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Cassà de la Selva, Girona, 1969

Del 1982 al 87 assisteix a l’estudi d’Art Josep Lloveras.
1992 Estudia a la Whinchester School of Art d’Anglaterra.
1992 Llicenciat en Belles Arts per la Facultat Sant Jordi de Barcelona.
Des de l’any 1983 ha realitzat exposicions, instal·lacions i accions tant individuals
com col·lectives a diferents ciutats i països, així mateix, ha col·laborat en
diferents tipus de manifestacions artístiques com l’espectacle poètic-visual
Colors d’Espriu.
Durant els últims anys, està desenvolupant un projecte artístic multidisciplinari
que es focalitza en la recerca i la interpretació dels diferents nivells de realitat.
La psicologia de l’ésser humà, els arquetips universals, el símbol com a
vehicle de coneixement global, els secrets de la naturalesa –en totes les seves
manifestacions- i tot el que concerneix els plànols subtils i imperceptibles són
per a ell fonts d’inspiració, com a obertura cap una nova concepció de la vida.
Les relacions geomètriques es complementen amb les relacions numèriques
–per exemple els quadrats màgics- i les formes que crea la mateixa natura.
La seva pintura, de caràcter simbòlic i abstracte, ha evolucionat des del pla cap
a la tercera dimensió, generant el que ell anomena “desglossaments pictòrics”.
Des del 2004, el seu treball se centra en la investigació i la incorporació de
l’aigua i el moviment dels fluids en les seves escultures i projectes; jugant
amb l’atzar, el so, les subtileses de la llum i les transparències dels diferents
materials.
Amb aquestes obres està desenvolupant la seva part més poètica, vinculant
ciència, art i tecnologia; entenent l’art d’una manera lliure però compromès
alhora amb la societat.
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www.world_wide_wine. 122x170x6 cm. Tècnica mixta sobre fusta. 2013

CARLES TORRENT

Xxxxxxxxxxxx. Aigua, metacrilat i llum. 180 x 50 x 50 cm. 2014-2015
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Mons Paral·lels - 15. 38 x 38 x 4 cm.
Tècnica mixta sobre fusta. 2013 (detall)

Mons Paral·lels - 111. 115,5 x 161 x 5,5 cm.
Tècnica mixta sobre fusta. 2013
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CAP a un altre Món IV. Fil ferro, PVC, aigua, leds... 2013-2015 (instal·lació: ombra i detall)

Josep Vallès Rovira
Membre de l’ associació catalana crítics d’art ( ACCA) i de la associació internacional de crítics d’art ( AICA).

Taller artistes on passen major temps,
personal refugi,centre recerca
descobertes, troballes, identificació un mateix,
propolsionat emotiu, incert, traginar confins
art; estudi copsa desenvolupa, rebrega, atrau,
desvetlla verals secrets esperit plàstic.

Hores taller concentració creativa
tasca. Lloc resta desordre, lluny habitual
cura acostumada: objectes , estris endreçats,
muts, estàtic repòs, contrari moments esclat
creatiu. Crear suposa concentració, requereix
nervi, psíquic remolí, intens trontollar, intern
tràfec; gestió obra realitzada, ben lliurada,
particularment beneïda plena satisfacció,
conscienciació, descoberta més excels anhel
humà: potencialitat creativa.

PAU BAENA -MÚSICA ESFERES- Terres
llunyanes, senders astres aconduïts cromàtica
simfonia: objectes trobats, desdenyats
reconvertits sensible impuls creatiu. Món
il·luminat nets, brillants colors primaris,
esclat emocional, traspàs objectiva realitat,
surreals concordances, discordances
positivades; visió desperta sensibilitat dirigida
plàstica empenta expressiva.
Sovint empra fòtils rebuig, especial toc
transformador obres d’art. Seu anterior temps
creatiu treballs impregnats fervent sentiment
surrealista efecte Magritte. Present seva
producció ordinàriament petita mida pletòrica
saturada dimensionats continguts assoleixen
docta especulació creativitat innovadora.
Referències formals, contorns íntims retalls,
rebrecs ànima inquieta; delits reforçats
ideals òrbites siderals; esferes tràfec
universos somiats presos apassionats
anhels humans.
Musicalitat esferes: sol-lluna enamorats, llumblavenca foscor, venturosa parió home-dona,
dona-home. Sofre-mercuri,alquímic solvecogula, sòlid-líquid (alquímica transmutació)art real ofereix personal perspectiva treballs
Baena; seus quadres senzillament quadrilàters,
gaudeixen impuls fèrtil fantasia productiva.
Viu cromatisme esplaia hermetisme,
conceptual sensible parió móns remots,
firmament pròxim, distant, tot just, encara,

inabastable.
Camp astronòmic afí Baena: Aristarc

aigua transformada inspirada receptació.

l’ignot, consolidació estil propi.

