
 

 



 

 

Com és habitual per aquestes dates, 
ja fa quatre estius consecutius, tor-
nem a retrobar-nos amb aquest pro-
jecte impulsat per l'Aleix Mataró a 
través del seu blog Aleix Art. Aquesta 
iniciativa culmina cada any en forma 
d'exposició col·lectiva, reunint artis-
tes de diferents procedències i bagat-
ges, al voltant d'un leitmotiv diferent 
en cadascuna de les seves edicions. 
Amb aquest catàleg es fa palesa la 
consolidació de l'Exposició 
Col·lectiva que, any rere any, ha es-
devingut un pretext idoni per susci-
tar reflexions sobre les complexes 
realitats que ens envolten, per utilit-
zar l'art com a eina generadora de 
debats i per afavorir la interacció 
entre artistes i ciutadania.  
El catàleg d'enguany reuneix les pe-
ces que es van exposar durant l'edi-
ció 2015 i les que podrem veure a 
l'Exposició Col·lectiva d'aquest any. 
Les primeres utilitzen l'ecologia hu-
mana com a fil conductor, mentre 
que les segones exploren les realitats 
i les utopies del regne animal. 

Cal reconèi-
xer la tasca i 
la perseve-
rança de 
l'Aleix en la 
realització 
d'aquest 
catàleg i 
m'agradaria 
encoratjar-
lo perquè 
aquesta cita 
estival amb 
l'art es per-
llongui i vagi creixent en cada edició. 
Us animo a gaudir d'aquesta iniciati-
va a través de qualsevol de les seves 
manifestacions, sia visitant l'exposi-
ció, seguint els continguts del blog de 
l'Aleix o participant en les activitats 
paral·leles que s'han programat 
mentre l'exposició resti al Centre 
d'art el Marçó vell. 
   
 
Xavier Serra 
Regidor de Cultura.  

Alucinamandarinas 

LabelCube, 2015 

Vinil sobre fusta 

25x25x25 cm. 

 

Núria Calsapeu 

Albarques i estels 

Punta seca, lavis i  

aiguafort s/ hanemüle 

 

Neus Gorriz 

Home 

25x25 cm. 

Carbonet i ceres  

aquarel·lables 
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Núria  Puigseslloses 
CENTELLES. Fa aproximadament 
4.500 milions d’anys es va formar el 
planeta terra i en fa uns 3.800 que hi 
va aparèixer la vida. A partir d’aquí 
s’han anat configurant diferents for-
mes de relació entre un planeta físic i 
químic ( geosfera ) i uns éssers vius 
( també físics i químics però que es-
tan vius, biosfera) que s’han anat 
transformant i adaptant l’un a l’altre. 
Fa uns tres milions d’anys apareixen 
els primers homínids a les terres 
africanes i es van estenent per tot el 
territori. 
L’home com a ésser viu s’ha adaptat 
als diferents ecosistemes que ja hi 
havia en aquest planeta i evident-
ment els ha modificat, transformat i 
els ha adaptat a les seves necessitats. 
Ja fa temps que el terme ecologia i la 
ciència de l’ecologia forma part del 
llenguatge dels científics, i de les per-
sones del carrer, perquè de cop hi ha 
aquest interès per l’ecologia?. Què 
fan l’ecologia i els ecòlegs? És el ma-
teix ecologia que ecologisme? En 
llenguatge científic l’ecologia és una 
ciència que estudia les relacions que 
s’estableixen entre els diferents és-
sers vius d’un ecosistema i el medi 
físic d’aquest ecosistema. No sempre 
ens ha preocupat l’ecologia doncs 

Ecologia humana o  
la relació de l’home amb la natura 

aquestes rela-
cions la mare 
natura sap 
molt bé com 
r e g u l a r - l e s 
per què es 
m a n t i n g u i n 
dins d’un 
equilibri favo-
rable a la ma-
joria dels in-
tegrants de 
l’ecosistema, 
però ja fa temps que la paraula eco-
logia surt i tots ens hem de tornar 
respectuosos amb la natura, amb els 
ecosistemes amb els diferents éssers 
vius. Hem de comprar productes de 
proximitat, està de moda el menjar 
ecològic, cal que tinguem cura dels 
animals de granja i ens han calgut 
certificats de benestar animal. Què 
està passant? Per què hem de prote-
gir de cop la natura? Quan una cosa 
necessita que la protegim és perquè 
està en perill i per tant ens comen-
cem a adonar que hem fet una sobre 
explotació de recursos, un abús del 
territori, una extracció de matèries 
primeres sense mesura, un consum 
desmesurat de recursos i de fonts 
d’energia i ens fa patir que un equili-
bri que ha durat molts milions d’an-

Noelia Marín 

Natura morta, 2015 

Fotografia/ paper. 

