el 
fascina. Sentir fascinació per una realitat que està en un altre pla i no desitjar ser-ho podria ser fi-
nalment la mateixa cosa i, de vegades, caminar en paral·lel per senders secrets. Joan Llàcer. Home 
Invisible. Fantàstic. Però, per què no el Màgic d’Oz? 

Quan Billy Elliot, personatge de Lee Hall, explica les sensacions que experimenta ballant diu: “Sent 
que desaparec”, “Sent com una electricitat al cos”.
Aquest deliciós i escruixidor testimoniatge, viscut i explicat per un xiquet com Billy Elliot, ajuda a 
comprendre part dels misteris que acompanyen els actes més purs i genuïns de l’ésser humà. 

Segur que Joan Llàcer es fa invisible, no pot ser d’una altra manera. Es fa invisible per buidament. 
S’estableix un transvasament d’energia constructora i creativa del seu cos i la seua ment directa-
ment a la seua obra. Si no fóra així, com es podria explicar tanta força, tant de poder, tanta energia 
alliberada i recollida en el seu treball, en la seua obra. Desapareix com Billy Elliot, però amb una 
diferència: Joan Llàcer quan desapareix, quan es fa invisible, produeix un curtcircuit i fon els ploms. 
S’autocurtcircuita. 

Passe de la manera que passe, tot en Joan Llàcer és una aventura. Navega pel corrent d’un riu que 
l’arrossega on “no és possible entrar-hi dues vegades” com en el riu d’Heràclit. L’obra de Joan Llàcer 
és sempre canviant com “el flux perpetu” del filòsof. Nova. Sorprenent. De vegades provocadora, 
descarada en ocasions. Valenta. Agosarada. Ara polsim tràgic (dramàtica), ara neorealista. Lúdica, 
especialment lúdica. En una paraula, diferent. Encara que sempre dins d’un mateix canal. El llit que 
dóna forma al riu. El llit que és, així mateix, riu també. 

Joan Llàcer faria passar una bona estona a Billy Elliot. I al Mag d’Oz. 

21 de novembre de 2009 



13

Crítica de Antonio San Juan

Joan Llàcer me decía, no hace mucho tiempo, que el hombre invisible es un personaje de ficción que 
le fascina. Sentir fascinación por una realidad que está en otro plano y no desear serlo podría ser 
finalmente la misma cosa y a veces caminar en paralelo por senderos secretos. Joan Llàcer. Hombre 
Invisible. Fantástico. Pero, ¿por qué no el Mago de Oz?

Cuando Billy Elliot, personaje de Lee Hall, cuenta las sensaciones que experimenta bailando dice: 
“Siento que desaparezco”, “Siento como electricidad en el cuerpo”. Este delicioso y estremecedor 
testimonio, vivido y contado por un niño como Billy Elliot, ayuda a comprender parte de los miste-
rios que acompañan a los actos más puros y genuinos del ser humano.

Seguro que Joan Llàcer se hace invisible, no puede ser de otra manera. Se hace invisible por vacia-
miento. Se establece un trasvase de energía constructora y creativa desde su cuerpo y su mente 
directamente a su obra. De no ser así, cómo puede explicarse tanta fuerza, tanto poderío, tanta 
energía liberada y recogida en su trabajo, en su obra. Desaparece como Billy Elliot, pero con una di-
ferencia: Joan Llàcer cuando desaparece, cuando se hace invisible, produce un cortocircuito y funde 
los plomos. Se autocortocircuita.

De cualquier manera como suceda, todo en Joan Llàcer es una aventura. Navega por la corriente de 
un río que lo arrastra donde “no es posible meterse dos veces”, como en el río de Heráclito. La obra 
de Joan Llàcer es siempre cambiante como “el flujo perpetuo” del filósofo. Novedosa. Sorprenden-
te. A veces provocadora, descarada en ocasiones. Valiente. Osada. Ora pizca trágica (dramática), ora 
neorrealista. Lúdica, especialmente lúdica. En una palabra, diferente. Aunque siempre dentro de un 
mismo cauce. El cauce que da forma al río. El cauce que es, así mismo, río también.

Joan Llàcer haría las delicias de Billy Elliot. Y del Mago de Oz.

