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Resulta un plaer i orgull presentar este catàleg de l’obra de la ceramista Car-Resulta un plaer i orgull presentar este catàleg de l’obra de la ceramista Car-
men Ballester Remolar. Pot semblar un tòpic, però res més lluny de la realitat. men Ballester Remolar. Pot semblar un tòpic, però res més lluny de la realitat. 
L’artista és ceramista, és professora, és dona i és ondera; que més es pot dir per L’artista és ceramista, és professora, és dona i és ondera; que més es pot dir per 
a sentir una gran satisfacció a presentar esta exposició i el seu catàleg.a sentir una gran satisfacció a presentar esta exposició i el seu catàleg.

Carmen, nascuda en la plaça del Pla d’Onda i respirant des de xicoteta el nostre Carmen, nascuda en la plaça del Pla d’Onda i respirant des de xicoteta el nostre 
ambient ceràmic, va sentir la inquietud artística a partir de la ceràmica com a ambient ceràmic, va sentir la inquietud artística a partir de la ceràmica com a 
vehicle transmissor de la seua personal i peculiar creativitat.vehicle transmissor de la seua personal i peculiar creativitat.

Alumna d’Enric Mestre a l’Escola d’Arts i Oficis de València, va realitzar la seua Alumna d’Enric Mestre a l’Escola d’Arts i Oficis de València, va realitzar la seua 
primera exposició de la mà de Manolo Safont en la mítica Saleta Municipal primera exposició de la mà de Manolo Safont en la mítica Saleta Municipal 
d’Onda en 1982. Des de llavors, en una contínua recerca creativa, ha participat d’Onda en 1982. Des de llavors, en una contínua recerca creativa, ha participat 
en nombroses exposicions individuals i colen nombroses exposicions individuals i col··lectives tant nacionals com interna-lectives tant nacionals com interna-
cionals i ha rebut importants guardons tant a Espanya com a l’estranger. cionals i ha rebut importants guardons tant a Espanya com a l’estranger. 

La seua faceta de professora de Ceràmica de l’Escola d’Art de Talavera de la La seua faceta de professora de Ceràmica de l’Escola d’Art de Talavera de la 
Reina i les seues estades estudiant i treballant la ceràmica artesanal d’Onta Reina i les seues estades estudiant i treballant la ceràmica artesanal d’Onta 
al Japó marquen o remarquen la solidesa intimista de Carmen. El títol d’esta al Japó marquen o remarquen la solidesa intimista de Carmen. El títol d’esta 
mostra, ‘Cultivant la introspecció’, ja ens parla de la nostra artista amb instalmostra, ‘Cultivant la introspecció’, ja ens parla de la nostra artista amb instal··la-la-
cions ceràmiques que resulten un plaer per als sentits.cions ceràmiques que resulten un plaer per als sentits.

Vull agrair a Jaume Coll i Conesa, director del Museu Nacional de Ceràmica Vull agrair a Jaume Coll i Conesa, director del Museu Nacional de Ceràmica 
‘González Martí’, la gentilesa de la seua col‘González Martí’, la gentilesa de la seua col··laboració en la introducció, tan di-laboració en la introducció, tan di-
dàctica i acadèmica alhora, i a l’equip del Museu, la seua professionalitat i dis-dàctica i acadèmica alhora, i a l’equip del Museu, la seua professionalitat i dis-
posició. posició. 

Este catàleg, que correspon al núm. 6 de la ColEste catàleg, que correspon al núm. 6 de la Col··lecció ‘Ceramistes Contempo-lecció ‘Ceramistes Contempo-
ranis’ que ve editant el Museu del Taulell, així com l’exposició, només han sigut ranis’ que ve editant el Museu del Taulell, així com l’exposició, només han sigut 
possibles gràcies a la pròpia ceramista, Carmen Ballester Remolar, per la cessió possibles gràcies a la pròpia ceramista, Carmen Ballester Remolar, per la cessió 
de les seues obres i per l’exquisit projecte d’exhibició.de les seues obres i per l’exquisit projecte d’exhibició.

Carmina Ballester FeliuCarmina Ballester Feliu
Alcaldessa d’OndaAlcaldessa d’Onda

Onda, 1 de juliol de 2022Onda, 1 de juliol de 2022

Resulta un placer y un orgullo presentar este catálogo de la obra de la ceramis-
ta Carmen Ballester Remolar. Puede parecer un tópico, pero nada más lejos 
de la realidad. La artista es ceramista, es profesora, es mujer y es ondense, que 
más se puede decir para sentir satisfacción en presentar esta exposición y su 
catálogo.

Carmen, nacida en la Plaza del Pla de Onda y respirando desde pequeña nues-
tro ambiente cerámico, sintió la inquietud artística a partir de la cerámica como 
vehículo transmisor de su personal y peculiar creatividad.

Alumna de Enric Mestre en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, realizó su 
primera exposición de la mano de Manolo Safont en la mítica Saleta Municipal 
de Onda en 1982. Desde entonces, en una continua búsqueda creativa, ha par-
ticipado en numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto naciona-
les como internacionales y ha recibido preciados galardones tanto en España 
como en el extranjero. 

Su faceta de profesora de Cerámica de la Escuela de Arte de Talavera de la 
Reina y sus estancias estudiando y trabajando la cerámica artesanal de Onta 
en Japón, marcan o remarcan la solidez intimista de Carmen. El título de esta 
muestra, ‘Cultivando la introspección’, ya nos habla de nuestra artista con ins-
talaciones cerámicas que resultan un placer para los sentidos.

Deseo agradecer a Jaume Coll i Conesa, Director del Museo Nacional de Cerá-
mica ‘González Martí’, la gentileza de su colaboración en la introducción, tan 
didáctica y académica a la vez, y al equipo del Museo por su profesionalidad y 
disposición. 

Este catálogo, que corresponde al n.º 6 de la Colección ‘Ceramistas Contempo-
ráneos’ que viene editando el Museo del Azulejo, así como la exposición, solo 
han sido posibles gracias a la propia ceramista, Carmen Ballester Remolar, por 
la cesión de sus obras y por el exquisito proyecto de exhibición de las mismas.

Carmina Ballester Feliu
Alcaldesa de Onda

Onda, 1 de julio de 2022 
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Jaume Coll Conesa
Director del Museu Nacional de Ceràmica
Director del Museo Nacional de Cerámica
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Carmen Ballester, nacida en Onda, ha sentido siempre la cerámica como parte 
de su vida. La necesidad de crear ha impregnado toda su trayectoria desde 
que iniciara su formación en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Valen-
cia, primero en  Decoración e Interiorismo (1974-1978), continuada luego con la 
especialidad de Cerámica (1978-1982), ya entonces bajo la dirección de Enrique 
Mestre. En 1984 se incorporó como maestra de taller de cerámica artística en 
la Escuela de Cerámica de Talavera de la Reina donde ha desarrollado su labor 
profesional hasta su reciente jubilación. 

Impulsada por una gran capacidad de trabajo y fuerza creativa, sus primeras 
obras cerámicas se dieron a conocer en el III Concurso Nacional de Cerámica 
de l’Alcora en 1976, en la convocatoria del mismo concurso del siguiente año 
y en el IX Concurso de Cerámica de Manises. Desde 1981 su obra, basada por 
entonces en tratamientos gráficos y estructuras telúricas, estratificadas, se pre-
sentó de forma asidua en múltiples exposiciones (Museo Nacional de Cerámi-
ca en Valencia, Madrid, Vila-real, Onda, Pego, Talavera...), así como en galerías 
privadas. En esos primeros años fue galardonada en 1982 con la Medalla Ciu-
tat de Manises-Premio Gallego Vilar, en el marco del XI Concurso Nacional de 
Cerámica de Manises, con el premio Rei En Jaume del Concurso Nacional de 
Cerámica de l’Alcora (1983) y con el segundo premio del XII Concurso Nacional 
de Cerámica de Caja Madrid, celebrado en Talavera de la Reina. 

En 1981, la Exposición Colectiva de Cerámica que se celebró en el Museo Na-
cional de Cerámica, por entonces bajo la dirección de  Felipe Garín, reunió por 
primera vez un conjunto de obras que puso de manifiesto el nuevo empodera-
miento femenino en el campo de la innovación plástica cerámica. Allí se pre-
sentaron conjuntamente obras de Carmen Ballester, Amparo Boluda, Marisa 
Herrón, Carmen Oller, Pilar Peyró, Marylin Pons, Marta Ponsoda y Carmen Sán-
chez. Su aportación consiguó un amplio reconocimiento como figuras relevan-
tes del arte contemporáneo emergente de la Comunitat Valenciana de aquella 
década (Quintero, 1987; Monteagudo, 1993).  

José Garnería (1984a), testimonio de las primeras propuestas plásticas de Car-
men Ballester, destaca su dominio de la técnica y el reconocimiento a su obra 
por recientes premios de Manises y Alcora (Keramos, 1982, 1983). En los comen-
tarios que publica sobre la exposición colectiva Torno y placas, celebrada en el 

Carmen Ballester, nascuda a Onda, ha sentit sempre la ceràmica com a part Carmen Ballester, nascuda a Onda, ha sentit sempre la ceràmica com a part 
de la seua vida. La necessitat de crear ha impregnat tota la seua trajectòria des de la seua vida. La necessitat de crear ha impregnat tota la seua trajectòria des 
que iniciara la seua formació a l’Escola d’Arts i Oficis Artístics de València, pri-que iniciara la seua formació a l’Escola d’Arts i Oficis Artístics de València, pri-
mer en Decoració i Interiorisme (1974-1978), continuada després amb l’especi-mer en Decoració i Interiorisme (1974-1978), continuada després amb l’especi-
alitat de Ceràmica (1978-1982), ja sota la direcció d’Enrique Mestre. El 1984 es va alitat de Ceràmica (1978-1982), ja sota la direcció d’Enrique Mestre. El 1984 es va 
incorporar com a mestra de taller de ceràmica artística a l’Escola de Ceràmica incorporar com a mestra de taller de ceràmica artística a l’Escola de Ceràmica 
de Talavera de la Reina on ha desenvolupat la seua tasca professional fins a la de Talavera de la Reina on ha desenvolupat la seua tasca professional fins a la 
seua recent jubilació. seua recent jubilació. 

Impulsada per una gran capacitat de treball i força creativa, les seues prime-Impulsada per una gran capacitat de treball i força creativa, les seues prime-
res obres ceràmiques es van donar a conéixer en el III Concurs Nacional de res obres ceràmiques es van donar a conéixer en el III Concurs Nacional de 
Ceràmica de l’Alcora, en 1976; en la convocatòria del mateix concurs de l’any Ceràmica de l’Alcora, en 1976; en la convocatòria del mateix concurs de l’any 
següent, i en el IX Concurs de Ceràmica de Manises. Des de 1981 la seua obra, següent, i en el IX Concurs de Ceràmica de Manises. Des de 1981 la seua obra, 
basada llavors en tractaments gràfics i estructures telbasada llavors en tractaments gràfics i estructures tel·· lúriques, estratificades, lúriques, estratificades, 
es va presentar de manera assídua en múltiples exposicions (Museu Nacional es va presentar de manera assídua en múltiples exposicions (Museu Nacional 
de Ceràmica a València, Madrid, Vila-real, Onda, Pego, Talavera...), així com en de Ceràmica a València, Madrid, Vila-real, Onda, Pego, Talavera...), així com en 
galeries privades. En eixos primers anys va ser guardonada en 1982 amb la Me-galeries privades. En eixos primers anys va ser guardonada en 1982 amb la Me-
dalla Ciutat de Manises-Premi Gallego Vilar, en el marc de l’XI Concurs Nacio-dalla Ciutat de Manises-Premi Gallego Vilar, en el marc de l’XI Concurs Nacio-
nal de Ceràmica de Manises, amb el premi Rei En Jaume del Concurs Nacional nal de Ceràmica de Manises, amb el premi Rei En Jaume del Concurs Nacional 
de Ceràmica de l’Alcora (1983) i amb el segon premi del XII Concurs Nacional de de Ceràmica de l’Alcora (1983) i amb el segon premi del XII Concurs Nacional de 
Ceràmica de Caja Madrid, celebrat a Talavera de la Reina. Ceràmica de Caja Madrid, celebrat a Talavera de la Reina. 

