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Estudis de Ceràmica a l’escola Massana
Estudis a l’escola de Disseny Eina
Temporalment president de l’Associació de
Ceramistes de Catalunya
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Estudis de Ceràmica a l’escola Massana
Temporalment responsable de la vocalia de
promoció ceràmica de l’Associació de Ceramistes
de Catalunya i membre de la seva junta directiva
Membres de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica.
Mestres artesans Ceramistes, atorgat per la
Generalitat de Catalunya, en reconeixement al
treball en aquesta especialitat.
Han exposat tant en galeries com en institucions
de Catalunya, Espanya, Holanda, Alemanya,
Bèlgica, Andorra, França, Suècia, Anglaterra,
Àustria, Brasil, Veneçuela , Japó, Taiwan i Corea.
Per a conèixer més dels artistes i la seva obra:
www.marcetvilabadal.com

Obra en museus i col·leccions públiques:
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí “, Valencia; Musée national
Adrien Dubouché, Cité de la céramiqueSèvres et Limoges, França; Museu del Disseny
de Barcelona; Grassi Museum de Leipzig,
Alemanya; Nakatomi Museum of Contemporary
Fine Craft, Japó; Yingge Ceramics Museum.
New Taipei City, Taiwan; Museu del Càntir
d’Argentona, Barcelona; Museu de Ceràmica
de Manises, València; Museu Etnogràfic de
Ripoll, Girona; Museu del Centro de Artesania
de Espanya i Amèrica, La Orotava, Tenerife;
Museu Municipal de Ceràmica de Avilés,
Astúries; Col·lecció Taller Escuela Ceràmica
de Muel, Saragossa; Col·lecció Testimoni de La
Caixa, Barcelona; Col·lecció Fundació Caixa
Vinaròs, Castelló de la Plana; Handelsbankens
Konstförening, Stockholm, Suècia; Col·lecció
d’Art Ajuntament del Vendrell, El Vendrell.
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En Jordi Marcet i la Rosa Vila-Abadal són dos digníssims representants d’una generació
de ceramistes catalans que, en plena maduresa artística, no deixen de sorprendre i innovar
amb una obra inspiradora que ha evolucionat amb ells a través de l’experimentació,
l’esforç i la creativitat. Cadascun amb les seves peculiaritats i maneres de fer, però
treballant plegats amb l’objectiu de sumar aquelles moltes coses que comparteixen: el
gust per l’experimentació, el plaer pel treball ben fet, les ganes d’aprendre sempre
i d’arribar als altres. Inconformistes de mena, al llarg de la seva trajectòria han estat
sempre amatents a provar i experimentar nous materials i noves tècniques on plasmar les
seves inquietuds i aportar major càrrega conceptual a la seva obra.
El seu estil es distingeix per una obra coral d’una bellesa extraordinària i de gran
potència visual que ens interpel·la; lligams de complicitat en un diàleg obert i fèrtil que
traspua l’alè de la creació compartida. Un subtil contagi de sensibilitats de dos artistes
que han decidit sumar creant, en un enriquiment recíproc d’idees i continguts, i treballar
a quatre mans tot construint ponts i lligams de complicitat entre ells per arribar a obres
d’una elevada complexitat tècnica i estètica.
Creadors d’un llenguatge ceràmic original i singular, la seva obra, de referència
obligada en la ceràmica actual, conté un component atemporal i, alhora, contemporani.
Atemporal perquè hi ha molt de silenci i un xic de desassossec en les seves ceràmiques;
contemporani, per la seva dimensió sensitiva, un art que és expressió de l’espontaneïtat i
llibertat, d’aquí la importància que hi tenen el color, el relleu, la qualitat de la substància
i la textura.
Sobris i detallistes alhora, en Jordi i la Rosa mostren al Terracotta Museu un
important patrimoni artístic, una obra subtil, càlida i delicada, de gran sensibilitat i
sofisticació. Ceràmiques elegants nascudes de la reflexió i del desig de jugar amb les
formes, de reunir pacientment petits elements per donar origen a una nova unitat amb
entitat pròpia, tot cercant el màxim efecte possible en la classificació i la repetició. La seva
idea de l’art desplaça les imatges al seu aspecte més expressiu, constructiu i rítmic amb
un plantejament artístic que cerca l’exploració esteticista de la pròpia matèria. Il·lusions
misterioses i sorprenents, transmutacions i transformacions de diferents elements que,
disposats en un efecte batejat com a vibracional, creen en l’espectador la percepció que
s’ha produït quelcom màgic.