21 de noviembre de 2009 
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Crítica d’Enzo Di Gracia

Des de la primera trobada amb l’obra de Joan Llàcer és possible intuir amb quanta convicció i ener-
gia reivindica per a la ceràmica un paper i una funció fonamental en el panorama de l’art, espe-
cialment en el contemporani. Es troba utilitzant la ceràmica com a material per a una producció 
artística d’intencions més àmplies, Llàcer pot ser el defensor més convincent d’un llenguatge estètic 
que traspassa l’ús de materials nobles i antiquíssims com són els propis de la ceràmica. La dada que 
primer proposa a l’atenció és el respecte quasi religiós amb el qual l’artista es col·loca davant de 
l’artesà i de la seua tècnica específica, que reconeix que una línea de desmarcació separa altament 
els dos camps d’activitat, Llàcer parteix d’un coneixement analític, minuciós, històric i científic de 
les diverses maneres amb els quals la ceràmica s’expressa i s’esprem, no solament al seu país sinó 
també en tots els països amb els quals ha tingut contacte.

Amb tots aquests aspectes “tècnics”, l’anàlisi i l’estudi de la ceràmica ha representat per a Llàcer 
també una manera conscient i convicta d’anar a cercar en la història de la seua terra per reconéixer 
les arrels de la seua cultura personal, que a la vegada s’alimenta i s’arrela en tot allò que el nostre 
moment històric, en tot el món, ofereix en l’àmbit de les propostes estètiques i de recerca artística. 
En efecte, és possible conéixer en l’obra de Llàcer un llegat no escindible amb la realitat del seu país, 
amb les seues característiques més importants i significatives, de la mateixa manera que un arbre 
no pot viure si no té les arrels profundament arrelades a la terra per atendre la nutrició primària i 
més antiga.

Però en l’arbre, el tronc es converteix en un altre pulmó d’alimentació, ja que per l’escorça, a través 
dels plecs i rugositats, arriba a posseir el vent que l’agita, de la pluja que el mulla, de la pols que s’hi 
diposita damunt, tot allò que en aquesta situació històrica i climàtica rep del món que el circumda, 
de la mateixa forma, l’obra de Llàcer (que és estructuralment ceràmica, es converteix immediata-
ment, fora de les arrels, en obra escultòrica, i més completament, d’art) recull, assimila i refà tot allò 
que el nostre moment històric contínuament li ofereix com a sensacions, emocions, coneixements 
i cultura. Paral·lelament, el seu ull es mou amb atenció goluda sobre la història (de la civilització, 
de l’art i de la ceràmica) per recollir aquells senyals que més netament han incidit i determinat 
l’expressió d’una edat i una societat.

Les recents composicions resulten un conjunt harmoniós de fortíssimes pulsacions diverses i con-
vergents, va de la sensual manipulació del refractari, segons una intenció ascendent postmoderna, 
a la recollida de temes i formes que s’avalen en la recuperació d’objectes descartats en el seu ús, 
descol·locats ambiguament en la composició escultòrica, en la línea d’un gust neopoverístic que cer-
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ca la poesia en els objectes inútils i era el seu coherent assemblatge, amb una sistemàtica organitza-
ció dels materials que el conceptualisme recupera a través d’un sentit profund de l’obra, utilitzades 
en clau estètica i tal vegada sensual.

Deriva sempre la sensació d’un artista que enmig de les tensions ha sabut recollir, filtrar i definir 
orgànicament en un UNICUM!, en el qual les arrels primàries i el desenvolupament històric de l’art 
donen lloc a una grafia complexa i completa que supera les distincions (pintura, escultura, ceràmica) 
per realitzar una sola proposta artística amb obra de valor absolut, no catalogable segons cànons 
sistemàtics. 

I encara més notable apareix aquest sentit de complexa harmonia i profund humanisme, quan 
s’observa que un altre dels cardinals del treball de Llàcer és la realització de grans obres d’explícita 
monumentalitat portades i inserides en l’arquitectura contemporània en una dimensió que, supe-
rat l’esquema de la decoració urbana, es converteix (o és possible que retorne a ser, recuperant 
les arrels renaixentistes i barroques del gènere) en l’art social, en la interpretació d’un art que en 
la quotidianitat, en les estructures de l’hàbitat, en la vida de tots els homes, troba la més natural 
conclusió.