En 1981, l’Exposició ColEn 1981, l’Exposició Col·· lectiva de Ceràmica que es va celebrar en el Museu Naci-lectiva de Ceràmica que es va celebrar en el Museu Naci-
onal de Ceràmica, en aquells dies sota la direcció de Felipe Garín, va reunir per onal de Ceràmica, en aquells dies sota la direcció de Felipe Garín, va reunir per 
primera vegada un conjunt d’obres que va posar de manifest el nou empode-primera vegada un conjunt d’obres que va posar de manifest el nou empode-
rament femení en el camp de la innovació plàstica ceràmica. Allí es van presen-rament femení en el camp de la innovació plàstica ceràmica. Allí es van presen-
tar conjuntament obres de Carmen Ballester, Amparo Boluda, Marisa Herrón, tar conjuntament obres de Carmen Ballester, Amparo Boluda, Marisa Herrón, 
Carmen Oller, Pilar Peyró, Marylin Pons, Marta Ponsoda i Carmen Sánchez. La Carmen Oller, Pilar Peyró, Marylin Pons, Marta Ponsoda i Carmen Sánchez. La 
seua aportació va aconseguir un ampli reconeixement com a figures rellevants seua aportació va aconseguir un ampli reconeixement com a figures rellevants 
de l’art contemporani emergent de la Comunitat Valenciana d’aquella dècada de l’art contemporani emergent de la Comunitat Valenciana d’aquella dècada 
(Quintero, 1987; Monteagudo, 1993). (Quintero, 1987; Monteagudo, 1993). 

José Garnería (1984a), testimoni de les primeres propostes plàstiques de Car-José Garnería (1984a), testimoni de les primeres propostes plàstiques de Car-
men Ballester, destaca el seu domini de la tècnica i el reconeixement a la seua men Ballester, destaca el seu domini de la tècnica i el reconeixement a la seua 
obra per recents premis de Manises i l’Alcora (Keramos, 1982, 1983). En els co-obra per recents premis de Manises i l’Alcora (Keramos, 1982, 1983). En els co-
mentaris que publica sobre l’exposició colmentaris que publica sobre l’exposició col··lectiva lectiva Torn i plaquesTorn i plaques, celebrada en el , celebrada en el 

Carmen Ballester Remolar:
Un largo camino introspectivo

Carmen Ballester Remolar:
Un llarg camí introspectiu
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Museo Nacional de Cerámica, nos indica que concibe su obra de forma trimen-
sidional y que explota el potencial de la expresividad a partir de la estratifica-
ción, en lo que llama “superposición de estratos compartimentados formal y 
textualmente”, o “lajas persianas”, y que destaca por su “conocimiento amplio 
del espectro cerámico, estética, formal y cromáticamente” (Garnería 1984b). 
Aprecia un interés por lo “repetitivo creacional”, quizás una primera manifes-
tación del espíritu que la conducirá a las nuevas propuestas que manifestarán 
sus obras posteriores a 1996. Destaca también que sus obras son “sensitivas, 
intelectualizadas y creativas”. El éxito de esta exposición continuó en Madrid 
con Nueva cerámica valenciana, evocada por Enrique Mestre en su artículo 
El poder de la imaginación (1984), en el que destaca la variedad de propues-
tas innovadoras y creativas de un colectivo de emergentes artistas valencianos 
que “están destinados a ser importantes ceramistas capaces de inventar nue-
vas técnicas y de formular propuestas plásticas de elevado contenido y con 
ello situar la cerámica valenciana actual a unos niveles de dignidad, creativi-
dad y belleza como los que tuvieron en tiempos pretéritos en nuestra región...”. 
Premoritorias palabras que es preciso ahora invocar. En los siguientes años su 
trayectoria prosigue buscando una proyección internacional, por lo que Car-
men Ballester concurre a Europalia (Amberes, 1985), al Concorso Quadrienna-
le nell’arredo Urbano di Faenza, donde su maqueta es preseleccionada, y a la 
V Trienale Small Ceramics de Zagreb (1987). 

Formó parte de colectivo Atmosfera reductora que presentó su obra en varias 
exposiciones, como la organizada por el Ayuntamiento de Paterna y en la ga-
lería Temple de València (1986). En ese mismo año recibió un reconocimiento 
internacional al ser seleccionada por Enrique Mestre (1986), con la colaboración 
de Maria Paz Soler y Josep Pérez Camps,  para la exposición Ceràmica actual a 
la Comunitat Valenciana, presentada en el Museo Nacional de Cerámica con 
motivo de la realización del Congreso Internacional de Cerámica de la Acade-
mia Internacional de Cerámica. La obra presentada en este certamen abando-
nó el formato compacto y adaptó una concepción tridimensional proyectando 
elementos laminares en los que el triángulo era protagonista, junto a un tra-
tamiento matérico y cromático diverso y complementario en cada uno de los 
componentes que forman el conjunto. 

En 1991 dió un paso decisivo en su carrera al conseguir un permiso de estan-
cia de un año en Kyushu (Japón) para estudiar su cerámica artesanal. Al año 
siguiente conseguía una subvención de Presidència de la Generalitat Valen-
ciana para prolongar otro año más esa estancia, en este caso para aproximarse 

Museu Nacional de Ceràmica, ens indica que concep la seua obra de forma tri-Museu Nacional de Ceràmica, ens indica que concep la seua obra de forma tri-
mensidional i que explota el potencial de l’expressivitat a partir de l’estratifica-mensidional i que explota el potencial de l’expressivitat a partir de l’estratifica-
ció, en el que anomena “superposició d’estrats compartimentats formalment i ció, en el que anomena “superposició d’estrats compartimentats formalment i 
textualment”, o “lloses persianes”, i que destaca pel seu “coneixement ampli de textualment”, o “lloses persianes”, i que destaca pel seu “coneixement ampli de 
l’espectre ceràmic, estètica, formal i cromàticament” (Garnería 1984b). Aprecia l’espectre ceràmic, estètica, formal i cromàticament” (Garnería 1984b). Aprecia 
un interés pel “repetitiu creacional”, potser una primera manifestació de l’es-un interés pel “repetitiu creacional”, potser una primera manifestació de l’es-
perit que la conduirà a les noves propostes que manifestaran les seues obres perit que la conduirà a les noves propostes que manifestaran les seues obres 
posteriors a 1996. Destaca també que les seues obres són “sensitives, intelposteriors a 1996. Destaca també que les seues obres són “sensitives, intel··lec-lec-
tualitzades i creatives”. L’èxit d’esta exposició va continuar a Madrid amb tualitzades i creatives”. L’èxit d’esta exposició va continuar a Madrid amb Nue-Nue-
va cerámica valencianava cerámica valenciana, evocada per Enrique Mestre en el seu article , evocada per Enrique Mestre en el seu article El poder El poder 
de la imaginaciónde la imaginación (1984), on destaca la varietat de propostes innovadores i cre- (1984), on destaca la varietat de propostes innovadores i cre-
atives d’un colatives d’un col··lectiu d’artistes valencians emergents que “estan destinats a ser lectiu d’artistes valencians emergents que “estan destinats a ser 
importants ceramistes capaços d’inventar noves tècniques i de formular pro-importants ceramistes capaços d’inventar noves tècniques i de formular pro-
postes plàstiques d’elevat contingut i amb això situar la ceràmica valenciana postes plàstiques d’elevat contingut i amb això situar la ceràmica valenciana 
actual en uns nivells de dignitat, creativitat i bellesa com els que van tindre en actual en uns nivells de dignitat, creativitat i bellesa com els que van tindre en 
temps pretèrits a la nostra regió...”. Premonitòries paraules que cal ara invocar. temps pretèrits a la nostra regió...”. Premonitòries paraules que cal ara invocar. 
Els anys següents la seua trajectòria prossegueix buscant una projecció inter-Els anys següents la seua trajectòria prossegueix buscant una projecció inter-
nacional, així Carmen Ballester concorre a nacional, així Carmen Ballester concorre a EuropaliaEuropalia (Anvers, 1985), al  (Anvers, 1985), al Concorso Concorso 
Quadriennale nell’arredo Urbano di FaenzaQuadriennale nell’arredo Urbano di Faenza, on la seua maqueta és preselecci-, on la seua maqueta és preselecci-
onada, i a la V onada, i a la V Trienale Small CeramicsTrienale Small Ceramics de Zagreb (1987).  de Zagreb (1987). 

Va formar part de colVa formar part de col··lectiu lectiu Atmosfera reductoraAtmosfera reductora que va presentar la seua obra  que va presentar la seua obra 
en diverses exposicions, com ara l’organitzada per l’Ajuntament de Paterna, i en diverses exposicions, com ara l’organitzada per l’Ajuntament de Paterna, i 
en la galeria en la galeria TempleTemple de València (1986). Eixe mateix any va rebre un reconei- de València (1986). Eixe mateix any va rebre un reconei-
xement internacional en ser seleccionada per Enrique Mestre (1986), amb la xement internacional en ser seleccionada per Enrique Mestre (1986), amb la 
colcol··laboració de María Paz Soler i Josep Pérez Camps, per a l’exposició laboració de María Paz Soler i Josep Pérez Camps, per a l’exposició Cerà-Cerà-
mica actual a la Comunitat Valencianamica actual a la Comunitat Valenciana, presentada en el Museu Nacional de , presentada en el Museu Nacional de 
Ceràmica amb motiu de la celebració del Congrés Internacional de Ceràmica Ceràmica amb motiu de la celebració del Congrés Internacional de Ceràmica 
de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica. L’obra presentada en este certamen de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica. L’obra presentada en este certamen 
va abandonar el format compacte i va adoptar una concepció tridimensional va abandonar el format compacte i va adoptar una concepció tridimensional 
projectant elements laminars en els quals el triangle era protagonista, al costat projectant elements laminars en els quals el triangle era protagonista, al costat 
d’un tractament matèric i cromàtic divers i complementari en cadascun dels d’un tractament matèric i cromàtic divers i complementari en cadascun dels 
components que formen el conjunt. components que formen el conjunt. 

En 1991 va fer un pas decisiu en la seua carrera en aconseguir un permís d’esta-En 1991 va fer un pas decisiu en la seua carrera en aconseguir un permís d’esta-
da d’un any en Kyushu (el Japó) per a estudiar la seua ceràmica artesanal. L’any da d’un any en Kyushu (el Japó) per a estudiar la seua ceràmica artesanal. L’any 
següent aconseguia una subvenció de Presidència de la Generalitat Valencia-següent aconseguia una subvenció de Presidència de la Generalitat Valencia-
na per a prolongar un altre any més eixa estada, en este cas per a aproximar-se na per a prolongar un altre any més eixa estada, en este cas per a aproximar-se 
a la ceràmica d’Onta. Fruit d’eixa experiència és el documental a la ceràmica d’Onta. Fruit d’eixa experiència és el documental Un any amb Un any amb 
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a la cerámica de Onta. Fruto de esa experiencia es el documental Un año con 
los alfareros de Onta, Kiushu (Japón) que ha sido presentado en algunas de 
sus exposiciones. Este contacto con la cerámica de Japón supuso un cambio 
radical en su creatividad (Pérez Camps, 1999a: 80-81) al interesarse en obras de 
mayor austeridad material que sin embargo crecían en su carga conceptual. 
A partir de ahí, tras años en los que, siguiendo los criterios formales locales 
más tradicionales, había centrado su creatividad en piezas concebidas como 
obras compactas, de formal carácter escultórico (1978-1995), Carmen Balles-
ter desarrolla una nueva etapa creativa en la que se centra en propuestas de 
concepción espacial a partir de la presentación de conjuntos de obra múltiple, 
surgidas de la combinación de piezas casi seriadas que incorporaban además 
piezas móviles e integraban elementos no cerámicos. Desarrolla así una nueva 
fase creativa basada en el concepto de instalación (1995 al presente) (Balles-
ter, 1999). Piezas sin base, móviles, blancas, “que se adaptan al espacio flotan-
te, tanto líquido como aire”. La artista las realiza con la menor manipulación 
posible, trabajadas en dureza plástica y a base de contramoldes, a veces rea-
finándolas por presión y rozamiento, sobre las planchas de pasta blanca (re-
fractarios, porcelanas, greses). La composición se genera a partir de la libertad 
de distribución por su abierta capacidad de manipulación espacial mientras 
la ausencia de color es también intencional porque será el resultado de las 
manipulaciones lo que permitirá juegos de sombra y luz que conferirán color 
a las obras. Configura un juego innovador en el que los objetos se manipulan 
y mueven hasta adaptar la forma convenida en una simulación de la vida real, 
en la que el movimiento, el ir y venir entre espacios, gentes y culturas es básico 
ya que manifiestan la propia personalidad en una dinámica de cambio conti-
nuo que se forja con el contacto con otras personalidades para configurar la 
propia individualidad (Ballester, 1999).  Son obras complejas, multimatéricas y 
polimorfas: no interesa la repetición matemática sino la acumulación de mor-
fologías conceptualmente similares pero variadas en su detalle individual. Así, 
en la exposición Cerámica Artística actual Vila-real 1999 presenta tres obras 
que a Antonio Olmos le evocan “viento, agua, movimiento...” (Olmos, 1999). En 
Cerámica fin de siglo, volvemos a encontrar tres obras no tituladas en diversos 
materiales: porcelana, plancha de hierro y bolsas de plástico en una (1999), loza, 
cristal y agua en otra (1995) y refractario blanco, porcelana y bolsas con agua 
(1999). Sin embargo, en la obra presentada en la exposición Ceramistes for-
mats a l’Escola d’Arts i Oficis de València (1999), potencia de nuevo el concepto 
de bloque al aportar un gran cipo semicilíndrico (S/T. 1995. Escultura) en el que 
la superficie superior concentra un grafismo vermicular conseguido mediante 
rollos que se articulan con espacios macizos y huecos, a modo de escritura 