Ptolomeo centrada terra ressò divinitat;
Giordano Bruno immolat (cremat viu)

Aigua un quatre elements primordials,
suports alquímics. Tales Milet segle VI a.n.e.

Inquisició s.XV sostenia existència éssers
interplanetaris; polonès Kopernik reivindicà
tesis ser sol centre nostre univers, sal vetat no
fer-la pas pública fins després seu traspàs;
condemna Galileu mateix motiu es ben
coneguda.

predicava seu bàsic valor dins especulació
filosofia presocràtica.
Fluid aquós entonat remor corrent, aigua
imprescindible mitjà comunicació,
físic sanejament, espiritual neteja banys
orientals, pila sacramental, imprescindible funció
alimentaria.

Escola Taoista pregona “per què els homes
assoleixen la unitat d’esperit, totes activitats
deuen estar harmonia amb lo ocult”

Samos segle VI abans nostra era ja sentencià:
sol centre univers contrari postrera teoria

Treballs Baena enlluernen conceptes
sobrepassant límits terraquis adobats
inspirada lírica imaginació.
Altre vessant producció Baena: escultòrics caps
intravenosos: 1er exponent UNITAT primera,
bíblica consideració esotèrica: Adam era
hermafrodita posseïa dos gèneres, trasplantà
condició femenina Eva. Sardina testa, vull creure
Baena evoca primerenca existència,
ulterior saviesa va sortir profunditats marines.
2on DUALITAT dues testes capiculades,
enfrontament originà tots mals perjudicis
humanitat, antagonisme conduí fraterna
mort Abel mans Cain.

Binari rememora Déu bifront JANUS: llatí
Janua = porta: entrada solsticis, equinoccis,
canònicament trasplantats sants Joans:
estiu baptista; hivern evangelista. S’ha,
tanmateix, entrampat identificació calco fònica:
Janua = Joan.
3er TERNARI superació antagonismes
( dualitat) sentit creatiu, expressat aquesta
proposta: presència quatre elements fonaments
alquímics: terra, aigua, foc, quart aire
on pare?, aparentment està latent, realment
present -enllaç cel - terra, interior cap.
Endreços BAENA són precisos, justos. Gat
senyor nit encarnació deessa egípcia
Basset protectora humans; collages petites
creacions quadrades enriqueixen conceptes
creatius conjunt exposat: musicalitat esferes:
sons, ritmes eixorivits encants hermètiques
vibracions, plàstiques cantúries bressolades
món pròxim, casolà empeltat desvetllades òrbites
aprofundides infinit; cercle esfèric plàstic
transport aprofundit inassequible llunyania,
intel·lectualment definit.

CARLES TORRENT-PAGÈS –
QUADRATS MÀGICS- Peculiaritat transensible
TORRENT mostra original captació, variació,

Planera posició, situació, junt verticalitat
accidents geogràfics, aquàtica remuntada
ascendent brollador esdevenint al·legòric
triangle rectangle 90º graus improvisat
símbol sacra construcció medieval,
equivalència pedra bruta bastejada cúbica
harmonia carreus edificació temples,
públics edificis. H20 fórmula química
immaterial contingut: 0 molècula aquàtica
abraçada ideal enllaç curvilini, penetració
activitat amor, H tres pals entremig horitzontal
aspecte receptiu, dos paral·lels comunicats,
participants; tempesta mal – benvinguda, vehicle
renovador superar naturals desfetes; destrucció
segueix regeneració.
Peces polida superfície blavenca, marinera
evocació efecte brillantor aplicació resinosa
cera mel. Abella màgic trasplantament
flor lis, signe borbó, esquemàtic eixam abelles
plata signe lunar trobades tomba rei merovingi
Childarico.

Relleus planúria treballs TORRENT
ofereixen plausible derivació hiperrealista
: Estricte realisme ressalten geogràfics
desnivells topogràfics, forma quadrada marc
–tela assenyala confins terra, ensems cercle
suporta infinitud firmament.
Quadriculació ampla blavenca geometria
articulada expressa funcionalitat cubista; altra
peça extensa circumval·lació còsmica
texturada evoca informalisme; esclat el·lipsoïdal
centre figura esdevé dos focus, el·lipse
engrandint sa expansió sideral.