21 de novembre de 2009 



17

Crítica de Enzo Di Gracia

Desde el primer encuentro con la obra de Joan Llàcer es posible intuir con cuánta convicción y 
energía reivindica para la cerámica un papel y una función fundamental en el panorama del arte, 
especialmente en el contemporáneo. Se encuentra utilizando la cerámica como material para una 
producción artística de intenciones más amplias, Llàcer puede ser el más convincente defensor de 
un lenguaje estético que traspasa el uso de materiales nobles y antiquísimos como son los propios 
de la cerámica. El dato que primero propone a la atención es el respeto casi religioso con el cual el 
artista se coloca de frente al artesano y a su propia técnica específica, reconociendo que una línea 
de desmarcación separa altamente los dos campos de actividad, Llàcer parte de un conocimiento 
analítico, minucioso, histórico y científico de los diversos modos en los que la cerámica se expresa 
y se exprime, no sólo en su país sino también en todos los países con los que ha tenido contacto. 

Con todos estos aspectos “técnicos”, el análisis y el estudio de la cerámica ha representado para Llà-
cer también un modo consciente y convicto de ir a buscar en la historia de su tierra para reconocer 
las raíces de su cultura personal, que a su vez se alimenta y se arraiga en todo cuanto nuestro mo-
mento histórico, en todo el mundo, ofrece en el ámbito de las propuestas estéticas y de búsqueda 
artística. En efecto, es posible conocer en la obra de Llàcer un legado no escindible con la realidad 
de su país, con sus características más importantes y significativas, del mismo modo que un árbol 
no puede vivir si no tiene las raíces profundamente arraigadas en la tierra para atender la nutrición 
primaria y más antigua. Pero, en el árbol, el tronco se convierte en otro pulmón de alimentación, 
ya que por la corteza, a través de los pliegues y rugosidades, llega a poseer el viento que lo agita, 
de la lluvia que lo moja, del polvo que se deposita sobre él, todo aquello que en esa situación his-
tórica y climática recibe del mundo que le circunda, de la misma forma, la obra de Llàcer (siendo 
estructuralmente cerámica, se convierte inmediatamente, fuera de las raíces, en obra escultórica, y 
más en absoluto, de arte) recoge, asimila y reelabora todo aquello que nuestro momento histórico 
continuamente le ofrece como sensaciones, emociones, conocimientos y cultura.
Paralelamente, su ojo se mueve con golosa atención sobre la historia (de la civilización, del arte y 
de la cerámica) para recoger aquellas señales que más netamente han incidido y determinado la 
expresión de una edad y una sociedad. 

Las recientes composiciones resultan un conjunto armonioso de fortísimas pulsaciones diversas y 
convergentes, va de la sensual manipulación del refractario, según una intención de ascendente 
postmoderno, a la recogida de temas y formas que se avalan en la recuperación de objetos descar-
tados en su uso, descolocados ambiguamente en la composición escultórica, en la línea de un gusto 
neopoverístico que busca la poesía en los objetos inútiles y era su coherente ensamblaje, con una 
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sistemática organización de los materiales que el conceptualismo recupera a través de un sentido 
profundo de la obra, utilizadas en clave estética y tal vez sensual. 

Deriva siempre la sensación de un artista que en medio de las tensiones ha sabido recoger, filtrar y 
definir orgánicamente en un iUNICUM!, en el cual las raíces primarias y el desarrollo histórico del 
arte dan lugar a una grafía compleja y completa que supera las distinciones (pintura, escultura, ce-
rámica) para realizar una sola propuesta artística con obra de valor absoluto, no catalogable según 
cánones sistemáticos.

Y todavía más notable aparece este sentido de compleja armonía y profundo humanismo, cuando 
se observa que otro de los cardinales del trabajo de Llàcer es la realización de grandes obras de ex-
plícita monumentalidad llevadas e insertadas en la arquitectura contemporánea en una dimensión 
que, superado el esquema del mobiliario urbano, se convierte (o es posible que retorne a ser, recu-
perando las raíces renacentistas y barrocas del género) en arte social, en la interpretación de un arte 
que en la cotidianidad, en las estructuras del hábitat, en la vida de todos los hombres, encuentra la 
más natural conclusión. 