els terrissaires d’Onta, Kiushu (el Japó)els terrissaires d’Onta, Kiushu (el Japó) que ha sigut presentat en algunes de  que ha sigut presentat en algunes de 
les seues exposicions. Este contacte amb la ceràmica del Japó va suposar un les seues exposicions. Este contacte amb la ceràmica del Japó va suposar un 
canvi radical en la seua creativitat (Pérez Camps, 1999: 80-81) en interessar-se canvi radical en la seua creativitat (Pérez Camps, 1999: 80-81) en interessar-se 
en obres de major austeritat material que, no obstant això, creixien en la seua en obres de major austeritat material que, no obstant això, creixien en la seua 
càrrega conceptual. A partir d’ací, després d’anys en què, seguint els criteris càrrega conceptual. A partir d’ací, després d’anys en què, seguint els criteris 
formals locals més tradicionals, havia centrat la seua creativitat en peces con-formals locals més tradicionals, havia centrat la seua creativitat en peces con-
cebudes com a obres compactes, de caràcter escultòric formal (1978-1995), Car-cebudes com a obres compactes, de caràcter escultòric formal (1978-1995), Car-
men Ballester desenvolupa una nova etapa creativa en la qual se centra en men Ballester desenvolupa una nova etapa creativa en la qual se centra en 
propostes de concepció espacial a partir de la presentació de conjunts d’obra propostes de concepció espacial a partir de la presentació de conjunts d’obra 
múltiple, sorgides de la combinació de peces quasi seriades que incorporaven múltiple, sorgides de la combinació de peces quasi seriades que incorporaven 
a més peces mòbils i integraven elements no ceràmics. Desenvolupa així una a més peces mòbils i integraven elements no ceràmics. Desenvolupa així una 
nova fase creativa basada en el concepte d'instalnova fase creativa basada en el concepte d'instal··lació (1995-present) (Ballester, lació (1995-present) (Ballester, 
1999). Peces sense base, mòbils, blanques, "que s'adapten a l'espai flotant, tant 1999). Peces sense base, mòbils, blanques, "que s'adapten a l'espai flotant, tant 
líquid com aire". L'artista les realitza amb la menor manipulació possible, treba-líquid com aire". L'artista les realitza amb la menor manipulació possible, treba-
llades en duresa plàstica i a base de contramotles, a vegades reafinant-les per llades en duresa plàstica i a base de contramotles, a vegades reafinant-les per 
pressió i fregament, sobre les planxes de pasta blanca (refractaris, porcellanes, pressió i fregament, sobre les planxes de pasta blanca (refractaris, porcellanes, 
gresos). La composició es genera a partir de la llibertat de distribució per la seua gresos). La composició es genera a partir de la llibertat de distribució per la seua 
oberta capacitat de manipulació espacial mentre l’absència de color és també oberta capacitat de manipulació espacial mentre l’absència de color és també 
intencional, perquè serà el resultat de les manipulacions el que permetrà jocs intencional, perquè serà el resultat de les manipulacions el que permetrà jocs 
d’ombra i llum que conferiran color a les obres. Configura un joc innovador en d’ombra i llum que conferiran color a les obres. Configura un joc innovador en 
el qual els objectes es manipulen i mouen fins a adaptar la forma convinguda el qual els objectes es manipulen i mouen fins a adaptar la forma convinguda 
en una simulació de la vida real, en la qual el moviment, l’anar i vindre entre es-en una simulació de la vida real, en la qual el moviment, l’anar i vindre entre es-
pais, gents i cultures és bàsic, ja que manifesten la pròpia personalitat en una pais, gents i cultures és bàsic, ja que manifesten la pròpia personalitat en una 
dinàmica de canvi continu que es forja amb el contacte amb altres persona-dinàmica de canvi continu que es forja amb el contacte amb altres persona-
litats per a configurar la pròpia individualitat (Ballester, 1999). Són obres com-litats per a configurar la pròpia individualitat (Ballester, 1999). Són obres com-
plexes, multimatèriques i polimorfes: no interessa la repetició matemàtica sinó plexes, multimatèriques i polimorfes: no interessa la repetició matemàtica sinó 
l’acumulació de morfologies conceptualment similars però variades en el seu l’acumulació de morfologies conceptualment similars però variades en el seu 
detall individual. Així, en l’exposició detall individual. Així, en l’exposició Cerámica Artística actual Vila-real 1999Cerámica Artística actual Vila-real 1999  
presenta tres obres que a Antonio Olmos li evoquen “vent, aigua, moviment...” presenta tres obres que a Antonio Olmos li evoquen “vent, aigua, moviment...” 
(Olmos, 1999). En (Olmos, 1999). En Cerámica fin de sigloCerámica fin de siglo, tornem a trobar tres obres no titulades , tornem a trobar tres obres no titulades 
de diversos materials: porcellana, planxa de ferro i bosses de plàstic, en una de diversos materials: porcellana, planxa de ferro i bosses de plàstic, en una 
(1999); pisa, cristall i aigua, en una altra (1995), i refractari blanc, porcellana i (1999); pisa, cristall i aigua, en una altra (1995), i refractari blanc, porcellana i 
bosses amb aigua (1999). No obstant això, en l’obra presentada en l’exposició bosses amb aigua (1999). No obstant això, en l’obra presentada en l’exposició 
Ceramistes formats a l’Escola d’Arts i Oficis de ValènciaCeramistes formats a l’Escola d’Arts i Oficis de València (1999) potencia de nou  (1999) potencia de nou 
el concepte de bloc en aportar un gran cip semicilíndric (el concepte de bloc en aportar un gran cip semicilíndric (S/T. 1995. EsculturaS/T. 1995. Escultura) ) 
en el qual la superfície superior concentra un grafisme vermicular aconseguit en el qual la superfície superior concentra un grafisme vermicular aconseguit 
mitjançant rotllos que s’articulen amb espais massissos i buits, a manera d’es-mitjançant rotllos que s’articulen amb espais massissos i buits, a manera d’es-
criptura esotèrica, sobre els quals aplica cromatisme amb engalbes blancs i criptura esotèrica, sobre els quals aplica cromatisme amb engalbes blancs i 
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esotérica, sobre los que aplica cromatismo con engobes blancos y ocres que 
rezuman hacia los laterales en una estructura nervada y regular que destaca 
sobre un cuerpo rojizo. 

El Carmen de Carmen de la Galería Sargadelos de Barcelona (2007), sorpren-
dió por sus imaginativas formas oníricas evocadoras de morfologías florales. 
Reflexiona con esta obra sobre la belleza de los vergeles de los Cármenes de 
Granada que hechizaron a Santiago Rusiñol, pintor atraído por la magia de los 
jardines. Jardines alimentados por la mano amorosa de una mujer que crecen 
con su dedicación desde las semillas, hasta alcanzar la flor exuberante, y como 
sus creadoras, son íntimos y personales, encerrados tras las altas tapias que los 
protegen del exterior –reflexiona la autora-. Las piezas presentaban partes ce-
rámicas, en porcelana o gres, combinadas con otros materiales complementa-
rios: plásticos, cables metálicos, sujeciones de silicona. El montaje final sugería 
la representación de elementos terrestres y acuáticos, como algas o nenúfa-
res, pero también evocaba formas animales próximas a la morfología vegetal, 
como las medusas o los pulpos. Era una sorprendente instalación, de laboriosa 
ejecución, que consiguía sumergir al visitante en una atmósfera llena de seres 
delicados, ordenados con pautas naturales, que tanto podrían encontrarse en 
un medio acuático como aéreo, un mundo en el que el visitante se sorpren-
día y era llamado a buscar su propia interpretación. Los comentarios de Mercé 
Tiana (2007) son ilustrativos de la innovación y calidad que entonces tuvo su 
propuesta. 

En Pléyade Keramos (Mestre y Hayashi, 2010) explota esos nuevos principios 
en la obra Enjambres. Conjunto 7, un juego de formas ovales partidas y huecas 
en gres blanco, rellenas del cromatismo añadido por fragmentos de pajillas en 
plástico, de variados colores, que cubrían de forma rítmica uno de los dos hue-
cos de cada elemento expuesto. De ese modo, se generaba un juego de luces y 
sombras que surgían de la combinación de cada elemento contrapuestas a los 
macizos de colores cambiantes de las inserciones cromáticas. La exposición, 
en una amplia itinerancia, se presentó en Valencia, Talavera de la Reina, Tokyo 
y Onimachi Wakayama. En la exposición Cerámica Española para el siglo XXI 
presentada en Taiwan, aportó las onícas medusas, definidas como mitológicas 
kami, o máquinas voladoras  del Japón por J. Miranda (2010). En la misma línea 
expresiva, la obra Qué bien que viniste, parte de la instalación El Carmen de 
Carmen (2007) presentada de nuevo en la exposición, Maestros de la Cerámi-
ca y sus escuelas: Enric Mestre, expresaba en palabra de Rosa Ulpiano (2011) 
una innovadora sensibilidad poética a partir de la transparencia, sinuosidad 

ocres que traspuen cap als laterals en una estructura nervada i regular que ocres que traspuen cap als laterals en una estructura nervada i regular que 
destaca sobre un cos vermellós. destaca sobre un cos vermellós. 

El Carmen de CarmenEl Carmen de Carmen de la Galeria Sargadelos de Barcelona (2007), va sor- de la Galeria Sargadelos de Barcelona (2007), va sor-
prendre per les seues imaginatives formes oníriques evocadores de morfologi-prendre per les seues imaginatives formes oníriques evocadores de morfologi-
es florals. Reflexiona amb esta obra sobre la bellesa dels vergers dels es florals. Reflexiona amb esta obra sobre la bellesa dels vergers dels càrmenscàrmens  
de Granada que van encisar a Santiago Rusiñol, pintor atret per la màgia dels de Granada que van encisar a Santiago Rusiñol, pintor atret per la màgia dels 
jardins. Jardins alimentats per la mà amorosa d’una dona que creixen amb la jardins. Jardins alimentats per la mà amorosa d’una dona que creixen amb la 
seua dedicació des de les llavors fins a aconseguir la flor exuberant i, com les seua dedicació des de les llavors fins a aconseguir la flor exuberant i, com les 
seues creadores, són íntims i personals, tancats darrere de les altes tàpies que seues creadores, són íntims i personals, tancats darrere de les altes tàpies que 
els protegeixen de l’exterior –diu l’autora-. Les peces presentaven parts ceràmi-els protegeixen de l’exterior –diu l’autora-. Les peces presentaven parts ceràmi-
ques, en porcellana o gres, combinades amb altres materials complementaris: ques, en porcellana o gres, combinades amb altres materials complementaris: 
plàstics, cables metàlplàstics, cables metàl·· lics, subjeccions de silicona. El muntatge final suggeria lics, subjeccions de silicona. El muntatge final suggeria 
la representació d’elements terrestres i aquàtics, com a algues o nenúfars, la representació d’elements terrestres i aquàtics, com a algues o nenúfars, 
però també evocava formes animals pròximes a la morfologia vegetal, com però també evocava formes animals pròximes a la morfologia vegetal, com 
les meduses o els polps. Era una installes meduses o els polps. Era una instal··lació sorprenent, d’execució laboriosa, lació sorprenent, d’execució laboriosa, 
que aconseguia submergir al visitant en una atmosfera plena d’éssers delicats, que aconseguia submergir al visitant en una atmosfera plena d’éssers delicats, 
ordenats amb pautes naturals, que tant podrien trobar-se en un medi aquàtic ordenats amb pautes naturals, que tant podrien trobar-se en un medi aquàtic 
com aeri, un món on el visitant se sorprenia i era cridat a buscar la seua pròpia com aeri, un món on el visitant se sorprenia i era cridat a buscar la seua pròpia 
interpretació. Els comentaris de Mercé Tiana (2007) són ilinterpretació. Els comentaris de Mercé Tiana (2007) són il··lustratius de la inno-lustratius de la inno-
vació i qualitat que llavors va tindre la seua proposta. vació i qualitat que llavors va tindre la seua proposta. 

