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CERÀMICA

Rajol-1. Pasta de paper amb sals solubles. 1040ºC. 2014 / 13x30x4 cm.

CARLETS
Puigcerdà, Girona, 1953

Carles Torrent Fajardo és membre fundador del col·lectiu d’artistes “Memé
Detràs”. En formà part activament fins a la seva dissolució el desembre de 2006.
Formació
1977-1981: Escola Municipal de Ceràmica de Puigcerdà, amb el professor Joan
Descarga.
1982: Seminari de Ceràmica al Taller d’Art Sant Jordi de Barcelona, dirigit per
Antonio Vivas.
1983: Seminari de Ceràmica dirigit per Andy Schuster.
1986: Estiu-Japó, a Olot.
Activitat pedagògica
1989-1990: Realitza un forn de ceràmica de grans dimensions en forma de drac,
amb els alumnes del Centre de Recursos Pedagògics de Palau-Sator, sota la
coordinació de Pilar Vinyet.
A partir de 1993 col·labora habitualment en les activitats pedagògiques del
Museo de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà.
Periòdicament realitza Seminaris de ceràmica (Rakú) per diferents llocs de
l’Estat espanyol i l’Estat francès.
2005: Participa com a professor en el Primer Màster d’Escultura Ceràmica,
organitzat per la Universitat de Barcelona i l’Escola de Limoges de França.
A partir del 1997 exerceix de professor de ceràmica a l’Escola Municipal de
Belles Arts de Salt.
A partir del 2000 exerceix de professor a l’escola de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà.
Algunes exposicions
Agost 98 – Col·lectiva “Entre el cel i la terra”, als Banys Àrabs de Girona.
Maig 99 – Ceramista convidat a la “14a. Foire Internationale des potiers” a
Lamballe (La Bretanya).
Novembre 99 – Col·lectiu Memé Detràs a l’exposició “Molt Fràgil”, a la Capella
de Sant Nicolau, Girona.
Febrer 2000 – Antològica 1980-1999, a Can Cors de Celrà.
Setembre 2000 – Col·lectiva Intercanvi COTES D’ARMOR – BAIX EMPORDÀ, a
Espace François Miterrand, Guingamp (Bretanya).
Novembre 2000 – Col·lectiva Intercanvi COTES D’ARMOR-BAIX EMPORDÀ, al
Castell Medieval de La Bisbal d’Empordà.
Setembre 2001 – Ceramista convidat a la Fira Internacional de Ceràmica, a
Gmunden, (Àustria).
Novembre 2001 – Sala “La Punxa” de Girona.
Febrer 2002 – Col·lectiu Memé Detràs, Can Cors de Celrà.
Agost 2002 – Col·lectiva “Referència Terra”, al Castell Medieval de La Bisbal d’Empordà.
Febrer 2003 – Col·lectiu Memé Detràs, a Can Cors, de Celrà.
Març 2003 – Tom Maddock Gallery, a Barcelona.
Gener 2004 – Col·lectiu Memé Detràs “El joc dels disbarats”, al Centre Cultural
“La Mercè”, de Girona.
Juny 2004 – Amb Maria Picanyol, “Camins”, al Casino de Manresa.
Gener 2005 – Col·lectiu “Memé Detràs”, “Extraterrestre” a la Sala de l’Associació
de Ceramistes de Catalunya.

