Joies i complements de bijuteria artesanals dissenyats
i elaborats a la Fundació Ramon Noguera
Meravelles del Món · Col·lecció 2020-21

Un viatge per les meravelles del món a través de les mans de les
persones que elaboren les peces d’aquesta col·lecció.
Elaboració artesanal i disseny propi

Les meravelloses col·leccions:

Les sis col·leccions de la temporada 2020/21
estan inspirades en alguna de les 21 finalistes
a Meravelles del Món.

Presentem una col·lecció que és un disseny
de Mariona Quera (Pere Quera Joiers) per a
la Fundació Ramon Noguera:

Totes les peces de cinc de les col·leccions han
estat elaborades per persones amb discapacitat intel·lectual a Fundació Ramon Noguera,
una tasca que fan com a activitat terapèutica,
i han estat dissenyades per un equip creatiu
format per professionals de l’atenció directa.

· Palau de Versalles

Els dissenys, les tècniques de creació i els materials utilitzats es treballen des d’una perspectiva social, i no solament estètica, per tal
de poder adaptar els processos a les capacitats de les persones.

I les següents col·leccions són de disseny i
elaboració pròpia de la fundació:
· Alhambra
· Taj Mahal
· Catedral de Sant Basili
· Machu Picchu
· Temple de l’Aigua

Col·lecció

PALAU DE
VERSALLES
Regió de París, França

Penjoll Topazi Blau Marí
Preu: 48€
Ref. 2001

El Palau de Versalles és el gran
palau dels reis de França, ubicat
a la ciutat que li dona el nom, a
prop de París. Va ser construït per
Lluís XIII, i ampliat a partir de 1661
per Lluís XIV. La més famosa de les
estances és el Saló dels miralls.
Mariona Quera s’ha inspirat en
aquesta lluminosa estança ornamentada amb mobiliari de plata.
La llum entra per 17 finestrals i es
reflecteix als 357 miralls que la
formen, i això és el que representen
les peces de la col·lecció Versalles.
Es tracta d’un penjoll curt i d’unes
arracades de botó tot en plata de
llei amb incrustació d’una pedra semi-preciosa, a triar entre ametista,
topazi blau marí o topazi blau cel.

Penjoll Topazi Blau Cel
Preu: 48€
Ref. 2003

Penjoll Ametista
Preu: 48€
Ref. 2005

Arracades Topazi Blau Cel
Preu: 45€
Ref. 2004

Arracades Topazi Blau Marí
Preu: 45€
Ref. 2002

Arracades Ametista
Preu: 45€
Ref. 2006

L’Alhambra és una ciutat emmurallada reial ubicada
a Granada (Espanya), la construcció de la qual data
del 1238. És un ric palau i fortalesa que allotjava el
monarca i la cort nassarita del Regne de Granada. El
seu veritable atractiu són els interiors, la decoració
dels quals els situa en el cim de l’art islàmic.
Els mosaics de l’Alhambra fan servir la ceràmica i la
fusta, i els temes principals que utilitza són la decoració vegetal i la geomètrica. En aquests materials i
formes orgàniques s’ha inspirat la col·lecció, usant
colors terrossos i coures, i formes arabesques molt
elaborades i detallades.

Preu: 8€
Ref. 2009

Braçalet de
triple volta de
fil de cuir de
color coure
metal·litzat
amb una perla
blanca central i
elements decoratius fets amb
retalls de llibres
reciclats.
Preu: 8€
Ref. 2010

Arracades
en forma de
llàgrima de
color coure que
combinen una
perla, boles de
tonalitats coure
i retalls de llibres reciclats.
Preu: 8€
Ref. 2011

Col·lecció

ALHAMBRA
Granada, Espanya

Anell fet de
dues voltes de
fil de cuir de
color coure
metal·litzat
amb una peça
central plana
platejada.

Preu: 12€
Ref. 2008
Collaret curt de
triple volta amb
cuir de color
coure metal·litzat, una perla
blanca central i
elements decoratius fets amb
retalls de llibres
reciclats.