En En Pléyade KeramosPléyade Keramos (Mestre i Hayashi, 2010) explota eixos nous principis en  (Mestre i Hayashi, 2010) explota eixos nous principis en 
l’obra l’obra Enjambres. Conjunto 7Enjambres. Conjunto 7, un joc de formes ovals partides i buides en gres , un joc de formes ovals partides i buides en gres 
blanc, farcides del cromatisme afegit per fragments de palletes en plàstic, de blanc, farcides del cromatisme afegit per fragments de palletes en plàstic, de 
colors variats, que cobrien de manera rítmica un dels dos buits de cada ele-colors variats, que cobrien de manera rítmica un dels dos buits de cada ele-
ment exposat. D’eixa manera, es generava un joc de llums i ombres, que sorgi-ment exposat. D’eixa manera, es generava un joc de llums i ombres, que sorgi-
en de la combinació de cada element, contraposades als massissos de colors en de la combinació de cada element, contraposades als massissos de colors 
canviants de les insercions cromàtiques. L’exposició, en una àmplia itinerància, canviants de les insercions cromàtiques. L’exposició, en una àmplia itinerància, 
es va presentar a València, Talavera de la Reina, Tòquio i Onimachi Wakaya-es va presentar a València, Talavera de la Reina, Tòquio i Onimachi Wakaya-
ma. A l’exposició ma. A l’exposició Cerámica Española para el siglo XXICerámica Española para el siglo XXI presentada a Taiwan, hi  presentada a Taiwan, hi 
aportà les oníriques meduses, definides com mitológiques aportà les oníriques meduses, definides com mitológiques kami,kami, o máquines  o máquines 
voladores del Japó por J. Miranda (2010). En la mateixa línia expressiva, l’obra voladores del Japó por J. Miranda (2010). En la mateixa línia expressiva, l’obra 
Qué bien que vinisteQué bien que viniste, part de la instal, part de la instal··lació “El Carmen de Carmen” (2007) pre-lació “El Carmen de Carmen” (2007) pre-
sentada de nou en l’exposició, sentada de nou en l’exposició, Maestros de la Cerámica y sus escuelas: Enric Maestros de la Cerámica y sus escuelas: Enric 
MestreMestre, expressava, en paraules de Rosa Ulpiano (2011), una innovadora sensibi-, expressava, en paraules de Rosa Ulpiano (2011), una innovadora sensibi-
litat poètica a partir de la transparència, sinuositat i lleugeresa que li aportaven litat poètica a partir de la transparència, sinuositat i lleugeresa que li aportaven 
l’acer, la filatura i el paper a les peces ceràmiques, d’impoll’acer, la filatura i el paper a les peces ceràmiques, d’impol··lut color blanc en lut color blanc en 
porcellana, que es presentaven suspeses, flotants i per això dinàmiques, en un porcellana, que es presentaven suspeses, flotants i per això dinàmiques, en un 
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y ligereza que le aportaban el acero, la hilatura y el papel a las piezas cerámi-
cas, de impoluto color blanco en porcelana, que se presentaban suspendidas, 
flotantes y por ello dinámicas, en un juego en el que, como indicaba la artista 
“invita a moverlas, a tocarlas, a agruparlas  y de dispersarlas, a buscar en ellas 
un sinfín de posibilidades plásticas”.

La última propuesta que analizaremos aquí es la exposición L’hort Roig. Car-
men Ballester presentada en el año 2013 en el Museo Nacional de Cerámica. 
En ella la autora mostró una obra que profundiza en los caminos explorados en 
El Carmen de Carmen incorporando más color, y en especial acentos rojos, en 
los elementos complementarios. La autora acompañaba su creación diciendo: 

“Mi obra sigue un planteamiento totalmente espacial, utilizando la seriación 
de piezas con un concepto tan sencillo como básico; siendo susceptibles a di-
ferentes ordenaciones en el espacio: Flotan, se entrevén, se sumergen, nunca 
toman tierra. Me dan pie a una obra abierta, tanto en la forma como en la 
utilización de materiales ajenos a la cerámica. Para mi siempre es una nue-
va experimentación, un nuevo juego que apuesta por nuevos planteamientos. 
Desde hace unos años van perdiendo materia y ganando ingravidez. El color 
inexistente, el blanco translúcido, el agua… Mis planteamientos pertenecen a 
espacios íntimos, sumergidos, añorados…inexistentes”.

La exposición alcanzó un notable virtuosismo en el dominio del espacio en 
una actuación escénica que generaba ambientes sugerentes, poéticos y cam-
biantes, en los que el visitante se sumergía por completo. Exhalaba una sensi-
bilidad plástica que difícilmente otros medios y otras propuestas pueden con-
seguir, al tiempo que apelaba a la complicidad del espectador para fomentar 
una lectura personal de la aportación del artista, integrándolo así en la obra.  

Wladimir Vivas (2013), en una aproximación rica en referencias culturales y 
poéticas referidas al Japón, le dedicó unas palabras de sorpresa al indicar que 
no parecía una exposición de cerámica sino una intervención poética, suge-
rente y dialogante, y que tampoco le evidenciaba una conexión con la cerámi-
ca japonesa que subyugó a la autora. Sin embargo, descubría esta relación al 
recordar unas palabras de Hamada en las que este autor afirmaba que “había 
tardado veinte años en aprender a hacer cerámica y otros veinte en olvidarse 
de lo aprendido”. Así, esa propuesta también se deshacía de las ataduras: se-
guía usando la cerámica pero se convertía en poesía. Wladimir definió la obra 
de Carmen como waka -lírica femenina tradicional del Japón- que se nos pre-
sentaba con sencillez, sin artificios, espontánea y centrada en las sensaciones: 
“consiste en «(…) evocar o sugerir el espíritu escondido en ella, en proyectar un 

joc que, com indicava l’artista, “convida a moure-les, a tocar-les, a agrupar-les i joc que, com indicava l’artista, “convida a moure-les, a tocar-les, a agrupar-les i 
a dispersar-les, a buscar-hi una infinitat de possibilitats plàstiques”.a dispersar-les, a buscar-hi una infinitat de possibilitats plàstiques”.

L’última proposta que analitzarem ací és l’exposició L’última proposta que analitzarem ací és l’exposició L’hort roig. Carmen Ba-L’hort roig. Carmen Ba-
llesterllester presentada l’any 2013 en el Museu Nacional de Ceràmica. L’autora va  presentada l’any 2013 en el Museu Nacional de Ceràmica. L’autora va 
mostrar una obra que aprofundeix en els camins explorats en mostrar una obra que aprofundeix en els camins explorats en El Carmen de El Carmen de 
CarmenCarmen incorporant més color i, especialment, accents rojos, en els elements  incorporant més color i, especialment, accents rojos, en els elements 
complementaris. L’autora acompanyava la seua creació dient: complementaris. L’autora acompanyava la seua creació dient: 

«La meua obra segueix un plantejament totalment espacial, utilitzant la seria-«La meua obra segueix un plantejament totalment espacial, utilitzant la seria-
ció de peces amb un concepte tan senzill com bàsic; sent susceptibles a dife-ció de peces amb un concepte tan senzill com bàsic; sent susceptibles a dife-
rents ordenacions en l’espai: suren, s’entreveuen, se submergeixen, mai prenen rents ordenacions en l’espai: suren, s’entreveuen, se submergeixen, mai prenen 
terra. Em donen peu a una obra oberta, tant en la forma com en la utilització terra. Em donen peu a una obra oberta, tant en la forma com en la utilització 
de materials aliens a la ceràmica. Per a mi sempre és una nova experimentació, de materials aliens a la ceràmica. Per a mi sempre és una nova experimentació, 
un nou joc que aposta per nous plantejaments. Des de fa uns anys van perdent un nou joc que aposta per nous plantejaments. Des de fa uns anys van perdent 
matèria i guanyant ingravitació. El color inexistent, el blanc translúcid, l’aigua… matèria i guanyant ingravitació. El color inexistent, el blanc translúcid, l’aigua… 
Els meus plantejaments pertanyen a espais íntims, submergits, enyorats…, in-Els meus plantejaments pertanyen a espais íntims, submergits, enyorats…, in-
existents.»existents.»

L’exposició va aconseguir un notable virtuosisme en el domini de l’espai en una L’exposició va aconseguir un notable virtuosisme en el domini de l’espai en una 
actuació escènica que generava ambients suggeridors, poètics i canviants, on actuació escènica que generava ambients suggeridors, poètics i canviants, on 
el visitant se submergia per complet. Exhalava una sensibilitat plàstica que el visitant se submergia per complet. Exhalava una sensibilitat plàstica que 
difícilment altres mitjans i altres propostes poden aconseguir, al mateix temps difícilment altres mitjans i altres propostes poden aconseguir, al mateix temps 
que apelque apel··lava a la complicitat de l’espectador per a fomentar una lectura per-lava a la complicitat de l’espectador per a fomentar una lectura per-
sonal de l’aportació de l’artista, integrant-lo així en l’obra. sonal de l’aportació de l’artista, integrant-lo així en l’obra. 

Wladimir Vivas (2013), en una aproximació rica en referències culturals i poèti-Wladimir Vivas (2013), en una aproximació rica en referències culturals i poèti-
ques referides al Japó, li va dedicar unes paraules de sorpresa en indicar que ques referides al Japó, li va dedicar unes paraules de sorpresa en indicar que 
no semblava una exposició de ceràmica sinó una intervenció poètica, suggeri-no semblava una exposició de ceràmica sinó una intervenció poètica, suggeri-
dora i dialogant, i que tampoc li evidenciava una connexió amb la ceràmica dora i dialogant, i que tampoc li evidenciava una connexió amb la ceràmica 
japonesa que va subjugar a l’autora. No obstant això, descobria esta relació en japonesa que va subjugar a l’autora. No obstant això, descobria esta relació en 
recordar unes paraules de Hamada qui afirmava que “havia tardat vint anys a recordar unes paraules de Hamada qui afirmava que “havia tardat vint anys a 
aprendre a fer ceràmica i altres vint a oblidar-se de l’aprés”. Així, eixa proposta aprendre a fer ceràmica i altres vint a oblidar-se de l’aprés”. Així, eixa proposta 
també es desfeia dels lligams: continuava usant la ceràmica però es convertia també es desfeia dels lligams: continuava usant la ceràmica però es convertia 
en poesia. Wladimir va definir l’obra de Carmen com en poesia. Wladimir va definir l’obra de Carmen com wakawaka -lírica femenina tra- -lírica femenina tra-
dicional del Japó- que se’ns presentava amb senzillesa, sense artificis, espon-dicional del Japó- que se’ns presentava amb senzillesa, sense artificis, espon-
tània i centrada en les sensacions: consisteix en «(…) evocar o suggerir l’esperit tània i centrada en les sensacions: consisteix en «(…) evocar o suggerir l’esperit 
amagat en ella, a projectar un joc d’ombres sobre l’ocult. No a descobrir, ni amagat en ella, a projectar un joc d’ombres sobre l’ocult. No a descobrir, ni 
apartar vels, sinó a alapartar vels, sinó a al··ludir a l’invisible.»ludir a l’invisible.»
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juego de sombras sobre lo oculto. No en descubrir, ni apartar velos, sino en 
aludir a lo invisible.»”