Març 2005 – Col·lectiu “Memé Detràs”, “Extraterrestre” al Centre Artístic de Manresa.
Maig 2005 –Performance de foc a “Cerco 2005”, Zaragoza, amb el col·lectiu
“Factoria de Nuvols
Febrer 2006 - Col·lectiu “Memé Detràs” a la sala de la Generalitat de Catalunya
de Perpinyà i a la sala de la Mediateque de Perpinyà.
Abril 2006 – Col·lectiva “Un pont de mar”, a Porto, Portugal.
Abril 2007 – Participa en el Land Art, al Parc de Lavandeira, amb la construcció
del “Farol de Lavandeira”, a Portugal.
Juny 2007 – Participa a la Fira de ceràmica de Verdú, amb una Performance de
foc.
Març 2008–I. Encontro internacional de ceramistas en Barcelos, Portugal
Juny 2008 – Performance de foc amb “La Factoria de Nuvols” a Verdú
Setembre 2008 – Exposició amb Mariangela Meroni, i Performance de foc,a
Macherio, Itália
2009 – Performance de foc amb “La Factoria de Nuvols”a Verdú, Montblanc, El
Vendrell i Quart
2010 – Performance de foc amb “La Factoria de Nuvols” a Domadores de fuego
a Muel (Zaragoza),i a Verdú, La Bisbal d’Empordà i Quart

Premis
Juliol 80 – 2n premi al concurs de Ceràmica de Quart.
Abril 82 – 1r premi al XX Saló d’art de Martorell.
Setembre 82 – 1r premi al VII concurs de ceràmica “Margarida Marsà” de Palamós.
Juliol 86 – 2n premi al concurs de ceràmica d’Argentona.
Agost 88 – 2n premi al concurs de ceràmica de Quart.
Desembre 92 – 3r premi a la I Trienal d’art Pla de l’Estany (Banyotes).
Maig 95 – 1r premi (compartit amb Josep Canals) al concurs de ceràmica de Quart.
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Plat-1. Sals solubles. 1040ºC. 2015 / 26 cm.

CERÀMICA

CERÀMICA

Sense títol. Pasta de paper amb sals solubles. 1040ºC. 2015 / 38x 10 cm.

Plat-2. Sals solubles. 1040ºC. 2015 / 26 cm.
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Sense títol. Pasta de paper amb sals solubles. 1040ºC. 2015 / 48x48x4 cm.

Sense títol. Pasta de paper amb sals solubles. 1040ºC. 2015 / 28x28x4 cm.
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CANET

Buscant a Ulisses

Autodidacta, fill d’una estètica heretada d’anteriors figuracions, Jaume Canet
persevera en la seva manera de fer, i ja són més de vint anys de pintura.

Des que va iniciar-se en el món de la ceràmica, en Carlets sempre ha treballat

Els seus treballs de superfícies texturades ens mostren des del primer dia:

com experimentador de la forma i dels diferents processos a la que la sotmet,

figures, efectes de llum, atmosferes de mons intensos , incongruents o

centrant tota l’atenció en el fet estètic i el procés que el conforma.

desorbitats.

En aquesta ocasió la forma és el rajol, fet de fang i pasta de paper, en principi

Per a aquesta exposició en Canet presenta una sèrie de pintures sobre fusta

per motius tècnics, perquè no s’esquerdi durant l’assecatge. D’aquesta

que,primerament, ha preparat amb cola de conill i creta. En aquest gest ja

manera li proporciona,alhora, un altre aspecte: l’efecte de paper cremat, que

ha començat el treball de textures, intenta trencar la uniformitat d’aquests

dóna més textura i fa guanyar la superfície en geografia.

suports distribuint la matèria de forma desigual. Provoca accidents geogràfics
de diferents gruixos; es podria dir, amb una doble intencionalitat inicial.

Amb el fang també hi barreja sals, solubles amb l’aigua que conté el mateix

A continuació comença el treball amb el color: amb un o dos n’hi ha prou,

fang , de manera que quan s’evapora les fa sortir cap a la superfície amb

qualsevol, el que estigui més a mà. Comença a donar capes que va polint

més o menys intensitat, no uniforme; es combinen les variants de l’assecatge

amb paper de vidre a mida que s’assequen. Destruir i superposar. Un joc

(com més seca la peça més color), i del gruix (més gruix = més sals = més

exigent i gens conformista, que podria no tenir fi si no fos per la decisió de

color)per aconseguir varietat de resultats.

l’artista.