Artistes apassionats del seu ofici, amb cada obra proclamen el seu amor per la ceràmica
que, al cap i a la fi, és el mitjà que els ha donat la dimensió simbòlica i d’experimentació
que necessitaven per trobar un codi artístic personal. Així, no és per casualitat que
observar les seves obres ens endinsi en un món optimista, alegre, viscut, reconegut i
estimat; d’aquí el seu univers ple de lletres, números o punts.
Independentment de les formes i elements utilitzats per crear-la, cada peça
sorgida de la seva creativitat manté un ordre i coherència propis, una unitat estructural
feta des de l’efecte multiplicador tal i com s’evidencia a “Ordenant el caos”, magnífica
exposició que ens aproxima poèticament a la seva sensibilitat artística a través de les
emocions i les percepcions visuals que suggereix la seva ceràmica.
En Jordi i la Rosa frueixen del contacte amb el món i la natura. Detallistes,
exigents i pulcres en el seu treball (només cal veure l’acabat net i cuidat de la seva obra)
són dos dels ceramistes de casa nostra més entusiastes, més autèntics i de més solera del
panorama actual. Han fet de la ceràmica la seva vida; cada dia s’hi han dedicat, i s’hi
dediquen apassionadament cada dia. Treballen constantment, no en tenen mai prou.
Perfeccionistes de mena, practiquen un art sobri, pacient, fora del temps, sorgit
de la matèria i del coneixement del seu treball i domini tècnic; una variada obra ceràmica
en la qual es reflexa la seva personalitat i talent per desenvolupar creacions plàstiques
d’un preciosisme sorprenent i de gran potència visual i que, a més, estan íntimament
lligades a l’esperit de la nostra terra.
Convidem, doncs, a contemplar i gaudir l’obra d’en Jordi Marcet i la Rosa VilaAbadal exposada al Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal. El seu art té el poder
extraordinari d’ajudar-nos a potenciar la nostra imaginació, fer-nos apreciar la bellesa
intrínseca de la matèria i transmetre’ns la seva essència. Pel Terracotta Museu, promoure
i acollir aquesta mostra és una satisfacció i una oportunitat més per refermar la nostra
missió d’encoratjar i fer confiança a la creativitat de la ceràmica contemporània del
nostre país i els seus actors principals.

Xavier Rocas Gutiérrez
Director en funcions del Terracotta Museu
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Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal son dos dignísimos representantes de una generación de
ceramistas catalanes que, en plena madurez artística, no dejan de sorprender e innovar
con una obra inspiradora que ha evolucionado con ellos a través de la experimentación,
el esfuerzo y la creatividad. Cada uno con sus peculiaridades y modo de hacer, pero
trabajando juntos con el objetivo de sumar aquellas muchas cosas que comparten: el
gusto por la experimentación, el placer por el trabajo bien hecho, las ganas de aprender
siempre y de llegar a otros. Inconformistas por naturaleza, a lo largo de su trayectoria han
estado siempre dispuestos a probar y experimentar nuevos materiales y nuevas técnicas
donde plasmar sus inquietudes y aportar mayor carga conceptual a su obra.
Su estilo se distingue por una obra coral de una belleza extraordinaria y de gran
potencia visual que nos interpela; vínculos de complicidad en un diálogo abierto y fértil
que rezuma el aliento de la creación compartida. Un sutil contagio de sensibilidades de
dos artistas que han decidido sumar creando, en un enriquecimiento recíproco de ideas
y contenidos, y trabajar a cuatro manos construyendo puentes y lazos de complicidad
entre ellos para llegar a obras de una elevada complejidad técnica y estética.
Creadores de un lenguaje cerámico original y singular, su obra, de referencia
obligada en la cerámica actual, contiene un componente atemporal y, al mismo tiempo,
contemporáneo. Atemporal porque hay mucho silencio y un poco de desasosiego en sus
cerámicas; contemporáneo, por su dimensión sensitiva, un arte que es expresión de la
espontaneidad y libertad, de ahí la importancia que tienen el color, el relieve, la calidad
de la sustancia y la textura.
Sobrios y detallistas a la vez, Jordi y Rosa muestran en el Terracotta Museu un
importante patrimonio artístico, una obra sutil, cálida y delicada, de gran sensibilidad
y sofisticación. Cerámicas elegantes nacidas de la reflexión y del deseo de jugar con las
formas, de reunir pacientemente pequeños elementos para dar origen a una nueva unidad
con entidad propia, buscando el máximo efecto posible en la clasificación y la repetición.
Su idea del arte desplaza las imágenes en su aspecto más expresivo, constructivo y
rítmico con un planteamiento artístico que busca la exploración esteticista de la propia
materia. Ilusiones misteriosas y sorprendentes, transmutaciones y transformaciones de
diferentes elementos que, dispuestos en un efecto bautizado como vibracional, crean en
el espectador la percepción de que se ha producido algo mágico.