25x25 cm 

 

Aleix Mataró 

Tarzan vrs Eco Hum 

2014/ Editat: 2015 

Linòleum/ paper i fusta. 

25x25 cm 

 

Josep Musach 

I ara, què?, 2015 

Acrílic 

25x25 cm. 



 

 

ys de cop i volta s’acabi i el que supo-
so que ens preocupa més; que donat 
que no veiem cap on condueix aquest 
abús ni quines conseqüències tindrà 
per nosaltres ara comencem a patir. 
Hi sabrem viure en aquest territori 
amb pocs recursos? Estarem dispo-
sats a renunciar a les nostres como-
ditats? A la manera de viure? Renun-
ciarem a tenir al nostre abast tot el 
que volem? La globalització fa que 
siguem conscients que tenim dret a 
qualsevol cosa, que tot és possible i 
renunciar a les comoditats si és que 
s’ha de fer, no és fàcil. És per això 
que està sorgint tot un seguit de pen-
saments i corrents més respectuosos 
amb la natura, però m’agradaria dis-
tingir ecologia d’ecologisme. Ecolo-
gia és un equilibri ben portat, ecolo-
gisme és com tots els …ismes portar 
l’ecologia a un extrem, no cal ser ex-
tremistes (que desgraciadament ja 
n’hi ha prou) però cal veure que po-
dem seguir gestionant el nostre terri-
tori d’alguna altra forma. Ens hem 
de deixar assessorar per persones 
expertes, per experiències properes o 
llunyanes, i actuar amb sentit comú. 
Centelles té més de 1100 anys d’his-
tòria i un territori d’uns 27 km2 de 
superfície,  per tant fa temps que 
funciona com a ecosistema. Si tenim 
present que un ecosistema és un 
conjunt de comunitats, el medi en el 
que viuen i les relacions que s’e-
leixen entre elles podem dir que a 
Centelles hi ha un conjunt d’e-

cosistemes. Hi 
ha diferents 
p o b l a c i o n s 
naturals d’é-
ers vius, i ele-
ments geolò-
gics que les 
condicionen i 
també hi ha 
relacions entre 
elles. Tenim 
zones boscoses 
d’alzinar, de 
roureda, de 
fageda, de 
bosc de ribera, 
de pinedes, 
zones de cultiu i entorn de pagès i un 
nucli urbà. Fa més de 1100 anys que 
s’estableix relació entre l’home i 
aquest entorn natural que tenim i 
fins ara hi ha hagut un equilibri. Els 
nostres avis sabien com tractar el 
camp, el bosc, el riu i els diferents 
éssers vius per a garantir una bona 
supervivència i si em permeteu una 
bona coexistència, un equilibri entre 
els diferents estaments per a garantir 
un futur per ells, pels seus descen-
dents i per tant feien ecologia tal i 
com la ciència entén el concepte d’e-
cologia. Aquesta ecologia no ha estat 
mai contraria al progrés, evolucionar 
és la cosa més natural del qualsevol 
ésser viu, tots els éssers vius des de 
la seva formació han evolucionat per 
adaptar-se al medi, ja ho va dir Char-
les Darwin, només els que s’adapten 

Chelo /Nou Estil 

Buda. 2015 

Oli s/tela.  

Col·lecció Pili Vila. 

 

Esther Parellada 

Equilibri, 2015 

Porcellana s/ pedra. 

 

Maria Picanyol 

Fòssil, s.a. 

Planxa texturada.  

Refractari alta  

temperatura 



 

 

sobreviuen. Aquesta doncs és la nos-
tra tasca, adaptar-nos a un procés de 
canvi. 
Nosaltres com a Centellencs hem 
d’acceptar el canvi, hem d’acceptar 
que les nostres rieres no porten tanta 
aigua, que hi ha més població, que 
no hi ha els boscos nets de sotabosc 
doncs ja tenim gasoil a casa o gas 
natural i no sortim al bosc a fer lle-
nya. Hem d’acceptar que ens calen 
polígons, carreteres, ferrocarrils etc. 
Però hem d’actuar amb sentit comú. 
Sí que és veritat que també a Cente-
lles cada vegada hi ha més construc-
ció, però és que també hi ha més 
gent i calen edificis per a viure, hi ha 
bosc, camps de cultiu, rius, fonts, 
rieres i elements naturals impor-
tants. 
N’hem fet un bon ús? Segurament, 
doncs la nostra civilització humana 
s’estableix prop de l’aigua per a po-
der cobrir les seves necessitats bàsi-
ques, ens cal protecció, ens cal ali-
mentació i ens cal aigua. De mica en 
mica el nostre paisatge ha canviat, 
l’hem adaptat a les nostres necessi-
tats, i evidentment no hem pogut dir 
no al progrés. Però potser ara és l’-
hora que ens preguntem si ho hem 
fet bé, i si ho estem fent bé. 
Tenim una direcció clara de com vo-
lem que sigui la relació dels Cente-
llencs amb la natura de Centelles? 
Tenim clars els nostres recursos na-
turals? Els respectem? Sabem llegir 
la nostra natura? En fem una explo-