Estem parlant d’efectes casuals que l’autor no pot i, en la seva reverència cap

Va indagant entre els accidents, l’atzar i els dubtes. Capa a capa emergeixen

als factors determinants, no vol dominar però sí que cerca una intenció.

,es perfilen , formes i sentits en un exercici de insatisfaccions i satisfaccions.
Cada obra és un repte a on, a partir de zero, apareix algun element que

Així es revela el nucli d’interès d’en Carlets en aquests treballs: la impossibilitat

adquireix un significat mínim; llavors els dubtes queden arraconats , per

volguda de control total sobre les variables, que condicionen el resultat, ens

acabar mostrant –nos, de forma més senzilla i més sàvia,les preocupacions i

porten cap al ceramista que vol ser transparent, treballant amb la forma més

sentiments més íntims i menys corrosius de l’ànima.

simple, el rajol, i inhibint-se del resultat final.
Intencionalitats és el que marca aquest nou duet de la Fundació Valvi. Tant en
Quan la peça surt del forn, està acabada, i en Carlets és un espectador més.

Carlets ceramista com Jaume Canet pintor, treballen com investigadors de

Aquesta ceràmica serà una prova de cara a fer la següent.

la matèria. Es tracta d’un art que reivindica la importància de la relació física,
sensual i directa amb els materials.

També hi ha elements incorporats que afecten les textures de d’epidermis
del fang, com la impressió de diferents materials : cartó, roba, plomes, etc...

Tots dos donen forma, color, textura ; es dediquen a veure què és el que

Aquestes imatges donen peu i argument al títol de la sèrie, Buscant a Ulisses,

passa i es posen al servei dels respectius inconscients dels quals emanen

però que no volen ser l’element central de tota l’obra. L’univers de l’antiga

els seus fantasmes. Ambdós afronten l’obra d’art des dels seus processos

Grècia neix de l’inconscient de l’artista. No són reveladores de res pretès,

que podríem denominar autodidactes i que resten ocults a l’espectador que

però són indicadores d’una connotació que es troba sota aquestes matèries i

només tindrà davant dels seus ulls el resultat final.

que a cada rajol acaba emergint.
XAVIER GARCÉS
Artista

CANET

Ameba. Oli sobre tela. 81 x 81 cm. 2015

Paisatge. Oli. 81 x 81 cm. 2015

CANET

Cerilles. Oli. 120 x 40 cm. 2015

Penjat. Oli i puntes. 120 x 40 cm. 2014

CANET

Ocellot mirant el cel. Tècnica mixta. 81 x 81 cm. 2015

Fàbrica. Tècnica mixta. 81 x 81 cm. 2015

CANET

Alletament. Oli. 81 x 81 cm. 2015

Bombolles. Oli. 81 x 81 cm. 2015

JAUME CANET VÁZQUEZ
Begur, Girona, 1971

Exposicions individuals destacades:
Jaume Canet Vázquez va néixer a Begur el 1971. S’inicia en el món de la pintura de
manera autodidacta i a partir dels dinou anys comença a fer les seves primeres
exposicions arreu del país. La seva obra es situa entre la figuració i l’abstracció,
entre l’amabilitat i el desconcert, entre l’espontaneïtat i la visceralitat, sempre
íntima i provocadora, difícil de sostenir.

Galeria NewMark, Colònia, Alemanya; Galeria Micropunt, Sales Municipals,
Restaurant Turandot, Begur; Galeria Odeón, Zaragoza; Teatre Art en Brut,
Barcelona; Sales Municipals, Centre Cultural La Mercè, Girona; Espai Borinot,
Papibou, Peratallada; Galeria Josep Gich, Galeria Lluís Heras, Palafrugell.
Exposicions col·lectives destacades:

