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Com a director de la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica “Ciutat de Vila-real” és per a mi 
un plaer dirigir-vos unes paraules presentant 
la continuació dels actes iniciats en el mes 
de maig per commemorar el V Centenari 
del naixement de de Santa Teresa de Jesús. 
Degut a l’èxit d’assistència i rellevància que 
tingué la primera jornada, el 14 de maig 
de 2015, hem considerat adient culminar 
el nostre memorial proposant un cicle 
de conferències sobre La ceràmica en 
temps de Sta. Teresa per al dissabte dia 
10 de setembre. Aquesta vegada, a més 
d’analitzar alguns dels aspectes tècnics i 
científics més rellevants de la ceràmica 
de l’època teresiana, comptarem amb 
una exposició en el Museu de la Ciutat 
“Casa de Polo” (que s’inaugurarà el dia 
5 de setembre i romandrà oberta fins el 
dia 15 de novembre), sobre la ceràmica 
dels segles XVI i XVII. Aprofite, doncs, 
l’ocasió per convidar les vila-realenques 
i els vila-realencs a acompanyar-nos en 
aquest recordatori a Santa Teresa de 
Jesús de la mà dels ponents que ens 
oferiran les seues conferències: Pare 
Miguel Hernansáiz, José Riveiro Espasandín, 
Pilar Alonso Abad i Vicent Estall. 
En nom de la Càtedra d’Innovació 
Ceràmica “Ciutat de Vila-real” i de la 
corporació municipal de l’Ajuntament de 
Vila-real, us anime a participar en aquesta 
commemoració que portarem a terme 
coincidint amb la celebració de les festes 
patronals en honor a la nostra patrona 
la Mare de Déu de Gràcia, figura ben 
estimada pels nostres conciutadans.  

Juan B. Carda Castelló
Director de la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica
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La CeràmICa en temps
De sta. teresa De Jesús
(1515-1582)

En temps de Santa Teresa de Jesús, és a dir, 
al llarg del segle XVI, es produeixen canvis 

fonamentals en el món de la ceràmica espanyola. 
Els principals fets foren la introducció de la 

ceràmica policroma i la profusió de la taulelleria 
d’aresta o conca. Aquests nous procediments 

tècnics i estilístics estigueren acompanyats 
del sorgiment de nous centres ceràmics, com 

Sevilla, i sobretot, Talavera, que inicia una època 
d’esplendor, i la decadència d’altres, com el 

valencià (Manises-Paterna).

Per a la ceràmica, la influència del Renaixement 
italià i flamenc fou determinant. Al voltant de 

l’any 1500 artistes i ceramistes foranis s’instal·len 
a Sevilla, en un primer moment, i posteriorment 

(cap a 1550) a Talavera, i introdueixen a 
Espanya la ceràmica policroma i els repertoris 
ornamentals del Renaixement que expandeixen 

per tota la península. 

A l’exposició es mostren obres ceràmiques del 
segle XVI, així com altres de finals del segle 
XV i primera mitat del segle XVII, és a dir, 
peces que ens ofereixen un breu discurs 

respecte a l’abans i el després de 
l’època pròpiament
de Santa Teresa. 

Vicent Estall i Poles
Comissari de la mostra 



programa D’aCtIvItats
v CentenarI De santa teresa De Jesús

DIJOuS 10 DE SETEMbRE DE 2015
Lloc: Caixa Rural (Vila-real)

ACTIVITAT

10:00 Conferència: Pare Miguel Hernansáiz López, 
prior del Monestir Desert de les Palmes de 
benicàssim (Castelló).
Títol: Teresa, una dona per al segle XXI

10:45 Pausa/café

11:00 Conferència: D. José Riveiro Espasandín, 
catedràtic de Llengua i Literatura (Vila-real) 
Títol: Tópicos en la poesía de Santa Teresa

11:45 Conferència: Dra. Pilar Alonso Abad, 
Historiadora de la universidad de burgos.
Títol: La imagen de la Doctora Mística en el 
Arte español. Modelos y simbolismo

12:30 Presentació: D. Vicent Estall, Director del 
Museu del Taulell Manolo Safont d’Onda. 
Presentació de l’expossició de ceràmica 
dels s. XV, XVI, XVII.