21 de noviembre de 2009 
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Crítica de Mercedes Hernández

Profeta a la seua terra per a trencar tòpics, perquè ell no podia ser menys i perquè les dites, les 
profecies, no van amb ell. Irreverent amb els cànons establits i amb el seu entorn convencional, 
Joan Llàcer ha madurat sempre per necessitat o bé per esperit de contradicció. Contra corrent, ha 
supeditat la comoditat a l’onirisme, i a més, ha gaudit enormement amb açò.

Terrible, xiquet replicaire davant allò establit, la necessitat de donar una rèplica a les seues pre-
guntes, la recerca necessària entre la matèria i l’esperit, i sobretot, trobar la diferència en un món 
estètic en el qual quasi tot està dit. 

Caixetes, contes, àmfores, i una nova recopilació de les seues “Grosses” entre majúscules, que tant 
coneixem i han fet gaudir l’espectador, i els pans que poden sadollar l’apetit dels més famolencs 
d’art.

“Irreverent amb els cànons establits. Llàcer ha madurat per necessitat o per anar contra corrent”.
Una constant evolució d’un treball ben realitzat i l’exemple de la utilització del material ceràmic 
per traure el màxim aprofitament creatiu. Fang, aigua i unes mans que treballen a impulsos d’un 
pressentiment emocional. Naix la màgia que junt amb el sortilegi del foc fa fructificar la creativitat 
del mestre ceràmic, del terrisser.

Llàcer sempre sap sorprendre, provocar i innovar. Per a ell la vida sempre és una sorpresa, un joc 
etern a través del qual ens ofereix la seua creativitat. El motiu té la seua importància, però el que a 
ell de veritat l’interessa són les emocions i els ressorts que les impulsen, i d’aquests és l’expressió i 
la creació que engendra cadascuna de les seues obres, culminació d’una necessitat íntima.





21

Crítica de Mercedes Hernández

Profeta en su tierra para romper tópicos, porque él no podía ser menos y porque los dichos, las pro-
fecías, no van con él. Irreverente con los cánones establecidos y con su entorno convencional, Joan 
Llàcer ha madurado siempre por necesidad o bien por espíritu de contradicción. Contra corriente, 
ha supeditado lo cómodo a lo onírico, y además, ha disfrutado enormemente con ello.

Terrible, niño respondón ante lo establecido, su necesidad de dar una réplica a sus preguntas, la 
búsqueda necesaria entre la materia y el espíritu, y sobre todo, el hallar la diferencia en un mundo 
estético en el que casi todo está dicho.

Cajitas, cuentos, ánforas, y una nueva recopilación de sus “Gordas” entre mayúsculas, que tanto 
conocemos y han hecho disfrutar al espectador, y esos panes que pueden saciar el apetito de los 
más hambrientos de arte.

“Irreverente con los cánones establecidos. Llàcer ha madurado por necesidad o por ir contra co-
rriente”.

Una constante evolución, de un trabajo bien realizado y el ejemplo de la utilización del material 
cerámico para sacar el máximo aprovechamiento creativo. Barro, agua y unas manos que trabajan a 
impulso de un pálpito emocional. Nace la magia que junto al sortilegio del fuego hace fructificar la 
creatividad del maestro cerámico, del alfarero.

Llàcer sabe siempre sorprender, provocar e innovar. Para él la vida siempre es una sorpresa, un jue-
go eterno a través del cual nos ofrece su creatividad. El motivo tiene su importancia, pero lo que a 
él de verdad le interesa son sus emociones y los resortes que las impulsan, y de ellos es la expresión 
y la creación que engendra cada una de sus obras, culminación de una necesidad íntima.



