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El verd, terra de Paqui Fuster
The green,  Paqui’s Fuster country

Joaquim Dolz Mestre. joaquim.dolz-mestre@pse.unige.ch

La construcció d'una intel·ligibilitat artística exigeix sempre comentari. Per a 
l'autora és prou de crear i mostrar les obres realitzades. Però els receptors, més enllà 
de la reacció immediata i afectiva en contemplar-les, necessitem anar una miqueta més 

lluny: ens cal elaborar referències per 
a comprendre'n les múltiples signifi-
cacions possibles; atribuir valors es-
tètics al que els sentits perceben. No 
hi ha una única manera d'entendre. Si 
posem els cinc sentits per a dialogar 
amb les dimensions materials i sim-
bòliques de l'obra, podem canviar la 
manera de veure i conferir-li un sentit 
nou.

El títol de la nova sèrie de treballs 
de Paqui Fuster qüestiona. Per què 
verd? L'obra de Paqui Fuster és obra 
de terra. Sense ser figuratiu o narratiu, 
el seu treball naix sempre d'una evo-
cació molt concreta en la realitat de la 
terra. La materialitat geològica de les 
comarques de l'interior és un element 
seu temàtic constant. Terres calivoses, 
agres, argilenques, eixamorades, er-
mes, cansades. Terres rocoses, grave-
res i plenes de cascall, en les quals la 
principal fertilitat i la frescor les dóna 
la varietat de les textures i l'extensió 

de la gamma dels ocres. Poques terres molles i grasses. Més aviat clapisses que terres 
fèrtils de conreu. Abstracció sobre la materialitat concreta del paisatge. Fenomeno-
logia situada en un territori mediterrani de secà. Estètica de la refracció dels raigs de 
llum i de la calor sobre el paisatge. Reflexió ètica sobre els orígens i l'evolució de la 
cultura en el sentit més primigeni del terme. Retorn meditatiu, permanent, a la terra 
amb la consistència i els colors de la mateixa matèria orgànica: forma i fons s'abracen.

Per què el verd en aquests treballs nous? Materialment, el verd té un camp cromàtic 
amb una paleta molt extensa. L'ombra del verd és allargada. No tots els verds són 

Sèrie pedres 2013. Tècnica mixta sobre tela. 70x70 cm.
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colors primaverals saturats com la maragda, verds de prats i de blat tendre o freds 
pròxims al blau de les fonts revingudes. Els verds de la terra són argilosos, festucs, 
grisos, ocres o bronzejats; el verd oliva, de la sàlvia i del caqui, el verd mostassa i el de 
les ametlles. Verds de terra seca en què la percepció està sempre altament influïda pels 
ocres, els sienes, els marrons i els grocs del voltant, o per un simple esquitx efímer, 
de l'aigua. Simbòlicament, l'espectre de representacions és igual d'ampli: fecunditat, 
fertilitat, regeneració i creixement, però també putrefacció, malaltia i mort. Esperança, 
però també sort i joc d'atzar; color de la serenitat i de la calma que purifica, però també 
color que simbolitza el triomf de la carn.

Paqui Fuster mostra amb senzillesa el verd com una variació més de la materia-
litat ontològica de la terra. Tanmateix, el verd no deixa de ser un color paradoxal i 
ambivalent. El ventall cromàtic dels verds de la terra qüestiona i transmet una tensió 
permanent. Sedimentació material i simbòlica del no-res d'una terra agra. Imatge d'un 
territori amb una natura excepcional, la qual podria ser i no és. Verd de l'oxidació, de la 
corrosió i del fang eixut. Verd de la pedra, de la roca i de la terra seca. Tensió d'un te-
rritori erm i abandonat amb la 
bellesa insòlita dels elements 
de la natura deixats de la mà 
de Déu. Ombra i sedimentació 
material i simbòlica de moltes 
coses. Refracció de la llum del 
sol que és foc. Reflexió sobre 
la presència i la fertilitat de 
l'aigua absent i de l'aire que 
tot ho seca. La terra de Paqui 
Fuster, encara que siga verda, 
no és ombra: és un esclat de 
llums.   

Gran díptic verd. 2x2. 60. bmp.
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Paqui Fuster Monfort
Castelló, 1963

De pare de Villores i mare del Forcall, actualment està instal·lada a Morella. El 1987 
es va llicenciar en Belles Arts a la Facultat de Sant Carles, de València; més tard va 
cursar estudis de ceràmica a l’Escola d’Arts i Oficis de Castelló. Dels premis obtin-
guts destaquen els del Certamen Juvenil d’Arts Plàstiques de 1987. L’activitat amb 
la pintura és complementada a vegades amb la ceràmica, combinació que també es 
dóna en la seva vessant de professora de pintura, dibuix i ceràmica al seu taller-estudi 
de Castelló. Un altre àmbit de la seua creació són les instal·lacions, que realitza amb 
Concha Jeréz i Joan Duran.

Ha fet moltes exposicions individuals i també amb el Grup Clau (ella mateixa, Pere 
Ribera, Manolo Sales i Sorolla Gallén) a més d’altres de col·lectives. En les seues 
obres trobem que les distintes formes, abstractes, terrenques i nebuloses que sorgeixen 
i atrapen la tosquedat de les textures intuint el contingut simbòlic del paisatge. Enamo-
rada del paisatge de la comarca dels Ports, els tons matisats de les seues terres aguaiten 
una vegada i una altra als seus llenços

Formació acadèmica
1987 Llicenciada en Belles Arts. Especialitat de pintura. Facultad de San Carlos, Va-

lència.
1989 Ceramista. Escola d’Arts i Oficis, Castelló.

