
Malgrat que sovint s'expressi a partir de petits objectes, de totes les
formes artístiques, potser és la joieria la que més ens canvia. El fet
de portar-la a sobre ens modifica i no només a partir de l'efecte
embellidor d'unes pedretes de colors lligades de forma hàbil amb
metalls brillants, coŀlocades amb gràcia al coll, a les orelles o entre
els dits, sinó mes aviat perquè la joieria és una potentíssima
portadora de multitud de significats i narratives.

Només cal imaginar una fictícia troballa feliç, d'un petit objecte, en
una excavació de qualsevol lloc ben proper, al nostre Mediterrani:
una petita fíbula romana, una arracada, una peça d'or del segle...
posem que II aC. Què ens explica de qui portava aquest petit tros de
metall? Era un home o una dona? Quina posició ocupava a la seva
comunitat? Quin poder tenia? Era feliç? Quina era la seva identitat?

La joia permet establir una relació d’intimitat amb qui la porta i qui la
mira, i esdevé sovint molt més valuosa pel seu contingut simbòlic
que no pas pels materials amb els quals està feta.

En l'art contemporani, incloent-hi la joieria, els artistes han abandonat
conceptes i paràmetres tradicionals. D'aquesta forma han obert nous
camins basats en l'expressió, l'experimentació, la recerca de nous
materials i processos així com en la reflexió i/o la resignificació del
que representa la pràctica artística. És així com ens orientem cap a
una joieria més basada en la reflexió i el concepte, abandonant
posicions estrictament decoratives.  

És en aquest marc que presentem aquesta petita mostra del treball
de tres joieres que ens aproximen tres visions de la joieria
contemporània gironina a partir d'algunes de les seves obres més
recents. 
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Sobre les artistes

Montserrat Lacomba (el Vendrell, 1958) és llicenciada en Belles
Arts per la Universitat de Barcelona i també ha fet cursos de
joieria a l’Escola Massana. Ha participat en exposicions de pintura
i joieria. Durant anys s’ha dedicat a promoure la joieria
contemporània a la xarxa i ha estat membre del coŀlectiu Joyas
Sensacionales coordinat per la joiera Silvia Walz. Des de fa un
any té el seu taller a Fontanilles (Baix Empordà).

Nausica Masó Ribera (Girona, 1965) comença el seu projecte
artístic l'any 1983, fins a l'any 1995 fa cursos de ceràmica a la
Bisbal d'Empordà, de pintura amb Domènec Fita, d'escultura al
Centre Cultural La Mercè, d'esmalts al foc i de joieria a l'Escola
Llotja de Barcelona. Ha participat en diverses exposicions
individuals i coŀlectives. L'any 1994 va ser seleccionada amb una
beca pel V Seminario de Joyería del concurs Diamantes Hoy de
De Beers. L'any 1997 va prendre part en l'exposició de joies de la
Fira Mundial de Basel (Suïssa). Part de la seva obra ha estat
publicada en diferents guies i revistes del sector joier. Actualment
treballa al seu taller botiga de Girona on s'especialitza en la
creació de joies úniques i personalitzades.

Imma Viñals Plana (Olot, 1972) va créixer en un entorn rural i des
de petita es va sentir atreta per l’art en les seves diferents
vessants. Va estudiar escultura a l’Escola Massana, on va
conèixer la joieria. Va treballar al taller de Juan Ayuso, a Girona,
com a aprenenta. Ha fet diversos cursos amb Judy McCaig, al
Taller Perill. També és diplomada en educació social i ha treballat
durant setze anys en projectes socials i expressió artística —a
TEAS BCN i a la Fundació Astrid 21 de Girona. Actualment
compagina el seu treball personal amb la feina de mestra de taller
de joieria a l’Escola Municipal d’Art de Girona (La Mercè). 

 