22

Joan Llàcer, ceramista violent, a voltes 
Crítica de Fernando Ferro

Si se t’ocorre dir d’un artista que està viu i a més el coneixes que és un dels grans de la seua es-
pecialitat, ningú no et creu. Ací, la causa de proximitat produeix un efecte desolador, si l’esmentat 
fóra originari d’un país hiperdesenvolupat o remot, o almenys estiguera mort, tindries alguna cre-
dibilitat, d’una altra manera és impossible tenir crèdit. Doncs, ho sent, però Joan Llàcer és un dels 
ceramistes contemporanis més brillants i amb major projecció de futur del panorama artístic actual. 
Parodiant els nostres inefables i sempre benvolguts veïns portuguesos, diria que és el millor cera-
mista del món i un dels millors d’Espanya. 

Dic que és violent perquè porta al límit la tensió que poden suportar les pastes ceràmiques, refrac-
tari, les gammes cromàtiques dels seus esmalts, els dificilíssims rojos foc en tots els seus matisos, els 
intensos blaus i els cristal·lins colors de caramel, i se sent obligat a trencar formes i volums perquè 
les seues peces respiren al final alleujades. Objectes lliures de la tenaç disciplina terrissera, a pesar 
que al seu remot ofici es deuen. Llàcer alça les peces amb plaques i sense fer ús de tom, cercant 
ferides, esquerdes i llavis que ens parlen des del seu interior,  i donen una solució original al perma-
nent litigi entre la imprescindible tradició i el futur necessari. També ha trobat, en el conflicte entre
les pastes aspres i d’aparença primitiva que serveixen d’estructura a les peces i els esmalts delicada-
ment sofisticats o les engalbes encara més subtils, un llenguatge propi i identitari.

En aquest darrer assumpte connecta, sense cap dubte, amb el mestre indiscutible de la ceràmica 
contemporània entesa per primera vegada en la història com a activitat artística, el japonés Shoji 
Hamada. Al mateix temps recupera aqueix fructífer encreuament Orient/Occident del mestre anglés
Bernard Leach. En aquesta línia, la sèrie de peces de grandària mitjana amb forma d’ou, bola o gerro 
acabades amb cristal·litzacions són tot un manifest sobre el domini tècnic i l’elevació estètica. La 
prova del nou d’un virtuós i la refutació del que poguera semblar com una permanent violència des-
bocada. Ací només hi ha contenció i dolçor. L’avantguardista instal·lació de pans i botes trencades, 
amb maleta inclosa, m’evoca imatges de l’altiplà castellà. Hi ha un soroll de cereal, abandó i llunya-
nia que fan d’aquesta proposta un document ineludible per a entendre les possibilitats de vincular 
la pràctica ceràmica als corrents més decidits de l’art actual.

Al mateix temps em suggereix una reflexió i una analogia. Al llarg de tota la història de la humanitat,
els principals subjectes actius de la ceràmica i de la cuina sempre han sigut les dones. Amb el foc 
al mig, en qualsevol temps i lloc les dones han cuinat des del més elemental fins al més sofisticat, 
només des de la Il·lustració els homes es fiquen entre els fogons i aconsegueixen un enorme reco-
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neixement social. Diuen els que creen opinió que això és perquè han fet de la cuina un art. Burla, 
burlant alguna cosa semblant ha succeït en el camp de la ceràmica, que sempre va ser una activitat 
netament femenina i que amb l’arribada dels homes adquireix un enorme reconeixement social.

Cenyint-se a l’àmbit local, Espanya, les grans ceramistes Elena Colmeiro, Maria Bofill o Madola  di-
fícilment aconsegueixen l’estima dels nostres excelsos Josep Llorens Artigas, pare de la ceràmica
contemporània espanyola i guia de Joan Miró, o de l’artista més inspirat i millor posicionat en el 
mercat internacional, Claudi Casanovas. A Pablo Picasso i Miquel Barceló caldria tractar-los a part, 
millor com a pintors o escultors molt interessats pel camp ceràmic. Amb aquesta digressió vull arri-
bar al punt de reconéixer la menys coneguda labor de Joan Llàcer com a docent, des de sempre i fins 
ara mateix, festiu i generós en la divulgació dels seus molts sabers, que farà florir d’entre les seues
alumnes un ramell de grans professionals de la molt antiga màgia.