Penjoll amb
cadena egípcia
de color coure
amb una peça
en forma de
llàgrima feta artesanalment de
pasta polimèrica
i decorada amb
retalls de llibres
reciclats i amb
perles petites.

Preu: 12€
Ref. 2007

Col·lecció

TAJ MAHAL
Agra, Índia

Preu: 8
Referència: 2014

Braçalet de fil
de memòria
recobert amb fil
de cua de rata
daurat mitjançant la tècnica de macramé
i boles platejades brillants.
Tancament amb
cadeneta de
plata.
Preu: 8€
Referència: 2016

El Taj Mahal, erigit entre 1631 i 1654, és el més bell
mausoleu creat per amor. Està situat a Agra (Índia) i
el va fer construir l’emperador Xa Jahan en honor de
la seva difunta esposa, que va morir en donar a llum
el seu catorzè fill.
La col·lecció és una romàntica i elegant combinació
entre fils de color platejat, perles brillants i plata, que
representen el marbre utilitzat als murs, i fils daurats
treballats laboriosament amb la tècnica del macramé,
que simulen els ornaments d’estil islàmic, turc i indi
d’inspiració vegetal que trobem a tota l’edificació.

Arracades amb
ganxo “hippie”
de plata, amb
dues boles platejades brillants
de diferents
mides i rocalla
daurada.
Preu: 8€
Ref. 2015
Anell fet de
fil de cua de
rata daurat
mitjançant la
tècnica de macramé amb una
bola platejada
brillant al mig.

Preu: 12€
Ref. 2012

Collaret llarg
fet de fil de cua
de rata platejat amb una
peça central
rodona coberta
de fil daurat
mitjançant
la tècnica de
macramé. Bola
brillant penjant
i tancament
amb cadeneta
de plata.

Collaret curt
de fil de cua de
rata platejat i
fil de memòria
recobert amb fil
daurat mitjançant la tècnica de macramé.
Boles platejades brillants i
tancament amb
cadeneta de
plata.
Preu: 12€
Ref. 2013

Col·lecció

Preu: 12€
Ref. 2017

CATEDRAL
DE SANT
BASILI
Moscou, Rússia

La catedral de Sant Basili, situada a la plaça Roja de
Moscou (Rússia), és mundialment famosa per les
seves característiques cúpules en forma de bulb. Fou
el tsar Ivan el Terrible qui ordenà la construcció de la
catedral, realitzada entre 1555 i 1561.
Aquesta col·lecció s’ha projectat amb una base de
colors vermellosos, similars als dels murs que formen
la catedral, amb textures càlides com l’antelina per
donar-li presència i contrast en aquest entorn infinitament hivernal, i on hi destaquen les peces de cristall
txec de tonalitats blaves, liles i verdes i diferents
peces daurades i platejades, donant el punt de llum,
color i geometria barroca que tenen les cúpules de la
catedral, amb una marcada estètica est-europea.

Penjoll d’antelina de color vi
que combina
peces de cristall
txec de tonalitats blaves i
verdes, amb
peces irregulars
daurades.
Preu: 8€
Ref. 2020
Arracada de
botó feta d’una
peça irregular
daurada i pintada de color
grana. Base i
tancament de
plata.

Col·lecció daurada
Preu: 8€
Ref. 2019

Preu: 12€
Ref. 2018

Braçalet d’antelina de color
vi que combina
peces de cristall
txec de tonalitats blaves i
verdes, amb
peces irregulars
daurades.

Collaret curt
d’antelina de
color vi que
combina peces
de cristall txec
de tonalitats
blaves i verdes,
amb peces irregulars daurades.

Preu: 12€
Ref. 2021

Preu: 12€
Ref. 2022
Collaret curt
d’antelina de
color vi que
combina peces
de cristall txec
de tonalitats
blaves i verdes,
amb peces irregulars platejades.
Preu: 8€
Ref. 2023

Braçalet d’antelina de color
vi que combina
peces de cristall
txec de tonalitats blaves i
verdes, amb
peces irregulars
platejades.
Preu: 8€
Ref. 2024

Penjoll d’antelina de color vi que combina peces de cristall txec de tonalitats blaves i verdes, amb peces irregulars platejades.

