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MARÍA JOSÉ DESCARREGA
“MULTITUD”  
ESPORTISTA I CREADORA

Coneixia la María José 
Descarrega esportista, 

una atleta que ha estat 
campiona d’Espanya i Europa 
en la seua categoria, el 
llançament de martell, però, 
sempre hi ha persones que 
et sorprenen en esta vida 
perquè traspassen la barrera 
de l’excel·lència. María José és 
una d’aquestes persones.

Un tracte fàcil, proper i transpa-
rent. Curosa amb la família i les 
amistats, però curiosa i inquieta 
en la manera de viure i sentir. 
La seua obra, exposada al Museu 
de l’Ebre de Tortosa, es carac-
teritza per un estudi de formes 
que desvetllen una certa nuesa 
de la seva ànima. La fragilitat de 
l’obra ens convida a una refle-
xió... “Multitud”.

Coneixem a la María José com 
atleta veterana i guanyado-
ra de diverses medalles d’or, 
però molts desconeixíem 
la seua vessant artística...
Vaig començar fa trenta-tres 
anys quan vivia a Saragossa. A 
través de l’ajuntament feia uns 
cursos d’introducció a la cerà-
mica, fins que al  tornar a Torto-
sa, em vaig matricular a l’Escola 
d’Art. Durant onze anys vaig con-
tinuar estudiant i finalment em 
vaig treure el títol de tècnic en 
arts aplicades, especialitzant-me 
amb ceràmica. I ara tinc la sort de 
poder tenir el meu taller a casa. 

Com definiria la seua obra?
La definiria de línies senzilles, 
buscant sempre transmetre el 
concepte de manera clara i fàcil 
per a l’espectador.

La  seua  exposició s’anomena 
«Multitud» per què aquest 
nom?
El títol surt del nom d’una peça 
de l’exposició, que també és la 
protagonista del cartell. Per mi 
aquesta obra és la síntesi del 
concepte que volia transmetre.

Què vol transmetre a través de 
la seua obra?
Vull transmetre de forma senzilla 
però contundent la massificació. 
Tots formem part d’una mateixa 

multitud, no importa el color 
o les formes dels que estem 
fets. He volgut reinterpretar els 
diferents paisatges on trobem 
aquestes multituds.

Per què ha escollit la ceràmica 
com a forma d’expressió?
Sempre m’ha resultat fàcil el trac-
te en la ceràmica, la seva textura 
m’agrada i crec que dona molt 
de si, es pot fer gairebé de tot.

Diria que cada material té 
una forma d’expressió dife-
rent?
Si és clar. Per mi la ceràmica 
és el meu mitjà de comunica-
ció principal, amb el que m’ex-
presso amb més facilitat gràci-
es a la  seua  tridimensionalitat. 
Però sempre m’ajudo d’altres 
materials com cordes, l’acer o 
l’alumini per donar sentit a la 
peça.

Una altra de les  seues  formes 
d’expressió és l’esport. Ha 
aconseguit diferents medalles 
en llançament de martell en 
diferents campionats d’Espa-
nya i d’Europa. Continua dedi-
cant-se al món de l’esport?
Sí, de fet encara no he acabat la 
temporada.

Per què va escollir el llança-
ment de martell?
Vaig començar fent llança-
ment de pes, però a mesura que 
m’anava fent gran trobava que 
perdia força, especialment als 
braços. El meu entrenador em 
va animar a provar el martell i de 
seguida vaig notar que em resul-
tava més fàcil, ja que l’important 
d’aquesta disciplina és tenir una 
bona tècnica.

Per estar dintre del món de 
l’esport es necessita tenir unes 
qualitats físiques i neurològi-
ques. Quines qualitats es ne-
cessiten per ser ceramista?
Com en tot, la pràctica fa al 
mestre, diuen. No vull ser mes-
tra de res, però sí, tenir una certa 
sensibilitat i destresa ajuda.

Per a les seues creacions, pre-
para la peça abans? La dibui-
xa?

Quan estudiava sí que a vega-
des havia de dibuixar les pe-
ces..., però crec que lo que més 
importa és imaginar-les i dei-
xar-te portar. Mentre treballes 
amb la ceràmica et trobes a ve-
gades amb certs impediments 
tècnics i has d’estar constant-
ment modificant el material fins 
que trobes el que estaves bus-
cant.

Quin és el seu moment preferit 
del procés?
La màgia del forn, la sorpresa en 
obrir-lo i veure que ha passat allà 
dins.

Fins quina data podem veure 
les  seues  obres al Museu de 
l’Ebre?
Estarà obert fins al 3 de juliol, no-
més els caps de setmana.
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“LA CERÀMICA ÉS 
EL MEU MITJÀ DE 
COMUNICACIÓ”