Carmen Ballester ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la cerámi-
ca. Una apuesta artística valiente que inició gracias al ambiente generoso y ilu-
sionante que encontró con su maestro Enrique Mestre en la Escuela de Artes y 
Oficios. El dominio del material y su espíritu creativo e inquieto le permitieron 
una pronta proyección y reconocimiento. Sus primeras obras seguían los mo-
delos de escuela propios de aquellos años: propuestas matéricas, escultóricas, 
sobrias. Pero en su trabajo se apreciaba un interés especial por la modulación, 
la adición de formas geométricas que fueron generando la necesidad de abor-
dar otras perspectivas. Una feliz decisión llegó al dotarlas de gracilidad y pure-
za, de color partiendo del juego de luces y sombras generados por ellas y de 
su disposición espacial que ofrecía sugerentes y cambiantes visiones desde 
su libertad de movimiento. El contacto con Japón y con su cerámica tradicio-
nal le abrió en parte ese camino, pero también le hizo naacer la necesidad de 
inspirarse observando el medio natural, de favorecer visiones introspectivas y 
de trabajar un mundo sensitivo íntimo, cambiante y complementario entre el 
creador y sus espectadores, enriqueciendo de ese modo la experiencia artísti-
ca con una visión poética. La intervención en espacios completos ha permitido 
a Carmen Ballester crear obras de atmósferas complejas, sutiles, sugerentes, 
próximas a la naturaleza pero indefinidas en cuanto a su medio, que pudiera 
ser terrestre o acuático. Interesa una interacción entre la acción de instalación 
del artista y la percepción del visitante, siempre envuelto en una atmósfera 
mágica que genera un universo de sensaciones. Carmen Ballester trata la cerá-
mica respetando al máximo su calidad integrándola en obras complejas, ingrá-
vidas, multimatéricas y evocadoras que tocan la fibra del espectador en lo más 
íntimo. Parafraseando a Waldimir Vivas, sus obras pierden materialidad para 
generar, por su ingravidez, liberación del espíritu para enriquecerlo. 

Carmen Ballester ha recorregut un llarg camí des dels seus inicis en la cerà-Carmen Ballester ha recorregut un llarg camí des dels seus inicis en la cerà-
mica. Una aposta artística valenta que va iniciar gràcies a l’ambient generós mica. Una aposta artística valenta que va iniciar gràcies a l’ambient generós 
i ili il··lusionant que va trobar amb el seu mestre Enrique Mestre a l’Escola d’Arts lusionant que va trobar amb el seu mestre Enrique Mestre a l’Escola d’Arts 
i Oficis. El domini del material i el seu esperit creatiu i inquiet li van permetre i Oficis. El domini del material i el seu esperit creatiu i inquiet li van permetre 
una ràpida projecció i reconeixement. Les seues primeres obres seguien els una ràpida projecció i reconeixement. Les seues primeres obres seguien els 
models d’escola propis d’aquells anys: propostes matèriques, escultòriques, models d’escola propis d’aquells anys: propostes matèriques, escultòriques, 
sòbries. Però en el seu treball s’apreciava un interés especial per la modulació, sòbries. Però en el seu treball s’apreciava un interés especial per la modulació, 
l’addició de formes geomètriques que van anar generant la necessitat d’abor-l’addició de formes geomètriques que van anar generant la necessitat d’abor-
dar altres perspectives. Una feliç decisió va arribar en dotar-les de gracilitat dar altres perspectives. Una feliç decisió va arribar en dotar-les de gracilitat 
i puresa, de color partint del joc de llums i ombres generats per elles i de la i puresa, de color partint del joc de llums i ombres generats per elles i de la 
seua disposició espacial que oferia visions suggeridores i canviants des de la seua disposició espacial que oferia visions suggeridores i canviants des de la 
seua llibertat de moviment. El contacte amb el Japó i amb la seua ceràmica seua llibertat de moviment. El contacte amb el Japó i amb la seua ceràmica 
tradicional li va obrir en part eixe camí, però també li va fer nàixer la necessi-tradicional li va obrir en part eixe camí, però també li va fer nàixer la necessi-
tat d’inspirar-se observant el medi natural, d’afavorir visions introspectives i de tat d’inspirar-se observant el medi natural, d’afavorir visions introspectives i de 
treballar un món sensitiu íntim, canviant i complementari entre el creador i treballar un món sensitiu íntim, canviant i complementari entre el creador i 
els seus espectadors, enriquint d’eixa manera l’experiència artística amb una els seus espectadors, enriquint d’eixa manera l’experiència artística amb una 
visió poètica. La intervenció en espais complets ha permés a Carmen Ballester visió poètica. La intervenció en espais complets ha permés a Carmen Ballester 
crear obres d’atmosferes complexes, subtils, suggeridores, pròximes a la natu-crear obres d’atmosferes complexes, subtils, suggeridores, pròximes a la natu-
ralesa però indefinides quant al seu mitjà, que poguera ser terrestre o aquàtic. ralesa però indefinides quant al seu mitjà, que poguera ser terrestre o aquàtic. 
Interessa una interacció entre l’acció d’instalInteressa una interacció entre l’acció d’instal··lació de l’artista i la percepció del lació de l’artista i la percepció del 
visitant, sempre embolicat en una atmosfera màgica que genera un univers de visitant, sempre embolicat en una atmosfera màgica que genera un univers de 
sensacions. Carmen Ballester tracta la ceràmica respectant al màxim la seua sensacions. Carmen Ballester tracta la ceràmica respectant al màxim la seua 
qualitat integrant-la en obres complexes, ingràvides, multimatèriques i evoca-qualitat integrant-la en obres complexes, ingràvides, multimatèriques i evoca-
dores que toquen la fibra més íntima de l’espectador. Parafrasejant Waldimir dores que toquen la fibra més íntima de l’espectador. Parafrasejant Waldimir 
Vivas, les seues obres perden materialitat per a generar, per la seua ingravita-Vivas, les seues obres perden materialitat per a generar, per la seua ingravita-
ció, alliberament de l’esperit per a enriquir-lo. ció, alliberament de l’esperit per a enriquir-lo. 
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Poco o nada puedo añadir que no se haya dicho ya sobre la obra de Carmen 
Ballester Remolar tanto desde el punto de vista formal como del técnico. No 
obstante, sí deseo expresar mis impresiones al respecto desde una visión que 
podríamos calificar de espiritual, dada la admiración que siento por su trabajo 
y su personal temperamento. ¡Vamos allá!.

Las obras de Carmen son soñadas antes de ser creadas. Sí, son esos pequeños 
fragmentos de los sueños que, en el duermevela del despertar, intentamos 
atrapar en la mente con cierta ansia, tratamos de recordar, deseamos evocar, 
buscar algún rastro de su efímera nitidez, algunas de sus caras o aristas para, 
por medio de un pequeño hilo, tirar del mismo: deshacer un poco el ovillo oní-
rico y llevar los fragmentos al mundo despierto, al “real” (con todas sus cosas y, 
especialmente, con la gravidez), a formas y colores tangibles, resulta todo un 
desafío. 

Plasmar en la realidad un sueño puede ser una quimera, una pura fantasía 
del espíritu, pero se puede convertir en un acicate, en un estímulo creativo. 
En todo acto creativo surgen problemas, dilemas, dificultades, contratiempos, 
cuya resolución parcial o completa depende en gran medida del oficio y del 
bagaje de cada uno; el resto, y solo el resto, hay que dejarlo a la esperanza. 

De esto último, del oficio de artista y de ceramista, ha tenido y tiene Carmen 
Ballester Remolar  buenas dosis. Dominar la cerámica no es tarea fácil. Para 
hacer lo que deseas en cerámica, primero, ¡vaya novedad!, tienes que saber 
hacer lo que no quieres o no apetece tanto. “Dar cera y pulir cera” es la base 
del buen aprendizaje de cualquier oficio. No hay otro modo. Bueno, no seamos 
excesivos, hay otro, pero no es lo mismo. Ya me entienden. Carmen lo sabe, y 
tanto en Onda, en Valencia, como en Onta (Japón) -vaya casualidad dicho sea 
de paso- aprendió y perfeccionó desde la base todos los pormenores de los se-
cretos cerámicos, desde las tareas más elementales y rutinarias (picar, acarrear, 
amasar…) hasta las más complejas y exquisitas (esmaltes, engobes… y el fuego).

Su bagaje no resulta menos destacable. Sus inicios como joven diseñadora de 
interiores de espacios público-lúdicos le han servido para, con el tiempo, pro-
yectar, imaginar y realizar sorprendentes instalaciones, con la cerámica como 
principal protagonista, que resultan todo un placer para los sentidos.

Poc o res puc afegir que no s’haja dit ja sobre l’obra de Carmen Ballester Re-Poc o res puc afegir que no s’haja dit ja sobre l’obra de Carmen Ballester Re-
molar tant des del punt de vista formal com del tècnic. No obstant això, de-molar tant des del punt de vista formal com del tècnic. No obstant això, de-
sitge expressar les meues impressions sobre aquest tema des d'una visió que sitge expressar les meues impressions sobre aquest tema des d'una visió que 
podríem qualificar d'espiritual, per l’admiració que sent pel seu treball i el seu podríem qualificar d'espiritual, per l’admiració que sent pel seu treball i el seu 
personal temperament. Anem allà!.personal temperament. Anem allà!.

Les obres de Carmen són somiades abans de ser creades. Sí, són eixos xicotets Les obres de Carmen són somiades abans de ser creades. Sí, són eixos xicotets 
fragments dels somnis que, en l’entreson del despertar, intentem atrapar en fragments dels somnis que, en l’entreson del despertar, intentem atrapar en 
la ment amb una certa ànsia, tractem de recordar, desitgem evocar, buscar la ment amb una certa ànsia, tractem de recordar, desitgem evocar, buscar 
algun rastre de la seua efímera nitidesa, algunes de les seues cares o arestes algun rastre de la seua efímera nitidesa, algunes de les seues cares o arestes 
per a, mitjançant un xicotet fil, tirar d’aquest: desfer una miqueta el cabdell per a, mitjançant un xicotet fil, tirar d’aquest: desfer una miqueta el cabdell 
oníric i portar els fragments al món despert, al “real” (amb totes les seues coses oníric i portar els fragments al món despert, al “real” (amb totes les seues coses 
i, especialment, amb la gravidesa), a formes i colors tangibles, resulta tot un i, especialment, amb la gravidesa), a formes i colors tangibles, resulta tot un 
desafiament. desafiament. 

Plasmar en la realitat un somni pot ser una quimera, una pura fantasia de l’es-Plasmar en la realitat un somni pot ser una quimera, una pura fantasia de l’es-
perit, però es pot convertir en un esperó, en un estímul creatiu. En qualsevol perit, però es pot convertir en un esperó, en un estímul creatiu. En qualsevol 
acte creatiu sorgeixen problemes, dilemes, dificultats, contratemps, i la resolu-acte creatiu sorgeixen problemes, dilemes, dificultats, contratemps, i la resolu-
ció parcial o completa depén en gran manera de l’ofici i del bagatge de cadas-ció parcial o completa depén en gran manera de l’ofici i del bagatge de cadas-
cun; la resta, i només la resta, cal deixar-lo a l’esperança. cun; la resta, i només la resta, cal deixar-lo a l’esperança. 