14 d’abril de 2014 
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Joan Llàcer, ceramista violento, a veces 
Crítica de Fernando Ferro

Si se te ocurre decir de un artista que está vivo y además le conoces que es uno de los grandes de su 
especialidad, nadie te cree. Aquí, la causa de proximidad produce un efecto desolador, si el mentado 
fuera originario de un país hiperdesarrollado o remoto, o al menos estuviera muerto, tendrías al-
guna credibilidad, de otro modo es imposible tener crédito. Pues, lo siento, pero Joan Llàcer es uno
de los ceramistas contemporáneos más brillantes y con mayor proyección de futuro del panorama 
artístico actual. Parodiando a nuestros inefables y siempre queridos vecinos portugueses, diría que 
es el mejor ceramista del mundo y uno de los mejores de España.

Digo que es violento porque lleva al límite la tensión que pueden soportar las pastas cerámicas, 
refractario, las gamas cromáticas de sus esmaltes, los dificilísimos rojos fuego en todos sus matices,
los intensos azules y los cristalinos colores de caramelo, y se siente obligado a romper formas y vo-
lúmenes para que sus piezas respiren al final aliviadas. Objetos libres de la tenaz disciplina alfarera,
a pesar de que a su remoto oficio se deben. Llàcer levanta las piezas con placas y sin hacer uso de 
tomo, buscando heridas, hendiduras y labios que nos hablan desde su interior, dando una solución 
original al permanente litigio entre la imprescindible tradición y el futuro necesario. También ha en-
contrado, en el conflicto entre las pastas ásperas y de apariencia primitiva que sirven de estructura 
a las piezas y los esmaltes delicadamente sofisticados o los engobes aún más sutiles, un lenguaje 
propio e identitario.

En este último asunto conecta, sin lugar a dudas, con el maestro indiscutible de la cerámica contem-
poránea entendida por primera vez en la historia como actividad artística, el japonés Shoji Hamada. 
Al mismo tiempo recupera ese fructífero cruce Oriente/Occidente del maestro inglés Bernard Leach. 
En esta línea, la serie de piezas de tamaño medio con forma de huevo, bola o jarrón acabadas con 
cristalizaciones son todo un manifiesto sobre el dominio técnico y la elevación estética. La prueba 
del nueve de un virtuoso y la refutación de lo que pudiera parecer como una permanente violencia 
desbocada. Aquí sólo hay contención y dulzura. La vanguardista instalación de panes y botas rotas, 
con maleta incluida, me evoca imágenes de la meseta castellana. Hay un ruido de cereal, abandono 
y lejanía que hacen de esta propuesta un documento ineludible para entender las posibilidades de 
vincular la práctica cerámica a las corrientes más decididas del arte actual.

Al mismo tiempo me sugiere una reflexión y una analogía. A lo largo de toda la historia de la huma-
nidad, los principales sujetos activos de la cerámica y de la cocina siempre han sido las mujeres. Con 
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el fuego por medio, en todo tiempo y lugar las mujeres han cocinado desde lo más elemental hasta  
lo más sofisticado, sólo desde la Ilustración los hombres se meten entre los fogones y alcanzan un 
enorme reconocimiento social. Dicen los que crean opinión que porque han hecho de la cocina un 
arte. Burla, burlando algo semejante ha sucedido en el campo de la cerámica, que siempre fue una 
actividad netamente femenina y que con la llegada de los hombres adquiere un enorme reconoci-
miento social. 

Ciñéndonos al plano local, España, las grandes ceramistas Elena Colmeiro, Maria Bofill o Mado-
la difícilmente logran el aprecio de nuestros excelsos Josep Llorens Artigas, padre de la cerámica 
contemporánea española y guía de Joan Miró, o del artista más inspirado y mejor posicionado en 
el mercado internacional, Claudi Casanovas. A Pablo Picasso y Miquel Barceló habría que tratarlos 
aparte, mejor como pintores o escultores muy interesados por el campo cerámico. Con esta digre-
sión quiero llegar al punto de reconocer la menos conocida labor de Joan Llàcer como docente, des-
de siempre y hasta ahora mismo, festivo y generoso en la divulgación de sus muchos saberes, que 
hará florecer de entre sus alumnas un ramillete de grandes profesionales de la muy antigua magia.
 