13:00
14:00

Innauguració: Expossició de ceràmica 
dels s. XV, XVI, XVII.
Lloc: Museu de la Ciutat “Casa de Polo”
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El pare Miguel Hernansáiz López 
és un religiós carmelita descalç 
nascut a Huete, Conca, en 1946. 
Estudià Humanitats en Castelló, 
Filosofia en València i Teologia en 
la Facultat del Teresianum de Roma, 
aconseguint la Llicenciatura en 
Teologia Dogmàtica i Moral. Als anys 
80 va ser missioner a Veneçuela 
treballant en tasques informatives 
i de govern. En la dècada dels 90 
va viure una temporada en Espanya 
com a mestre de novicis primer 
i a continuació com a provincial 
d’Aragó-València. A finals del segle 
XX fou enviat a Àfrica per instaurar 
el Carmel Teresià en Costa de 
Marfil, on a més va desenvolupar 
una important acció social amb la 
construcció i direcció de l’orfenat 
betania per a xiquetes, el centre 
Sicar per a dones amb VIH i el 
col·legi de primària La Petite Thérèse 
per a xiquets pobres. Actualment és 
el prior del Monestir Desert de les 
Palmes de benicàssim (Castelló).

P. Miguel 
Hernansáiz López

teresa, una Dona
per aL segLe XXI

10:00
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Nascut a Mira-Zas de Carreira 
(La Corunya) en 1947. Va cursar 
estudis de Filosofia i Lletres en 
les universitats de Santiago de 
Compostela, València i barcelona. 
Compaginà les tasques docents 
d’ensenyança secundària en 
centres privats de barcelona amb 
les d’investigació en els camps 
de la Didàctica de la Literatura, 
la Literatura Galaico-Portuguesa, 
Literatura Llatinoamericana del 
segle XX, Literatura Catalana i, 
especialment, l’Exili Gallec de 1939 
en Argentina, com a membre del 
GEXEL (Grup d’Estudis de l’Exili 
Literari) de la universitat Autònoma 
fundat i dirigit pel catedràtic 
d’aquella universitat, el Dr. Manuel 
Aznar Soler. Des de 1976, va exercir 
labors docents a l’Institut Francesc 
Tàrrega de Vila-real fins que es 
va jubilar. Ha participat en molts 
simposis i congressos sobre els 
àmbits de treball assenyalats i
és autor de publicacions 
individuals i col·lectives sobre
les matèries esmentades.

José Riveiro 
Espasandín

tópICos en La 
poesía De santa 

teresa
11:00



Licenciada en Geografía e Historia, 
Doctora en Humanidades y 
Patrimonio Histórico, además de 
poseer dos licenciaturas en Música. 
basó su Tesis doctoral sobre El 
Real Monasterio de Las Huelgas de 
burgos e Historia y Arte, publicada 
por Patrimonio Nacional. Desarrolla 
su actividad profesional como 
Profesora del Área de Historia del 
Arte en la universidad de burgos. 
Directora de Cursos Internacionales, 
de dicha universidad, 
así como profesora de cursos de 
especialización en Patrimonio y 
Arte español en Western 
Michigan university (EEuu).
Sus líneas de investigación versan, 
principalmente, entorno a Vidrieras 
artísticas, el Monacato hispano y
el Patrimonio artístico hispano. 
En este sentido en los últimos
años ha desarrollado diversos 
estudios monográficos, 
conferencias y comisariado de 
diversas exposiciones.

Mª Pilar 
Alonso Abad

La Imagen De 
La DoCtora 

místICa en eL 
arte españoL. 

moDeLos y 
sImBoLIsmo

11:45
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Nascut en 1963 va cursar estudis 
d’Arqueologia que posteriorment 
va completar amb màsters en 
museologia a la universitat de 
Saragossa i al C.E.u. San Pablo de 
València.  És director del Museu 
del Taulell “Manolo Safont” i del 
Museu del Castell d’Onda, a més 
de director de les investigacions 
arqueològiques que es porten a 
terme en aquest castell i dels 
Cursos d’Arqueologia Medieval. Autor 
de nombrosos articles d’investigació 
sobre la ceràmica i taulelleria 
valenciana, ha realitzat múltiples 
exposicions al voltant d’aquesta 
matèria i publicat articles en 
catàlegs i revistes especialitzades. 
També destaquen les seues 
investigacions i publicacions sobre 
els castells i palaus taifes. Membre 
de nombroses entitats relacionades 
amb la ceràmica, l’arqueologia 
i els museus, com l’Associació 
de Ceramologia o el Consell 
Internacional dels Museus. Ha 
escrit diverses obres monogràfiques 
relaciones amb la indústria ceràmica, 
la història, l’art i la tradició dels 
taulells valencians. 

Vicent Joan 
Estall i Poles

presentaCIó De 
L’eXpossICIó De 

CeràmICa 
DeLs s. Xv, XvI, 

XvII
12:30
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