D’això últim, de l’ofici d’artista i de ceramista, ha tingut i té Carmen Ballester D’això últim, de l’ofici d’artista i de ceramista, ha tingut i té Carmen Ballester 
Remolar bones dosis. Dominar la ceràmica no és una tasca fàcil. Per a fer el que Remolar bones dosis. Dominar la ceràmica no és una tasca fàcil. Per a fer el que 
desitges en ceràmica, primer, quina novetat!, has de saber fer el que no vols o desitges en ceràmica, primer, quina novetat!, has de saber fer el que no vols o 
no abelleix tant. “Donar cera i polir cera” és la base del bon aprenentatge de no abelleix tant. “Donar cera i polir cera” és la base del bon aprenentatge de 
qualsevol ofici. No hi ha una altra manera. Bé, no siguem excessius, hi ha una qualsevol ofici. No hi ha una altra manera. Bé, no siguem excessius, hi ha una 
altra, però no és el mateix. Ja em compreneu. Carmen ho sap, i tant a Onda, altra, però no és el mateix. Ja em compreneu. Carmen ho sap, i tant a Onda, 
a València, com a Onta (el Japó) -quina casualitat, diguem-ho de passada- va a València, com a Onta (el Japó) -quina casualitat, diguem-ho de passada- va 
aprendre i va perfeccionar des de la base tots els detalls dels secrets ceràmics, aprendre i va perfeccionar des de la base tots els detalls dels secrets ceràmics, 
des de les tasques més elementals i rutinàries (picar, traginar, pastar…) fins a les des de les tasques més elementals i rutinàries (picar, traginar, pastar…) fins a les 
més complexes i exquisides (esmalts, engobes… i el foc).més complexes i exquisides (esmalts, engobes… i el foc).

El seu bagatge és encara més destacable. Els seus inicis com a jove dissenya-El seu bagatge és encara més destacable. Els seus inicis com a jove dissenya-
dora d’interiors d’espais publicolúdics li han servit per a, amb el temps, pro-dora d’interiors d’espais publicolúdics li han servit per a, amb el temps, pro-
jectar, imaginar i realitzar instaljectar, imaginar i realitzar instal··lacions sorprenents, amb la ceràmica com a lacions sorprenents, amb la ceràmica com a 
principal protagonista, que resulten tot un plaer per als sentits.principal protagonista, que resulten tot un plaer per als sentits.

La Cerámica Soñada o Soñar la Cerámica La Ceràmica Somiada o Somiar la Ceràmica
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La obra de Carmen es la de una chispa continua que se gesta desde el ensueño 
visual de todo lo que ve, de todas las cosas que observa en el deambular diario 
por la vida, en los colores y texturas de los cortes de tierra, en hojas mecidas 
por el viento, en las verdes charcas floreadas, en los viejos árboles parasitados... 
Todo ello es imaginado y esbozado mentalmente en tres dimensiones, para 
que no escape el sueño. De todos es sabido que es probable que soñemos 
más despiertos que dormidos y estos sueños diurnos tal vez son más fáciles de 
retener, o tal vez no. Al fin y al cabo, “la vida es sueño y los sueños, sueños son”, 
sentenció Calderón de la Barca. 

Hablando de soñar. No sé si tendrá algo que ver con todo lo dicho, pero conocí 
a Carmen Ballester Remolar en una gran muestra sobre “La cerámica y Don 
Quijote”, el mayor soñador de todos los tiempos. Será casualidad?

L’obra de Carmen és la d’una espurna contínua que es gesta des del somni L’obra de Carmen és la d’una espurna contínua que es gesta des del somni 
visual de tot el que veu, de totes les coses que observa deambulant diària-visual de tot el que veu, de totes les coses que observa deambulant diària-
ment per la vida, en els colors i textures dels talls de terra, en fulles bressolades ment per la vida, en els colors i textures dels talls de terra, en fulles bressolades 
pel vent, en les verdes tolles florejades, en els vells arbres parasitats... Tot això pel vent, en les verdes tolles florejades, en els vells arbres parasitats... Tot això 
és imaginat i esbossat mentalment en tres dimensions, perquè no escape el és imaginat i esbossat mentalment en tres dimensions, perquè no escape el 
somni. No cal dir que és probable que somiem més desperts que adormits i somni. No cal dir que és probable que somiem més desperts que adormits i 
aquests somnis diürns tal vegada són més fàcils de retindre, o tal vegada no. Al aquests somnis diürns tal vegada són més fàcils de retindre, o tal vegada no. Al 
cap i a la fi, “cap i a la fi, “la vida es sueño, y los sueños, sueños sonla vida es sueño, y los sueños, sueños son”, va sentenciar Calderón ”, va sentenciar Calderón 
de la Barca. de la Barca. 

Parlant de somiar. No sé si tindrà alguna cosa a veure amb tot el que s’ha dit, Parlant de somiar. No sé si tindrà alguna cosa a veure amb tot el que s’ha dit, 
però vaig conéixer Carmen Ballester Remolar en una gran mostra sobre «La però vaig conéixer Carmen Ballester Remolar en una gran mostra sobre «La 
ceràmica i El Quixot», el més gran somiador de tots els temps. Serà casualitat?ceràmica i El Quixot», el més gran somiador de tots els temps. Serà casualitat?

Exposició individual de Carmen en la galeria Cànem de Castelló en 2002.
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Carmen Ballester Remolar
Sobre la meua obra

Sobre mi obra
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Sobre mi obra…

A pesar de que ya son muchos los años los que llevo trabajando en el mundo 
de la cerámica, durante los últimos 10 años mi planteamiento plástico sigue 
siendo el mismo.

Una línea de trabajo que no rompe con lo anterior, sino que se centra en los  
aspectos que yo considero básicos, pero suficientes, para desarrollar mi trabajo.

El blanco como color, básico, sencillo, ausente, sugerente…

La seriación como disciplina. Oficio cotidiano.

La disposición y el espacio. Donde la obra juega siempre con el espacio que le 
toca compartir.

Las formas, dinámicas y blancas. Siempre acordes al espacio donde flotan y se 
mueven. Un juego que invita a moverlas, a tocarlas, a agruparlas y a dispersarlas, 
a buscar en ellas un sinfín de posibilidades plásticas.

Una técnica constructiva directa, que transfiere sencillez en sus formas. Unas 
formas básicas logradas casi sin manipulación.

La mezcla de materiales, que a menudo utilizo junto con los materiales 
cerámicos, aporta transparencia, ligereza, sinuosidad  y movimiento.

La repetición de las piezas para formar una obra hace que el conjunto llegue 
a sugerir los colores que el espacio les aporta. Luces, reflejos y sombras hacen 
que  cada espacio sugiera una  lectura distinta.

Las obras surgen en el taller (mi espacio), pero no llegan a ser hasta que no 
encuentran su espacio. Un espacio donde residir hasta su siguiente “viaje”.

El juego y la intuición, el ir y venir entre espacios, gentes y culturas. Trasiegos de 
una personalidad en continuo cambio que necesita de otras personalidades 
para formar su propia individualidad.

Sobre la meua obra…

Malgrat que ja són molts els anys els que porte treballant en el món de la Malgrat que ja són molts els anys els que porte treballant en el món de la 
ceràmica, durant els últims 10 anys el meu plantejament plàstic continua sent ceràmica, durant els últims 10 anys el meu plantejament plàstic continua sent 
el mateix.el mateix.

Una línia de treball que no trenca amb l’anterior, sinó que se centra en els Una línia de treball que no trenca amb l’anterior, sinó que se centra en els 
aspectes que jo considere bàsics, però suficients, per a desenvolupar el meu aspectes que jo considere bàsics, però suficients, per a desenvolupar el meu 
treball.treball.

El blanc com a color, bàsic, senzill, absent, suggeridor…El blanc com a color, bàsic, senzill, absent, suggeridor…

La seriació com a disciplina. Ofici quotidià.La seriació com a disciplina. Ofici quotidià.

La disposició i l’espai. On l’obra juga sempre amb l’espai que li toca compartir.La disposició i l’espai. On l’obra juga sempre amb l’espai que li toca compartir.

Les formes, dinàmiques i blanques. Sempre concordes a l’espai on suren i es Les formes, dinàmiques i blanques. Sempre concordes a l’espai on suren i es 
mouen. Un joc que convida a moure-les, a tocar-les, a agrupar-les i a dispersar-mouen. Un joc que convida a moure-les, a tocar-les, a agrupar-les i a dispersar-
les, a buscar-hi una infinitat de possibilitats plàstiques.les, a buscar-hi una infinitat de possibilitats plàstiques.

Una tècnica constructiva directa, que transfereix senzillesa en les seues formes. Una tècnica constructiva directa, que transfereix senzillesa en les seues formes. 
Unes formes bàsiques reeixides quasi sense manipulació.Unes formes bàsiques reeixides quasi sense manipulació.

La mescla de materials, que sovint utilitze juntament amb els materials La mescla de materials, que sovint utilitze juntament amb els materials 
ceràmics, aporta transparència, lleugeresa, sinuositat i moviment.ceràmics, aporta transparència, lleugeresa, sinuositat i moviment.

La repetició de les peces per a formar una obra fa que el conjunt arribe a La repetició de les peces per a formar una obra fa que el conjunt arribe a 
suggerir els colors que l’espai els aporta. Llums, reflexos i ombres fan que cada suggerir els colors que l’espai els aporta. Llums, reflexos i ombres fan que cada 
espai suggerisca una lectura diferent.espai suggerisca una lectura diferent.

Les obres sorgeixen en el taller (el meu espai), però no arriben a ser fins que no Les obres sorgeixen en el taller (el meu espai), però no arriben a ser fins que no 
troben el seu espai. Un espai on residir fins al seu “viatge” següent.troben el seu espai. Un espai on residir fins al seu “viatge” següent.

El joc i la intuïció, anar i vindre entre espais, gents i cultures. Tràfecs d’una El joc i la intuïció, anar i vindre entre espais, gents i cultures. Tràfecs d’una 
personalitat canviant  que necessita unes altres personalitats per a formar la personalitat canviant  que necessita unes altres personalitats per a formar la 
seua pròpia individualitat.seua pròpia individualitat.
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Espacios para la creación
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Taller actual de Carmen en Portiña de San Miguel a Talavera. 2019-2022.Primer taller de Carmen en el claustre de “los Jerónimos” de l’Església de Santa 
Catalina a Talavera. 1984-2019.
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C a r m e n  B a l l e s t e r  R e m o l a r



4140

Cultivando la introspección

Para mí, la creación necesita un clímax de relajación e introspección.

Después de acumular vivencias, observaciones, imágenes, elucubraciones, 
recuerdos… paso a la acción del proceso creativo.

Todo esto lleva finalmente al aspecto físico y táctil de la obra, que para mí tiene 
mucho de oficio y cotidianidad: el movimiento del cuerpo y el adiestramiento 
de las manos manipulando y gozando de la materia.

La repetición es clave en la introspección, es como un mantra que enajena y 
deja fluir la mente libremente. Aunque parezca lo contrario, es una desconexión 
del entorno y una inmersión hacia adentro. Eres tú, tus manos y la materia que 
la hace posible.

Hace que conectes con el lenguaje que ella te va dando, con el placer del juego 
manipulativo de tus manos.

El cerebro se pregunta y pide…, la mano le responde y hace.

La desnudez de la materia, que mínimamente manipulo, es una manera de 
dejarla respirar y de mostrar toda su ductilidad, que le hace ser ella misma, sin 
vestirla o cubrirla de color o de esmalte que camuflen su apariencia natural, 
que tanto me agrada.

De alguna manera vuelvo casi al origen de su procedencia y a mostrar toda su 
expresividad.

Mi obra, que se instala y reside por un tiempo en este espacio, viene de otros 
lugares donde ha residido. El primero, lleno de luz y aire, donde surgió. Después, 
cerrada y protegida, va y viene  entre diferentes entornos que la acogen…, es mi 
vivo reflejo.

Voy y vengo, el aire y la luz de diferentes lugares me nutren…y me hacen sentir 
bien.

Cultivant la introspecció

Per a mi, la creació necessita un clímax de relaxació i d’introspecció.Per a mi, la creació necessita un clímax de relaxació i d’introspecció.

Després d’acumular vivències, observacions, imatges, elucubracions, records… Després d’acumular vivències, observacions, imatges, elucubracions, records… 
passe a l’acció del procés creatiu.passe a l’acció del procés creatiu.

Tot això porta finalment a l’aspecte físic i tàctil de l’obra, que per a mi té molt Tot això porta finalment a l’aspecte físic i tàctil de l’obra, que per a mi té molt 
d’ofici i quotidianitat: el moviment del cos i l’ensinistrament de les mans d’ofici i quotidianitat: el moviment del cos i l’ensinistrament de les mans 
manipulant i gaudint de la matèria.manipulant i gaudint de la matèria.

