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Les Col·leccions del Museu de Ceràmica de Manises (MCM). 
Un Patrimoni per descobrir

Julián de la Herrería a Manises

Entre les moltes i diverses influències 
que van incidir en la indústria ceràmica 
de Manises durant el primer terç del 
segle XX, una de les més curioses va ser 
la neoprecolombina i el seu introductor 
fou Andrés Campos Cervera (Asunción, 
Paraguai, 1888 - Manises, 1937). 

Aquest artista plàstic havia destacat 
com a pintor paisatgista, i la seua aporta-
ció a l’art contemporani del seu país és 
reconeguda pels historiadors. En aquest 
sentit, la professora Lisbeth Rebollo 
Gonçalvez diu que un fet significatiu per 
a l’art de Paraguai durant 1920, “fue la 
exposición de Andrés Campos Cervera 
(Julián de la Herrería) en Asunción (...) 
Este artista, que estudió en Madrid y 
en Paris, presentó un conjunto de obras 
estilizadas y tratadas en colores fuertes 
y con empastes, sorprendiendo, con 
su pintura, a la comunidad artística cul-

tural. Además del impresionismo, en 
sus paisajes Cervera introdujo trazos de 
Cézanne y del fauvismo”.

Va vindre a Manises, al voltant de 
1922 a perfeccionar els seus coneixe-
ments de tècnica ceràmica en l’Escola 
de Ceràmica de Manises, on arriba a fer 
una bona amistat amb Manuel González 
Martí, director del centre, i amb altres 
professors com l’enginyer Vicente Vilar. 
A més de realitzar una part important 
de la seua obra ceràmica personal a 
Manises -que en la majoria d’ocasions 
firma amb el pseudònim “Julián de la 
Herrería”- va col·laborar amb diverses 
indústries de la localitat, com les de 
Juan Bautista Huerta i Vicente Montaner; 
fruit de la col·laboració amb aquestes 
dues fàbriques són les diverses peces 
realitzades en sèrie que presenten una 
clara influència de l’art precolombí -un 
estil que per les seues característiques 
exòtiques i geometritzants va ser adop-
tat a vegades de manera mistificada per 
l’art dèco- i que Julián de la Herrería 
dissenya sense caure en el folklorisme 
banal. 

De  la col·laboració d’Andrés Campos 
Cervera amb la fàbrica de Juan Bautista 
Huerta són els plats amb dissenys po-
blats de motius d’estil neoguaraní que 
figuren en el catàleg comercial d’aquesta 
empresa i un plat de la col·lecció de 
Juan Huerta Gasset, decorat amb poli-

cromia i reflex metàl·lic -d’indubtable 
factura de la fàbrica de Juan Bta. Huerta- 
que està firmat per l’artista paraguaià en 
1924. També posseeixen obra ceràmica 
seua el Museu Nacional de Ceràmica 

“González Martí”; el Museu “Julián de 
la Herrería” que es troba en el Centre 
Cultural d’Espanya “Juan de Salazar” 
Asunción (Paraguai), que s’origina arran 
de la donació que la viuda de Julian 
de la Herrería, Josefina Pla, fa al Govern 
d’Espanya de la col·lecció del seu marit; 
i el Museu de Ceràmica de Manises que 
conserva un Cap tatuat, que va pertànyer 
al metge Enrique Gargallo López -metge 
de Manises que va atendre les dolèn-
cies del ceramista-, i un gerro i un filtre 
d’aigua “Sinaí” produïts per la fàbrica de 
Vicente Montaner.

En 1936 la Guerra Civil Espanyola 
el va sorprendre en ple auge creatiu 
treballant a Manises, per la qual cosa 
no va poder tornar al seu país ja que 
ací va emmalaltir i va morir l’11 de juliol 
de 1937. 

Josep Pérez Camps
Director del MCM

1) Cap tatuat,  17 x 15,8 cm,  escultura de Julian de la 
Herreria (1924-1935), MCM 2900, donació Manuel Arpa 
Julve.

2) Filtre Sinaí, 158 x 37,3 cm, fàbrica de Vicente 
Montaner, Manises (c. 1930), MCM 1577. 

3) Gerro, 31 x 19,5 ø cm, fàbrica de Vicente Montaner, 
Manises (c. 1930), MCM 1679.  