QUADRATS MÀGICS introduïts producció
TORRENT: línies horitzontals, verticals, diagonals
sempre donen igual resultat
276
				9 5 1
Sempre donen 15.			
438
Descobrint oculta virtualitat – vera realitat;
alliberament dual diversitat, desvetllament

Particularitat molt pròpia TORRENT radica
seves aiguades variacions: aigua sortidor
dinamisme ascendent: una vegada 1er
moviment: puja - baixa, efecte únic, realitzada
possibilitat; dues vegades dualitat, pot ésser
discrepant, realització idealment enfrontada,
sentit integrador superada diversitat dóna
pas trienni, biològicament és molt simple: pare
- mare, parella engendren infant.
Sentit esotèric creatiu: Taules Smeregdines
trobades tomba tebana anys vints segle passat
degudes Hermes Trimegistre iniciador
alquímic, expressen: “ Lo de dalt és igual
a lo de baix, lo de baix a lo de dalt, fi
arribar al miracle d’una sola cosa... afegeix: “ el
seu pare és el sol, la seva mare la lluna, el
vent el porta en el seu ventre, la terra és la seva
dida,... així està tot dit sobre l’obra del sol “.

TORRENT conjuga parió properes
propostes Baena agermanats ambdós: aquell
tres testes sublimades, TORRENT tres
marxes brolladors aspergents energies
renovables acreixen òptimes realitzacions.
Líquid TORRENT reverencia pluja fecunda
fertilitat terra, congratula fructífera collita (
celebració Mare de Déu agost successora
deessa grega Demèter senyora fecunditat).

Cristal·lització aigua natura : composició
geomètrica, igual minerals, transmutació
alquímica: composició geomètrica, igual
minerals, transformació pedra bruta cúbica
validada edificació, alquímics sediments.
Respecte ambdós artistes expositors

recíproques preocupacions són
aproximadament llunyament convergents,
naturalment respectant personals invectives
intransmissibles.
Hi ha tres maneres copsar l’Art: físicament
(mirar), simplement avistada; sensible:
irracional, íntima, emotiva, tothom posseeix
sensibilitat major menor grau; finalment acte
voluntari, goig, mitjançant estudi, penetració,
comprensió, estimació, plena identificació,
maridatge creativitat literària marge acostumat.

PAU BAENA
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PAU BAENA
Còrdova, 1961

Resideix a Girona des del 1970. S’inicia en L’Estudi d’art Fita i el 1981 ingressa
a Facultat de Belles Arts Sant Jordi. Obté l’any 1987 una Beca d’estudi de la
Generalitat de Catalunya per assistir al Institutto Spinelli Roma.

Exposa els seus treballs col·lectiva i individualment des de l’any 1981 a
diferents ciutats i països. Ha treballat en educacio reglada i no reglada amb
especial interès en grups marginals.
Harmonia i imperfecció de les esferes
Zero ó buit, cercle, bombolla,cap... paraules que capgiren tot inici i tot final.
No he partit d’aquest signe/símbol per treballar una idea. Tot està escrit ,
tot està per viure. L’obra que aquí presento amb un fil conductor formal, i
sense un fil conductor tècnic, és bàsicament vivencial, emocional i rebut de la
tradició i la història. Comença als set anys, quan un roser comença a florir i és
podat. Els intents de salvar aquest roser amb l’aire, l’aigua i el foc de la passió
resulten inútils. La vida flueix i ho fa al seu ritme. La foscor és immensa i la
llum amb moltes dificultats, en prou feines arriba. Un dia de sol, una nit de
lluna plena i el roser floreix. L’endemà les branques s’assequen. I així tornem a
començar: zero ó cercle, bombolla, cap...
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Harmonia i imperfecció de les esferes. Des de 2010
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DEL 16 D’ABRIL AL 19 DE MAIG DE 2015
ESPAI D’ART I SALA MIQUEL MARTÍ I POL · FUNDACIÓ VALVI

DARRERES EXPOSICIONS:
60. UR. MONTSERRAT COSTA _ MARC PADROSA
61. SIBECAS: ORDRE EN LLIBERTAT (1928-1969)
62. DUET: ELENA FONT RODÀ / ANDRES BÜHLMANN
63. GÀBIES REFUGI, PANOS MITSOPOULOS
64. EXPOSICIONS DE MADURESA: 40 ANYS PICANT PEDRA, JOSEP CANALS
65. DUET: GLÒRIA CORTINA / RAFEL BOSCH
66. EXPOSICIÓ HOMENATGE: BEP MARQUÈS
67. L’ENIGMA DEL JO: SIDRACH (1938-1980)
68. JOSEP NIEBLA. De la tempesta a la calma
69. DUET: ... I PAPER, JOAN VILAJOANA / PERE MATAMALA
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Gran Via Jaume I, 42 bis · 17001 Girona · Tel. 972 22 65 27 · www.fundaciovalvi.cat
HORARI: · DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6 A 2/4 DE 9 DEL VESPRE
· DISSABTE DE 2/4 DE 12 A 2/4 DE 2, I DE 6 A 2/4 DE 9 DEL VESPRE
· FESTIUS TANCAT
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