14 de abril de 2014 
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ESTUDIS · ESTUDIOS

Escola Oficial de Ceràmica (Madrid, Espanya)
Escola de Ceràmica de La Moncloa (Madrid, Espanya)
Escola d’Arts i Oficis (Madrid, Espanya).

CÀRRECS I ACTIVITAT DOCENT · CARGOS Y ACTIVIDAD DOCENTE

Responsable del muntatge artístic de l’Exposició de la Ceràmica Espanyola de la Prehistòria als 
nostres dies.
Director de l’obra enciclopèdica: “Taller de las artes”. Madrid, Espanya.
Director de les primeres jornades d’estudis ceràmics. Castelló, 1980.
Director del curs “Cerámica 82”. Diputació de Castelló, Espanya.
Director de l’Escola Taller d’Art Ceràmic Faenza. Madrid, Espanya.
Professor de l’Escola Superior de Ceràmica de La Moncloa. Madrid, Espanya.
Professor de l’Escola Oficial de Ceràmica. Madrid, Espanya.
Conferències a Tenerife, Santiago de Compostel·la, Buenos Aires, Madrid, etc.

ESTUDIS, PREMIS I OBRA · ESTUDIOS, PREMIOS Y OBRA
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PREMIS · PREMIOS

Premi Nacional de Ceràmica Talavera de la Reina. Toledo, Espanya, 1977.
Primer premi d’escultura Villa de Parla. Madrid, Espanya, 1981.

Primer premi de ceràmica Ciudad de Getafe. Madrid, Espanya, 1981.
Primer premi de ceràmica Villa de Móstoles. Madrid, Espanya, 1982.

Primer premi nacional d’avantguarda Alcalatén. Castelló, Espanya, 1983.
Diploma d’honor Finart. Barcelona, Espanya, 1983.

Diploma Biennal de Valauris. França, 1984.
Premi especial d’escultura Ciudad de Arganda. Madrid, Espanya.

Premi AVEC Manises. València, Espanya, 1985.
Primer premi de ceràmica 5é Saló Nacional d’Art d’Alcobendas. Madrid.

Primer premi AUI. Madrid, Espanya, 1985.
Diploma d’honor International Art Competition. Nova York, 1988

Primer premi Biennal d’Úbeda. Jaén, Espanya.
Premi Repsol-petrolis. Puertollano, Ciudad Real, Espanya.
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OBRA · OBRA
Museu Municipal de Madrid, Espanya.
C.A.M.P. de Madrid, Espanya.
Ajuntament de Parla. Madrid, Espanya.
Museu de Móstoles. Madrid, Espanya.
Museu d’Art Contemporani de Vilafamés. Castelló, Espanya.
Palau de La Moncloa. Madrid, Espanya.
Comunitat Autònoma de Madrid, Espanya.
Museu de Ceràmica de Manises. València, Espanya.
Ajuntament de l’Alcora. Castelló, Espanya.
Ajuntament d’Alcobendas. Madrid, Espanya.
Mural ceràmic Ajuntament de Tudela de Duero. Valladolid, Espanya.
Mural ceràmic aeroport de Sondika. Bilbao, Espanya.
Centre Nicolás Salmerón. Madrid, Espanya.
Ambaixada d’Israel a Madrid, Espanya.
Universitat de Salamanca, Espanya.
Museu Nacional de Ceràmica Óbidos, Portugal.
Mural ceràmic RENFE d’Elx. Alacant, Espanya.
Museu d’Art Contemporani d’Andalusia a Aracena. Huelva, Espanya.
Giardino dell’Arte. Bolonya, Itàlia.
Museo Caselli. Itàlia.
Parco Centrale, Riccione. Museo all’aperto. Itàlia.
Museu d’Art Contemporani Montesse. Mòdena, Itàlia.
Palau Mounck. Karlsrruger. Alemanya.
Museu d’Art Contemporani. Salònica, Grècia.
Rotonda monument escultòric. Castelló.
Plaça del Forn de Leocàdia de Vila-real. Castelló.
Monument Sant Joan de Déu. Casarrubios del Monte. Toledo.
Escultures rotonda Universitat Jaume I. Castelló.
Monument al correbou. Casarrubios del Monte. Toledo
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CATÀLEG D’OBRES 

CATÁLOGO DE OBRAS
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