Arracada de
botó feta d’una
peça irregular
platejada i pintada de color
grana. Base i
tancament de
plata.

Col·lecció sencera
Col·lecció platejada

Col·lecció

MACHU
PICCHU
Regió de Cusco, Perú

La ciutat sagrada de Machu Picchu és una de les joies
arquitectòniques i arqueològiques més importants
de l’Imperi inca al Perú i la seva construcció dataria
del 1450 aproximadament. Està a 2.200 m d’altitud
sobre el mar, a la regió de Cusco, envoltada de muntanyes. La tradició artística peruana comença amb
la terrisseria elaborada, l’orfebreria i la fabricació de
tèxtils dels inques.
La col·lecció és un homenatge a aquesta tradició artesana amb tant de color, fresca i càlida alhora, i feta
amb teixits i tints totalment naturals. La natura hi és
sempre present, per això ornamentem les peces de
bijuteria amb figures amb formes vegetals i animals.

Col·lecció Groga

Preu: 8€
Ref. 2032

Braçalet de tres voltes fet de fil de diferents colors decorat amb un ocell i un trèvol. Tancament d’imant.

Preu: 12€
Ref. 2030

Collaret de fil de diferents colors decorat amb un ocell i
un trèvol i tancament amb cadeneta de plata.

Preu: 12€
Ref. 2027
Collaret de cadena de cuc de plata que combina peces de rocalla de diferents colors i tancament amb cadeneta de plata i
un ocell decoratiu.

Preu:12€
Ref. 2028

Collaret de fil de diferents colors decorat amb un ocell i
un trèvol i tancament amb cadeneta de plata.
Preu: 8€
Ref. 2035

Arracades amb
base i tancament de plata i
figures d’ocell.
Collaret de
cadena de cuc
de plata que
combina peces
de rocalla de diferents colors i
tancament amb
cadeneta de
plata i un ocell
decoratiu.

Col·lecció Vermella
Preu: 12€
Ref. 2025

Preu: 8€
Ref. 2031

Braçalet de tres
voltes fet de
fil de diferents
colors decorat
amb un ocell i
un trèvol. Tancament d’imant.

Preu: 12€
Ref. 2029

Collaret de fil
de diferents
colors decorat
amb un ocell i
un trèvol i amb
tancament amb
cadeneta de
plata.
Preu: 8€
Ref. 2032

Braçalet de tres
voltes fet de
fil de diferents
colors decorat
amb un ocell i
un trèvol. Tancament d’imant.
Preu: 12€
Ref. 2026

Collaret de cadena de cuc de plata que combina peces
de rocalla de diferents colors i tancament amb cadeneta
de plata i un ocell decoratiu.

Col·lecció Lila

Kiyomizu-dera (en japonès “temple de l’aigua pura”)
denomina el temple budista Otowasan a la ciutat de
Kyoto (Japó). El temple data del 778, tot i que els
edificis actuals es van construir el 1633.

Preu: 12€
Referència: 2036

La col·lecció, molt minimalista, pren les formes de la
complexa arquitectura de fusta de l’edifici, a partir
d’una peça de paper que destaca en el penjoll, treballada amb l’antiga tècnica de l’origami, fet que li
dona una aparença fràgil i delicada. Destaca el color
vermell dels brillants, color sagrat i tot un símbol a la
cultura japonesa, que representa el sol i, per tant, la
força i la vitalitat.

Col·lecció

TEMPLE DE
L’AIGUA
Otowasan Kiyomizu-dera. Kyoto, Japó

Penjoll composat per una fina cadena de plata i una peça
central elaborada amb paper origami de diferents colors
i estampats mitjançant la tècnica de la papiroflèxia. Tancament de plata. Pot variar l’estampat de la peça.

Preu: 8€
Ref. 2037

Preu: 8€
Ref. 2038

Anell d’acer
de memòria
de triple volta
decorada amb
una peça rondel
i cristall txec
vermell.

Arracades de
color plata
mate decorades
amb un rondel
i cristall txec
vermell.