Artistas apasionados de su oficio, con cada obra proclaman su amor por la cerámica que,
al fin y al cabo, es el medio que les ha dado la dimensión simbólica y de experimentación
que necesitaban para encontrar un código artístico personal. Así, no es por casualidad
que observar sus obras nos adentre en un mundo optimista, alegre, vivido, reconocido y
amado; de ahí su universo lleno de letras, números o puntos.
Independientemente de las formas y elementos utilizados para crearla, cada
pieza surgida de su creatividad mantiene un orden y coherencia propios, una unidad
estructural hecha desde el efecto multiplicador tal y como se evidencia en “Ordenando
el caos”, magnífica exposición que nos aproxima poéticamente a su sensibilidad artística
a través de las emociones y las percepciones visuales que sugiere su cerámica.
Jordi y Rosa disfrutan del contacto con el mundo y la naturaleza. Detallistas,
exigentes y pulcros en su trabajo (sólo hay que ver el acabado limpio y cuidado de su
obra) son dos de los ceramistas de nuestra tierra más entusiastas, más auténticos y de más
solera del panorama actual. Han hecho de la cerámica su vida; cada día se han dedicado
a ella, y a ella se dedican apasionadamente cada día. Trabajan constantemente, no tienen
suficiente.
Perfeccionistas por naturaleza, practican un arte sobrio, paciente, fuera del
tiempo, surgido de la materia y del conocimiento de su trabajo y dominio técnico; una
variada obra cerámica en la que se refleja su personalidad y talento para desarrollar
creaciones plásticas de un preciosismo sorprendente y de gran potencia visual y que,
además, están íntimamente ligadas al espíritu de nuestra tierra.
Invitamos, pues, a contemplar y disfrutar la obra de Jordi Marcet y Rosa VilaAbadal expuesta en el Terracotta Museu de Cerámica de la Bisbal. Su arte tiene el poder
extraordinario de ayudarnos a potenciar nuestra imaginación, hacernos apreciar la belleza
intrínseca de la materia y transmitirnos su esencia. Para el Terracotta Museu, promover
y acoger esta muestra es una satisfacción y una oportunidad más para reafirmar nuestra
misión de animar y hacer confianza a la creatividad de la cerámica contemporánea de
nuestro país y sus actores principales.

Xavier Rocas Gutiérrez
Director en funciones del Terracotta Museu
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Jordi Marcet and Rosa Vila-Abadal are two very worthy representatives of a generation
of Catalan potters who, in full artistic maturity, continue to surprise and innovate with
an inspirational work that has evolved with them through experimentation, effort and
creativity. Each of them with its own peculiarities and ways of making things, but
working together with the aim of adding those many things that they share: the taste
for experimentation, the pleasure for a well done job, the desire to always learn and
to reach the others. As nonconformists, throughout their career, they have always been
willing to try and experiment with new materials and new techniques in which to
express their concerns and to add a greater conceptual burden to their work.
Their style is distinguished by a choral work of an extraordinary beauty and great
visual power that questions us; ties of complicity in an open and fertile dialogue that
exudes the breath of shared creation. A subtle contagion of the sensitivity of two artists
who have decided to join forces by creating, in a reciprocal enrichment of ideas and
contents, and working “four-hands”, building complicity bridges and ties between them
to arrive at works of high technical complexity and aesthetic.
Creators of an original and unique ceramic language, their work, an obligatory
reference in contemporary ceramics, contains a timeless and, at the same time, a
contemporary component. Timeless, as there is a lot of silence and a bit of uneasiness in
their pottery; contemporary, due to its sensitive dimension, an art that is an expression
of spontaneity and freedom, hence the importance of colour, relief, quality of substance
and texture.
Both sober and detailed, Jordi and Rosa show the Terracotta Museum an
important artistic heritage, a subtle, warm and delicate work of great sensitivity and
sophistication. Elegant ceramics born of reflection and the desire to play with forms, to
patiently bring together small elements to give rise to a new unit with its own entity,
seeking the maximum possible effect on classification and repetition. Their idea of art
replaces images to their most expressive, constructive and rhythmic aspect with an
artistic approach that seeks the aesthetic exploration of the matter itself. Mysterious
and surprising illusions, transmutations and transformations of different elements
that, arranged in an effect called vibrational, create in the viewer the perception that
something magical has happened.