L’any 1994 va presentar les exposicions “Paisatges” a Ca la Pruna de Pals i
“Paisatges no olotins” a la sala Central d’Olot i va participar a les col·lectives del
Centro Nacional de Exposiciones de Madrid i la 1a. Mostra d’Art Visual de Begur.
L’any següent va fer una exposició individual a la galeria ArTnau de Girona i va
ser seleccionat per exposar al “Forum internacional de Tarragona” i a la Sala
Parés de Barcelona. També va participar a l’”Homenatge a Josep M. de Sagarra”
a Palafrugell.
L’any 2000 va participar a l’intercanvi “Baix Empordà – Bretanya” organitzat
pel col·lectiu Memé Detràs. El 2002 va formar part de l’exposició itinerant
“Catalunya” per diferents ciutats alemanyes. El 2005 va exposar al 2n. Festival
Internacional d’Art a La Bisbal d’Empordà i Barcelona.
Els anys 2014-15 participa amb el projecte pedagògic “Veure i entendre” als
centres educatius del Baix Empordà. Exposa a la Galeria ArtistaEN de Palafrugell.

Galeria Donath, Troisdorf, Genovevaburg, Mayen, Alemania; Memé DetrásArts vivants, Guingamp, Bretaña; Galeria América, Gasteiz, Euskalerria; Centro
Nacional de Exposiciones, Madrid; Galeria Susany, Vic; Sala Vinçon, Barcelona;
Galeria Gregorio Millas, Zaragoza; Fira Mercat de L’Art, C.C. Tomàs de Lorenzana,
Sala d’Exposicions La Caixa, Girona; Sala Rebull, Reus; Sala Vinçon, Barcelona;
Museu d’Art Contemporani Can Marc, Art Vilage,Begur; Sala Parés, Barcelona;
Casa de la Generalitat, Perpinyà; Galeria ArtistaEN, Cubix Art, Palafrugell; Cel
Obert, Rupià.
Premis:
Premi C. Agusta, Hotel Boston, 1r Premi execuo “Isabel de Portugal” (Palacio
de Sástago), Zaragoza. Accèssit i 3r premi en la XI, XII i XIV Mostra d’Arts
Plàstiques de la Generalitat de Catalunya.

CANET

I n te n c ion alitats
CANET

Llums. Oli. 81 x 60 cm. 2015

Buscant a Ulysses Carlets
Intencionalitats Canet

DARRERES EXPOSICIONS:

JAUME CANET: Casa. Oli. 81 x 81 cm. 2015.

CARLETS: Sense títol. Ceràmica cuita a 1040º C. 2015 / 13X30X4 cm.

DEL 28 DE MAIG AL 27 DE JUNY DE 2015
ESPAI D’ART I SALA MIQUEL MARTÍ I POL · FUNDACIÓ VALVI

60. UR. MONTSERRAT COSTA _ MARC PADROSA
61. SIBECAS: ORDRE EN LLIBERTAT (1928-1969)
62. DUET: ELENA FONT RODÀ / ANDRES BÜHLMANN
63. GÀBIES REFUGI, PANOS MITSOPOULOS
64. EXPOSICIONS DE MADURESA: 40 ANYS PICANT PEDRA, JOSEP CANALS
65. DUET: GLÒRIA CORTINA / RAFEL BOSCH
66. EXPOSICIÓ HOMENATGE: BEP MARQUÈS
67. L’ENIGMA DEL JO: SIDRACH (1938-1980)
68. JOSEP NIEBLA. De la tempesta a la calma
69. DUET: ... I PAPER, JOAN VILAJOANA / PERE MATAMALA
70. DUET: Móns paral·lels...en ressonància, Carles Torrent-Pagès /
Veig però no amb els meus ulls, Pau Baena

Fundació Valvi
Gran Via Jaume I, 42 bis · 17001 Girona · Tel. 972 22 65 27 · www.fundaciovalvi.cat
HORARI: · DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6 A 2/4 DE 9 DEL VESPRE
· DISSABTE DE 2/4 DE 12 A 2/4 DE 2, I DE 6 A 2/4 DE 9 DEL VESPRE
· FESTIUS TANCAT
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