Premis i certàmens
1985 Certamen de  Pintura d’Almussafes
1986 XIII Saló de primavera. Secció de pintura. València

1r  Premi de  Dibuix. Certamen  juvenil  d’Arts Plástiques. València
XI  Biennal de Pintura  Vila de Paterna

1987 III  Premis de Dibuix i pintura. Certamen Juvenil d’Artes Plástiques. València
XII Certamen de Pintura Vila de Pego

Exposicions individuals
1986 La mar. Casa Abadia. Castellón
1987 Petits bodegons en cartró. Clínica  Herrero  Tejedor. Castelló

El  Riu. Pub La Tenora. Castelló
1988 L’ home i/o el riu. Galeria Pictograma. Castelló
1989 Paisatges dels Ports. Morella

El  Pardal. Inauguració de l’estudi. Castelló
1991 Núvol. Galeria  Octubre. Castelló
1994 Multi Art. Morella
2003 Galeria Cànem. Castelló
2004 Sales gòtiques de l´Ajuntament de Morella
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2010 Nit de l´art. “De l´ estudi personal al taller didàctic”. Castelló
De Terra i pedres…. Galeria Pictograma. Castelló
Pintures. Pou de Beca. La Vall d´Alba   

2011 Nit de l´art.
De Terra i pedres i ceràmica. Palau de les escaletes. El Forcall

2012 Retrospectiva. Palau dels Ossets. El Forcall
Nit de l´Art.”Estudi Paqui Fuster”. Castelló 

2013 Nit de l´Art.”Estudi Paqui Fuster”. Castelló
2014 Nit de l’Art, “Estudi Paqui Fuster, mostra dels penjolls ceràmics: pedres fossi-

litzades”
2015 Nit de l’Art. 25 anys d’estudi Paqui Fuster
2016 Nit de l’Art. Nou projecte: Dona’m una pedra, dame una piedra
2016 Verd a terra. Mindoro, Castelló

Exposicions col·lectives
1984 Expojove. València.
1986 Pintures. IES Ramón Llull. València
1987 Instal·lació a l’Escola d’Arts i Oficis de València

Simposio  Arte y Medio  Ambiente. V.488V. Instalación. Gijón
Exposició al Col·legi Universitari de Castelló

1988 V Exposició col·lectiva. Pictograma. Castelló
1989 Rius. Amb Rosa Fuentes. Museu d’Art Contemporani. Vilafamés

II Open de Arte. Locales en Castelló
Ceràmica Imaginativa. Casa Abadía. Castelló

1990 Grup 90. Galeria Amparo Godoy. Castelló
Col·lectiva. Galeria Espai 29. Castelló

1991 La Dona. Institut de la  Dona. Castelló
Mostra d´Art. Nules

1992 Grup Clau. Sala de exposiciones La Salina. Diputación de Salamanca.
Salamanca
Grup Clau: Paqui Fuster, Pere Ribera, Manolo Sales y José Antonio Sorolla.
Aplec d’Herbers. Herbers

1993 Grup Clau. Galería Torres Beggué. Madrid
1994 Sota el Marbre Blau. Casa Abadía. Castelló

Quatre Ceramistes Actuals de  la Plana. Museu d’Història de Nules
1r Festival de Arte del Desecho. Parc Ribalta. Castelló
Grup Clau. Caixa Tarragona. Tarragona
Multi Art. Morella
Grup Clau. Sala Municipal d’Exposicions de l’antic escorxador. Figueres (Gi-
rona)
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Grup Clau. Sales Octubre i Abadía. Castelló
1995 Grup Clau  Galerías del Este. València

Amparo Dols, Paqui Fuster i Rosana Aragonés. Espai 29. Castelló
Mujer, Mujeres. Arts i Oficis. Castelló    

1996 Grup Clau. Escuela de artes. Talavera de la Reina
Grup Clau. Centre Cultural Fundació Caixa Castelló. La Vall d’Uixó 

1997 Grup Clau. Ajuntament de Morella
Grup Clau. Galeria Pictograma. Castelló

2000 Exposició ceràmica. Casa Polo. Vila-real
Mostra solidària. Fundació Dávalos Fletcher. Castelló
Fons artístic de la Universitat Jaume I. Castelló

2004 Fons artístic de la Fundació Fandos. Borriana
2005 Ceramistes. Galeria Pictograma. Castelló

2006 CERCO, Auditorio de Zaragoza. 
Saragossa
2009 “25 anys, 25 artistes”, Galera Picto-
grama. Castelló  
2010 Exposició Creu Roja. Sala Dávalos 
Fletcher. Castelló   
2011 Intermon Oxfam 2011 Sala Dávalos 
Fletcher. Castelló.
Nit de l´Art. “Estudi Paqui Fuster”. Cas-
telló    
2012 Artistes Visuals Morellans, Col·lec-
tiva. Morella
2014 Pedra, paper i pintura. Amb Antoni 
Albalat i Claudia de Villafamés. Les Au-
les. Castelló

2014 “Castellonegre”, Fundación Dávalos-Fletcher. Castelló
2014 “Indomable Papa Luna”. Peníscola
2016 “5 CONVERSES”. Palau de Vivel. Vall d’Uixó

http://pakifuster.blogspot.com/