Passionate artists about their craft, with each work they proclaim their love for ceramics,
which, after all, is the means that has given them the symbolic and experimental
dimension they needed to find a personal artistic code. Thus, it is no coincidence that
observing their works takes us into an optimistic, joyful, lived, recognized and loved
world. Hence their universe full of letters, numbers or dots.
Regardless of the shapes and elements used to create it, each piece arising from
their creativity maintains its own order and coherence, a structural unit made from
the multiplier effect as evidenced in “Ordering Chaos”, a magnificent exhibition that
brings us closer poetically to his artistic sensitivity through the emotions and visual
perceptions that their ceramics suggest.
Jordi and Rosa enjoy contact with the world and the nature. Retailers, demanding
and neat in their work (just look at the clean and careful finish of their work) are two of
the most enthusiastic, authentic and traditional potters in our country on the current
scene. They have made pottery their life; they have been dedicated to it daily, and they
are passionate about it every day. They work constantly, they never have enough.
Perfectionists by nature, they practice a sober, patient art, out of time, arising
from the matter and the knowledge of their work and technical mastery; a varied
ceramic work that reflects their personality and talent for developing plastic creations
of astonishing preciousness and great visual power and which, moreover, are intimately
linked to the spirit of our land.
We therefore invite you to contemplate and enjoy the work of Jordi Marcet
and Rosa Vila-Abadal on display at the Terracotta Museum of Ceramics in La Bisbal.
Their art has the extraordinary power to help us to strengthen our imagination, to
make us appreciate the intrinsic beauty of matter and to transmit to us its essence. For
the Terracotta Museum, promoting and hosting this exhibition is a satisfaction and
another opportunity to reaffirm our mission to encourage and to trust the creativity of
contemporary ceramics in our country and its main actors.

Xavier Rocas Gutiérrez
Acting director of the Terracotta Museum
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circular oberta,

2017. Porcellana. 27 Ø x 32 cm.

estructura lletrejada nº 1,

2019. Gres. 20 x 20 x 60 cm.

estructura lletrejada nº

3, 2019. Gres. 34 x 53 x 45 cm.

2

1

capitell iv,

2017
Porcellana
estructura lletrejada
2, x2019.
Gres. 40 x 19 x 34 cm.
34,5nxº15
10 cm.
capitell i,

2017. Porcellana. 33 x 15 x 10 cm.

4

3

peixada,

2019. Porcellana i or. 39 x 14 x 9 cm.

sol i lluna,

lletres il·lustrades,

2018. Porcellana. 100 x 100 cm.

6

2019. Porcellana i or. 27 x 19 x 11 cm.

lletres sobre lletres,

2017. Porcellana. 100 x 100 cm.

5

7

estructura numerada nº

8

1, 2019. Gres. 17 x 15 x 34 cm.

estructura numerada nº

2, 2019. Gres. 17 x 15 x 44 cm.

9

7

3, 2019. Gres. 16 x 15 x 61 cm.
2017. Porcellana. 34 x 14 x 9,5 cm.

estructura numerada nº
capitell xv,

2017. Porcellana. 15 x 22 x 8 cm.

10
4

capitell xvii,

11

capitell xviii,

2017
Porcellana

37 x 10 x 9,5 cm.

12

capitell xx,

2017
Porcellana i or
numerologia, 2020.40
Porcellana.
15 x 15 x 15 cm unitat.
x 9,5 x 9,5 cm.

dow jones, 2020.

Porcellana. 118 x 116 cm.

14

13

Díptic anterior al quadríptic

nuvolada, 2019
Porcellana i or. 24 x 16 x 3 cm.
retrat de ceramista 1, 2020. Gres. 37 x 36 x 35 cm.

retrat de ceramista

2, 2020. Gres. 37 x 32 x 31 cm.

Quadriptic central. Dins aquest quadriptic insertarem el
text. Tal com varem fer amb en Claudi o en Garcés

retrat de ceramista

3, 2020. Gres. 34 x 34 x 34 cm.

retrat de ceramista

4, 2020. Gres. 36 x 39 x 35 cm.

retrat de ceramista

5, 2020. Gres. 35 x 38 x 35 cm.

retrat de ceramista 6, 2020.

Gres. 34 x 34 x 31 cm.

pell d’herba,

2010. Gres. 130 x 130 cm.

16

pell de terra,

2011. Gres. 130 x 130 cm.

15

15

16

geometria del roig, 2020.

Gres. 100 x 100 cm.

17

planter roig,

2007. Gres. 83 x 47 cm.

planter turquesa,

2007. Gres. 83 x 47 cm.

19
18

ones blanques al mar,

2019

Porcellana. 29 x 16 x 7 cm.
obertura daurada, 2019. Gres. 33 Ø x 29 cm.

20
21

columna v, 2017
Refractari i engalba

coccòlits,

35,5 x 11 x 11 cm.

22

2017. Gres. 25 Ø x 60 cm.

columna vi, 2017
Refractari i engalba

columna vii, 2017
Refractari i engalba

35 x 11 x 11 cm.

34,5 x 10 x 10 cm.

monòlit,

2013. Porcellana. 16 Ø x 52 cm.

columna viii, 2017
Refractari i engalba

35 x 11 x 11 cm.

23

planeta de brots singulars,

24

2018. Porcellana. 26 Ø x 29 cm.

25

punts de visió,

26

2014. Porcellana. 100 x 100 cm.

porta europa,

2013. Porcellana. 16 x 60 x 42 cm.

2, 2019. Gres. 17 x 17 x 59 cm.
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