
La inauguració de l’Espai 
Picasso comptarà amb la 

presència de Josep Palau i Fabre  
 

L’escriptor i biògraf de Picasso, considerat el 
més important del món, apadrinarà l’obertura 
d’aquest espai al Museu del Càntir 
d’Argentona el proper 3 d’agost, acte que 
servirà per començar oficialment la Fira 
Internacional de Ceràmica i Terrissa 

 
 
 
 
 
   L’acte d’obertura de la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa d’Argentona, que se 
celebrarà el proper dijous 3 d’agost a dos quarts de vuit del vespre al Museu del Càntir, 
comptarà amb la presència de l’escriptor català i principal biògraf de Picasso, Josep Palau i 
Fabre. L’acte d’obertura de la 56ª Fira del Càntir constarà d’una conferència inaugural a 
càrrec de Maria Antònia Casanovas, conservadora del Museu de Ceràmica de Barcelona i 
experta en ceràmica de Picasso. La taula comptarà amb la presència de Palau i Fabra, qui 
també tindrà la paraula. L’alcalde d’Argentona, Antoni Soy, i el director del Museu i de la 
Fira del Càntir, Oriol Calvo, també formaran part de la taula de conferenciants.  
 
    Un cop acabada la conferència inaugural, s’obrirà un torn obert de preguntes per als 
periodistes assistents. Posteriorment, s’inaugurarà l’Espai Picasso del Museu del Càntir. 
Aquest nou espai expositiu acollirà obres ceràmiques originals de l’artista malagueny i 
contextualitzarà la producció de la ceràmica artística de Picasso. Està situat a la segona 
planta del Museu i comptarà inicialment amb una col·lecció de quatre càntirs de diferents 
èpoques creatives de l’universal artista.  
 
    Amb aquest acte d’obertura es dóna el tret de sortida a la 56ª Fira Internacional de 
Ceràmica i Terrissa d’Argentona, que se celebrarà del 4 al 6 d’agost. Enguany la Fira 
presenta més novetats que mai, amb gairebé noranta participants de procedències tant 
diferents com Sèrbia, Tuníssia, Bèlgica o Portugal. També hi haurà desenes d’activitats 
paral·leles com tallers, debats, exposicions, concerts o demostracions, destacant 
especialment la Segona Mostra de Cinema i Vídeo sobre ceràmica, un certamen únic a 
Espanya de documentals, videoart i curtmetratges que estrenarà obres inèdites al nostre 
país al voltant de l’art del fang i l’audiovisual. La Fira està considerada una de les trobades 
de cultura popular i art ceràmic més importants de l’estat espanyol i dels Països Catalans. 
  
   El quart espai a Catalunya amb ceràmica de Picasso 
    L’Espai Picasso del Museu del Càntir serà el quart espai museogràfic a Catalunya 
que tindrà una exposició permanent de peces originals de ceràmica de Picasso. A Catalunya, 
els altres espais on es pot visitar la ceràmica picassiana és al Museu Picasso de Barcelona, el 
Museu de Ceràmica de Barcelona i a la Fundació Palau i Fabra de Caldes d’Estrac. Amb 
aquesta inauguració el Museu del Càntir fa un pas endavant per a continuar millorant la 
seva qualitat.  
  



    Us convidem a assistir a aquest acte d’obertura. Comptem amb la col·laboració de tots 
els mitjans de comunicació i institucions perquè ens ajudeu a difondre la Fira del Càntir, el 
nom popular de la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa d’Argentona, una de les grans 
fires culturals de la ceràmica del nostre país i del sud d’Europa, amb més de 75.000 visitants 
en la darrera edició. Per ampliar informació trobareu el dossier de premsa de l’edició 2006 
en format PDF a la secció de descàrregues de la zona de premsa de la web oficial 
www.firaceramica.org. Recordeu que estem a la vostre disposició per a qualsevol necessitat 
o suggeriment que vulgueu fer. Podeu contactar amb el nostre cap de comunicació, Eloi 
Aymerich. 
 
Motiu: Acte d’obertura de la 56ª Fira del Càntir i Inauguració de l’Espai Picasso | Dia: 
dijous 3 d’agost | Hora: 19:30 |Lloc: Museu del Càntir (Plaça de l’Esglèsia, 9 Argentona) 
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