La repetició és clau en la introspecció, és com un mantra que aliena i deixa La repetició és clau en la introspecció, és com un mantra que aliena i deixa 
fluir la ment lliurement. Encara que semble el contrari, és una desconnexió de fluir la ment lliurement. Encara que semble el contrari, és una desconnexió de 
l’entorn i una immersió cap a dins. Eres tu, les teues mans i la matèria que la fa l’entorn i una immersió cap a dins. Eres tu, les teues mans i la matèria que la fa 
possible.possible.

Fa que connectes amb el llenguatge que va donant-te, amb el plaer del joc Fa que connectes amb el llenguatge que va donant-te, amb el plaer del joc 
manipulatiu de les teues mans.manipulatiu de les teues mans.

El cervell es pregunta i demana…, la mà li respon i fa.El cervell es pregunta i demana…, la mà li respon i fa.

La nuesa de la matèria, que mínimament manipule, és una manera de deixar-La nuesa de la matèria, que mínimament manipule, és una manera de deixar-
la respirar i de mostrar tota la seua ductilitat, que li fa ser ella mateixa, sense la respirar i de mostrar tota la seua ductilitat, que li fa ser ella mateixa, sense 
vestir-la o cobrir-la de color o d’esmalt que camuflen la seua aparença natural, vestir-la o cobrir-la de color o d’esmalt que camuflen la seua aparença natural, 
que tant m’agrada.que tant m’agrada.

D’alguna manera torne quasi a l’origen de la seua procedència i a mostrar tota D’alguna manera torne quasi a l’origen de la seua procedència i a mostrar tota 
la seua expressivitat.la seua expressivitat.

La meua obra, que s’instal·la i resideix per un temps en aquest espai, ve d’altres La meua obra, que s’instal·la i resideix per un temps en aquest espai, ve d’altres 
llocs on ha residit. El primer, ple de llum i aire, on va sorgir. Després, tancada llocs on ha residit. El primer, ple de llum i aire, on va sorgir. Després, tancada 
i protegida, va i ve entre diferents entorns que l’acullen..., és el meu viu reflex.i protegida, va i ve entre diferents entorns que l’acullen..., és el meu viu reflex.

Vaig i vinc, l’aire i la llum de diferents llocs em nodreixen… i em fan sentir bé.Vaig i vinc, l’aire i la llum de diferents llocs em nodreixen… i em fan sentir bé.
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Semillers invernacles 

Semilleros invernáculos
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47Germinacions invitro
Germinaciones invitro
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55Cultius
Cultivos



5756



5958



6160



6362



6564



67Floracions
Floraciones
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77Eixams
Enjambres
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81Polinisaors, plagues
Polinizadores, plagas
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Procés creatiu de l’arrel de lotus
Proceso creativo de la raíz del loto

Realitzat a Fuping (Xian, Xina) 2014
Realizado en Fuping (Xian, China) 2014
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97Lufes
Lufas
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Cronología biográfica y bibliografía
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1974-1978
Cursa estudios de Decoración de Interiores en la Escuela de Artes y Oficios de 
Valencia.
1978-1982
Cursa estudios de Cerámica en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia.
1978
1er Premio en el concurso de carteles de la Fira d’Onda.
1980
1er Premio Gallego Villar (Trofeo ciudad de Manises) en el XI Certamen Nacional 
de Cerámica de Manises.
Obras seleccionadas en el II Concurso Nacional de Cerámica de l’Alcora.
1981
Premio Rey D. Jaime, en el III Concurso Nacional de Cerámica de l’Alcora.
Obra seleccionada en el IX Concurso Nacional de Cerámica de Manises.
Exposición de cinco ceramistas en el Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias González Martí de Valencia.
1982
Exposición de ceramistas castellonenses, en el Ayuntamiento de Vila-real.
Exposición de ceramistas locales en la sala municipal del Ayuntamiento de Onda.
Obra seleccionada en el XI Concurso de Cerámica de Manises.
1983
Monitora de taller en el Centro Ocupacional “El Molí” de Onda
Exposición de ceramistas castellonenses en Vila-real.
Exposición de ceramistas en la sala municipal del Ayuntamiento de Alicante.
Exposición “Jóvenes ceramistas valencianos” en Galerías Preciados en Valencia.

Cronología biográfica

1974-19781974-1978
Cursa estudis de Decoració d’Interiors en l’Escola d’Arts i Oficis de València.Cursa estudis de Decoració d’Interiors en l’Escola d’Arts i Oficis de València.
1978-19821978-1982
Cursa estudis de Ceràmica en l’Escola d’Arts i Oficis de València.Cursa estudis de Ceràmica en l’Escola d’Arts i Oficis de València.
19781978
1r Premi en el concurs de cartells de la Fira d’Onda.1r Premi en el concurs de cartells de la Fira d’Onda.
19801980
1r Premi Gallego Villar (Trofeu ciutat de Manises) en l’XI Certamen Nacional de 1r Premi Gallego Villar (Trofeu ciutat de Manises) en l’XI Certamen Nacional de 
Ceràmica de Manises.Ceràmica de Manises.
Obres seleccionades en el II Concurs Nacional de Ceràmica de l’Alcora.Obres seleccionades en el II Concurs Nacional de Ceràmica de l’Alcora.
19811981
Premi Rei En Jaume, en el III Concurs Nacional de Ceràmica de l’Alcora.Premi Rei En Jaume, en el III Concurs Nacional de Ceràmica de l’Alcora.
Obra seleccionada en el IX Concurs Nacional de Ceràmica de Manises.Obra seleccionada en el IX Concurs Nacional de Ceràmica de Manises.
Exposició de cinc ceramistes en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Exposició de cinc ceramistes en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts 
Sumptuàries González Martí de València.Sumptuàries González Martí de València.
19821982
Exposició de ceramistes castellonencs, a l’Ajuntament de Vila-real.Exposició de ceramistes castellonencs, a l’Ajuntament de Vila-real.
Exposició de ceramistes locals a la sala municipal de l’Ajuntament d’Onda.Exposició de ceramistes locals a la sala municipal de l’Ajuntament d’Onda.
Obra seleccionada en l’XI Concurs de Ceràmica de Manises.Obra seleccionada en l’XI Concurs de Ceràmica de Manises.
19831983
Monitora de taller en el Centre Ocupacional “El Molí” d’OndaMonitora de taller en el Centre Ocupacional “El Molí” d’Onda
Exposició de ceramistes castellonencs a Vila-real.Exposició de ceramistes castellonencs a Vila-real.
Exposició de ceramistes a la sala municipal de l’Ajuntament d’Alacant.Exposició de ceramistes a la sala municipal de l’Ajuntament d’Alacant.
Exposició “Jóvenes ceramistas valencianos” en Galerias Preciados a València.Exposició “Jóvenes ceramistas valencianos” en Galerias Preciados a València.

Cronologia biogràfica



105104

Exposición individual en el XII Concurso Nacional de Cerámica de Manises.
Exposición individual en la sala municipal del Ayuntamiento de Onda.
1984
Comienza a dar clases como maestra en el taller de cerámica artística en la 
Escuela de Artes de Talavera de la Reina, trabajo que seguirá realizando hasta 
el 2019.
Exposición en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González 
Martí de Valencia.
Exposición de Ceramistas Valencianos en la galería Adama de Madrid.
Exposición en la galería Forma de Valencia.
1985
2º Premio de la Caja de Madrid.
Exposición en la Feria de Cerámica y Vidrio de Valencia, en el stand de la 
empresa de Pastas Cerámicas Vicente Díez de Manises.
Participación en el stand de la Generalitat Valenciana, en la Feria Internacional 
de Barcelona.
Exposición en la sala de la Escuela de Cerámica de Talavera.
Exposición colectiva en EUROPALIA en Amberes.
1986
Exposición individual en la galería Granero de Cuenca.
Exposición: “Ceramistas Catalanes” en la galería Adama de Madrid.
Exposición: “Ceramistas de la Comunitat Valenciana” en el Museo Nacional 
de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia, con motivo del 
congreso de la Academia Internacional de Ceramistas.
Exposición: “Ceramistas Catalanes a Olot” con motivo de Estui Japó.
1987
Exposición individual en la galería Cànem de Castellón.
1988
1er Premio de la Caja de Madrid.
Exposición individual en la sala municipal del Ayuntamiento de Onda.
Exposición de seis ceramistas Valencianos en la sala de exposiciones de Caja 
Guipúzcoa, en San Sebastián.
Maqueta seleccionada en el concurso cuatrienal de La cerámica Nell’arredo 
Urbano, en Faenza.
1991
Licencia de estudios para realizar un planteamiento de trabajo sobre la 
cerámica artesanal en Onta Oita Kiushu. Japón.
Exposición individual en la casa de la cultura del Ayuntamiento de Talavera.

Exposició individual en el XII Concurs Nacional de Ceràmica de Manises.Exposició individual en el XII Concurs Nacional de Ceràmica de Manises.
Exposició individual a la sala municipal de l’Ajuntament d’Onda.Exposició individual a la sala municipal de l’Ajuntament d’Onda.
19841984
Comença a fer classes com a mestra en el taller de ceràmica artística a l’EscolaComença a fer classes com a mestra en el taller de ceràmica artística a l’Escola
d’Arts de Talavera de la Reina, treball que continuarà realitzant fins al 2019.d’Arts de Talavera de la Reina, treball que continuarà realitzant fins al 2019.
Exposició en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González MartíExposició en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí
de València.de València.
Exposició de Ceramistes Valencians en la galeria Adama de Madrid.Exposició de Ceramistes Valencians en la galeria Adama de Madrid.
Exposició en la galeria Forma de València.Exposició en la galeria Forma de València.
19851985
2n Premi de la Caixa de Madrid.2n Premi de la Caixa de Madrid.
Exposició en la Fira de Ceràmica i Vidre de València, en l’estand de l’empresa de Exposició en la Fira de Ceràmica i Vidre de València, en l’estand de l’empresa de 
Pastes Ceràmiques Vicente Díez de Manises.Pastes Ceràmiques Vicente Díez de Manises.
Participació en l’estand de la Generalitat Valenciana, en la Fira Internacional de Participació en l’estand de la Generalitat Valenciana, en la Fira Internacional de 
Barcelona.Barcelona.
Exposició a la sala de l’Escola de Ceràmica de Talavera.Exposició a la sala de l’Escola de Ceràmica de Talavera.
Exposició col·lectiva en EUROPALIA a Anvers.Exposició col·lectiva en EUROPALIA a Anvers.
19861986
Exposició individual en la galeria Granero de Conca.Exposició individual en la galeria Granero de Conca.
Exposició: “Ceramistas Catalanes” en la galeria Adama de Madrid.Exposició: “Ceramistas Catalanes” en la galeria Adama de Madrid.
Exposició: “Ceramistes de la Comunitat Valenciana” en el Museu Nacional Exposició: “Ceramistes de la Comunitat Valenciana” en el Museu Nacional 
de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí de València, amb motiu del de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí de València, amb motiu del 
congrés de l’Acadèmia Internacional de Ceramistes.congrés de l’Acadèmia Internacional de Ceramistes.
Exposició: “Ceramistes Catalans a Olot” amb motiu d’Exposició: “Ceramistes Catalans a Olot” amb motiu d’Estui JapóEstui Japó..
19871987
Exposició individual en la galeria Cànem de Castelló.Exposició individual en la galeria Cànem de Castelló.
19881988
1r Premi de la Caixa de Madrid.1r Premi de la Caixa de Madrid.
Exposició individual a la sala municipal de l’Ajuntament d’Onda.Exposició individual a la sala municipal de l’Ajuntament d’Onda.
Exposició de sis ceramistes Valencians a la sala d’exposicions de Caja Guipúzcoa, Exposició de sis ceramistes Valencians a la sala d’exposicions de Caja Guipúzcoa, 
a San Sebastián.a San Sebastián.
Maqueta seleccionada en el concurs quadriennal de Maqueta seleccionada en el concurs quadriennal de La ceràmica Nell’arredo La ceràmica Nell’arredo 
Urbano,Urbano, a Faenza. a Faenza.
19911991
Llicència d’estudis per a realitzar un plantejament de treball sobre la ceràmica Llicència d’estudis per a realitzar un plantejament de treball sobre la ceràmica 
artesanal en Onta Oita Kiushu, el Japó.artesanal en Onta Oita Kiushu, el Japó.
Exposició individual a la casa de la cultura de l’Ajuntament de Talavera.Exposició individual a la casa de la cultura de l’Ajuntament de Talavera.



107106

1992
Subvención de la presidencia de la Generalitat Valenciana de un año para la 
ampliación del trabajo sobre la cerámica artesanal en Onta Oita Kiushu. Japón.
Exposición individual en la galería Simebaru en Fukuoka. Japón.
1993
Exposición colectiva de ceramistas Castellonenses en L’Esglesia de la Sang 
de Nules, Castellón. Con motivo de una exposición de retablos devocionales 
s. XVII – XVIII.
1994
Exposición individual en la galería Fúgate en Hakata, Kyushu. Japón.
1995
Premio Artes Plásticas en la VII muestra de Castilla la Mancha. Toledo.
Exposición individual en la galería Cànem de Castellón.
1996
Exposición individual en la galería Trax en Yamanashi. Japón.
1997
III Muestra de Artes Plásticas:
Exposición en el Museo de Bellas Artes de Albacete.
Exposición en el Museo de Santa Cruz de Toledo.
Exposición en el Museo de Arte Moderno de Cuenca.
1998
Exposición individual en Tozai Bunka center. Monzennakcho. Tokyo.
Exposición individual en la galería Cerámica, INAX, Shinjuku. Tokyo.
Exposición individual en Kyouei-Gama. Ceramic Center. Tokoname. Japón.
1999
Exposición individual en La Posada del Potro. Ayuntamiento de Córdoba.
Exposición de Cerámica Artística Actual en el Museu de la Ciutat Casa de Polo 
en Vila-Real.
Exposición “Grupo 4” en la Escuela de Artes de Talavera de la Reina.
Exposición colectiva “Ex-alumnos de la Escuela de Arte de Valencia con motivo 
del 150 aniversario”, en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
González Martí de Valencia.
Exposición “La Cerámica del Milenio”, Atarazanas del puerto de Valencia.
Exposición a l’Espai d’Art Contemporani de Castellón.
2000
Exposición “Cerámica fin de siglo” en la Universidad de Alicante.
Exposición “Cerámica fin de siglo” en la Academia de España en Roma.
Exposición “Cerámica fin de siglo” en el Museo de Artes de Shangai.

19921992
Subvenció de la presidència de la Generalitat Valenciana d’un any per a Subvenció de la presidència de la Generalitat Valenciana d’un any per a 
l’ampliació del treball sobre la ceràmica artesanal en Onta Oita Kiushu, el Japó.l’ampliació del treball sobre la ceràmica artesanal en Onta Oita Kiushu, el Japó.
Exposició individual en la galeria Simebaru en Fukuoka, el Japó.Exposició individual en la galeria Simebaru en Fukuoka, el Japó.
19931993
Exposició col·lectiva de ceramistes castellonencs a l’Església de la Sang de Exposició col·lectiva de ceramistes castellonencs a l’Església de la Sang de 
Nules, Castelló. Amb motiu d’una exposició de retaules devocionals s. XVII – Nules, Castelló. Amb motiu d’una exposició de retaules devocionals s. XVII – 
XVIII.XVIII.
19941994
Exposició individual en la galeria Fúgate a Hakata, Kyushu, el Japó.Exposició individual en la galeria Fúgate a Hakata, Kyushu, el Japó.
19951995
Premi Arts Plàstiques en la VII mostra de Castella-la Manxa. Toledo.Premi Arts Plàstiques en la VII mostra de Castella-la Manxa. Toledo.
Exposició individual en la galeria Cànem de Castelló.Exposició individual en la galeria Cànem de Castelló.
19961996
Exposició individual en la galeria Trax a Yamanashi, el Japó.Exposició individual en la galeria Trax a Yamanashi, el Japó.
19971997
III Mostra d’Arts Plàstiques:III Mostra d’Arts Plàstiques:
Exposició en el Museo de Bellas Artes d’Albacete.Exposició en el Museo de Bellas Artes d’Albacete.
Exposició en el Museo de Santa Cruz de Toledo.Exposició en el Museo de Santa Cruz de Toledo.
Exposició en el Museo de Arte Moderno de Conca.Exposició en el Museo de Arte Moderno de Conca.
19981998
Exposició individual en Exposició individual en Tozai Bunka center,Tozai Bunka center, Monzennakcho, Tòquio. Monzennakcho, Tòquio.
Exposició individual en la galeria Ceràmica INAX, Shinjuku, Tòquio.Exposició individual en la galeria Ceràmica INAX, Shinjuku, Tòquio.
Exposició individual en Kyouei-Gamma. Exposició individual en Kyouei-Gamma. Ceramic CenterCeramic Center. Tokoname, el Japó.. Tokoname, el Japó.
19991999
Exposició individual en La Posada del Potro. Ajuntament de Còrdova.Exposició individual en La Posada del Potro. Ajuntament de Còrdova.
Exposició de Ceràmica Artística Actual en el Museu de la Ciutat Casa de Polo, Exposició de Ceràmica Artística Actual en el Museu de la Ciutat Casa de Polo, 
a Vila-real.a Vila-real.
Exposició “Grup 4” a l’Escola d’Arts de Talavera de la Reina.Exposició “Grup 4” a l’Escola d’Arts de Talavera de la Reina.
Exposició col·lectiva “Exalumnes de l’Escola d’Art de València amb motiu del Exposició col·lectiva “Exalumnes de l’Escola d’Art de València amb motiu del 
150 aniversari”, en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González 150 aniversari”, en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González 
Martí de València.Martí de València.
Exposició “La Ceràmica del Mil·lenni”, Drassanes del Port de València.Exposició “La Ceràmica del Mil·lenni”, Drassanes del Port de València.
Exposició a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló.Exposició a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló.
20002000
Exposició “Ceràmica fi de segle” en la Universitat d’Alacant.Exposició “Ceràmica fi de segle” en la Universitat d’Alacant.
Exposició “Ceràmica fi de segle” en l’Academia de España, a Roma.Exposició “Ceràmica fi de segle” en l’Academia de España, a Roma.
Exposició “Ceràmica fi de segle” en el Museu d’Arts de Shangai.Exposició “Ceràmica fi de segle” en el Museu d’Arts de Shangai.
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2002
Exposición individual en la galería Cànem en Castellón.
2003
Exposición colectiva “El abanico en el mundo”. Tozai Bunka Center en Tokio.
Japón.
Exposición individual en Zumon Gallery en Nigata. Japón.
2004
Exposición individual en la Escuela de Cerámica Francisco y Jacinto Alcántara 
de Madrid.
Exposición individual “Curvas en el espacio”, en la Fundación Segundo y 
Santiago Montes de Valladolid.
Exposición colectiva “Cuenco”, en Casa Zabala, Fundación Antonio Saura en 
Cuenca.
2007
Exposición individual “El Carmen de Carme”, galería Sargadelos de Barcelona.
2010
Exposición “Pleyade Keramos”, Onomachi Wakayama Japón.
Exposición “Pleyade Keramos” en el Instituto Cervantes de Tokio. Japón.
Exposición “Cerámica española para el siglo XXI” en el Museo de Cauton. Taiwán.
Exposición “Cerámica española para el siglo XXI” en el Museo Kaishiung. Taiwán.
2011
Exposición “Cerámica española para el siglo XXI” en Yingge Ceramics Museum
Taiwán.
Exposición “Keramos” en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
González Martí de Valencia.
Exposición “Keramos” en el Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera.
2013
Exposición individual en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
González Martí de Valencia.
2014
Contemporari ceramic Show, Spain, Taiwan, Xian, Dao Space Xian Qujiang 
Futao International Ceramic Museum.
Exposición “Escuela de Ceramistas NACE”, Navarrete. La Rioja.
2019
Exposición “Diferentes planteamientos de cerámica contemporánea” en el 
Museo de Cerámica Ruiz de Luna con motivo de “ATEMPORA 6000 años de 
cerámica en Castilla la Mancha”.

20022002
Exposició individual en la galeria Cànem a Castelló.Exposició individual en la galeria Cànem a Castelló.
20032003
Exposició col·lectiva “El ventall en el món”. Exposició col·lectiva “El ventall en el món”. Tozai Bunka CenterTozai Bunka Center, a Tòquio., a Tòquio.
El Japó.El Japó.
Exposició individual en Exposició individual en Zumon GalleryZumon Gallery a Nigata, el Japó. a Nigata, el Japó.
20042004
Exposició individual a l’Escuela de Cerámica Francisco i Jacinto Alcántara, de Exposició individual a l’Escuela de Cerámica Francisco i Jacinto Alcántara, de 
Madrid.Madrid.
Exposició individual “Curvas en el espacio”, en la Fundació Segundo i Santiago Exposició individual “Curvas en el espacio”, en la Fundació Segundo i Santiago 
Montes de Valladolid.Montes de Valladolid.
Exposició col·lectiva “Cuenco”, a casa Zabala, Fundació Antonio Saura, a Conca.Exposició col·lectiva “Cuenco”, a casa Zabala, Fundació Antonio Saura, a Conca.
20072007
Exposició individual “El Carmen de Carme”, galeria Sargadelos de Barcelona.Exposició individual “El Carmen de Carme”, galeria Sargadelos de Barcelona.
20102010
Exposició “Pleyade Keramos”, Onomachi Wakayama, el Japó.Exposició “Pleyade Keramos”, Onomachi Wakayama, el Japó.
Exposició “Pleyade Keramos” en l’Institut Cervantes de Tòquio, el Japó.Exposició “Pleyade Keramos” en l’Institut Cervantes de Tòquio, el Japó.
Exposició “Ceràmica espanyola per al segle XXI” en el Museu de Cauton, Taiwan.Exposició “Ceràmica espanyola per al segle XXI” en el Museu de Cauton, Taiwan.
Exposició “Ceràmica espanyola per al segle XXI” en el Museu Kaishiung, Taiwan.Exposició “Ceràmica espanyola per al segle XXI” en el Museu Kaishiung, Taiwan.
20112011
Exposició “Ceràmica espanyola per al segle XXI” en Exposició “Ceràmica espanyola per al segle XXI” en Yingge Ceramics MuseumYingge Ceramics Museum,,
Taiwan.Taiwan.
Exposició “Keramos” en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries Exposició “Keramos” en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries 
González Martí de València.González Martí de València.
Exposició “Keramos” en el Museu de Ceràmica Ruiz de Lluna de Talavera.Exposició “Keramos” en el Museu de Ceràmica Ruiz de Lluna de Talavera.
20132013
Exposició individual en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries Exposició individual en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries 
González Martí de València.González Martí de València.
20142014
Contemporari ceramic Show, Spain, Taiwan, Xian, Dao SpaceContemporari ceramic Show, Spain, Taiwan, Xian, Dao Space Xian Qujiang  Xian Qujiang 
Futao International Ceramic MuseumFutao International Ceramic Museum..
Exposició “Escuela de Ceramistas NACE”, Navarrete, La Rioja.Exposició “Escuela de Ceramistas NACE”, Navarrete, La Rioja.
20192019
Exposició “Diferentes planteamientos de cerámica contemporanea” en el Exposició “Diferentes planteamientos de cerámica contemporanea” en el 
Museu de Ceràmica Ruiz de Luna amb motiu de “ATEMPORA 6000 años de Museu de Ceràmica Ruiz de Luna amb motiu de “ATEMPORA 6000 años de 
cerámica en Castilla la Mancha”.cerámica en Castilla la Mancha”.
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MONOGRAFIES DEL MUSEU DEL TAULELL:

 · LA INDUSTRIA CERÁMICA EN ONDA. LAS FÁBRICAS, 1778-1997

 · CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE AZULEJOS DEL SIGLO XIX. MUSEO DEL AZULEJO.  
 ONDA. (2000)

 · INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL AZULEJO EN LAS TRES ÚLTIMAS     
 DÉCADAS. COLECCIÓN DE LOS PREMIOS ALFA DE ORO, 1977-2004

PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES:

 · A QUÈ FAN OLOR ELS TAULELLS? LA GUIA DELS MESTRES. (2011)

 · A QUÈ FAN OLOR ELS TAULELLS? EL DOSSIER DE LES FAMÍLIES. (2011)
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