tació sosteni-
ble?  De vega-
des som crítics 
amb les perso-
nes que s’enc-
arreguen de la 
gestió del medi, 
però segura-
ment (i hem de 
pensar que es fa 
així), aquestes 
persones han 
dedicat temps a 
pensar com fer 
la gestió de la 
millor manera 
possible i a més 
sempre hi po-
dem dir la nos-
tra. També és 
bo pensar en 
com ens plante-
gen la gestió i en com ho faríem nos-
altres i també en com ho fem en el 
nostre fer de cada dia. 
Els responsables de la gestió ecològi-
ca tenen clar que per a fer canvis a 
nivell global només són possibles si 
es comencen a nivell local. La inten-
ció d’aquesta exposició és fer-nos 
pensar, parlar amb altres i reflexio-
nar entre tots com estem tractant el 
nostre entorn i veure si la nostra par-
ticular manera de relacionar-nos 
amb el medi és o no ecològicament 
sostenible.  

Marta Postico 

Cicatrius d’Or, 2015 

Porcellana, ferro.  

22x30x9 cm 

(veure text a la pàg. 11)  

 

Marta Torres 

Inconsciència, 2015 

Burí i aiguafort s/ paper 

de lli fet a mà, 21x21 cm 

 

Gemma Uribe 

S/t. 

Aiguafort sobre paper, 

25x25 cm. 

 

Sílvia Valenciano 
s/t., 2015 
Plata i bronze 



 

 

Alucinamandarinas 
 

Invincible, 2015 
Impressió digital 
50x50 cm. 

Núria Calsapeu 
 
Bosc, 2015 
Aiguafort i lavis, paper  

hanemüle 

Ecologia Humana I (2015): obres tema lliure 



 

 

Neus Gorriz 
 
S/t.,  
Oli sobre  tela 
57x65 cm 
 

Meritxell Codina 
 
Flexibilitat de la personalitat, solidesa de la voluntat,  2015 
Tinta sobre paper,  100x50 cm. 



 

 

Noelia Marín 
 
Destruint per construir, 2015 

Transferència de fotografia  

sobre pedra. 
 

Aleix Mataró 
 
Tecnologia i naturalesa 
2009 
Acrílic sobre tela 
38x46 cm. 



 

 

Josep Musach 
 

Abril 
2015 

Tècnica mixta 
53x44 cm. 

Pili Vila i Mercè Lara  
(Nou Estil), 
 
Essència, projecte coreogràfic 
 
Document videogràfic penjat al blog 
Aleix Art 



 

 

Esther Parellada 
 
Metafísica d’un viatge estelar, 
2009. Tècnica mixta: pigments a  
l’aigua i carbonet, 80x250 cm. 

Maria Picanyol 
 
Germinal, s.a. 
Modelat. Refractari alta 
temperatura 
142x34 o cm 



 

 

Marta Postico 
 
Equilibri inestable, 2015 
Instal·lació—60x60x76cm, 
 

Marta Torres 
 
Hacia el siglo XXI, 1999 
Burí i aiguafort s/  
paper de lli fet a mà— 48x68 

Sobre les “Cicatrius  d’Or” (Obra  comuna) 
 

Marta Postico. CENTELLES. Aquesta peça esta inspirada amb una tèc-
nica japonesa de reparació de peces ceràmiques amb un vernís de resina 
i pols d’or; el “Kintsugi”. El “kintsugi” sorgeix al Japó del segle  XV, dins 
una civilització on llençar estava mal vist!! Reparar així els objectes cerà-
mics no és tan sols un art, és una filosofia, on les trencadisses i reparaci-
ons formen part de la vida de l’objecte i han de mostrar-se enlloc de ser 
amagades. 
D’aquesta capacitat de recuperació sense amagar-ne les cicatrius avui en 

diem “resiliència”. Ben mirat aquest art no esta tan lluny de la sucrera 

enganxada amb una cola, ja esgrogueïda, herència de les nostres àvies.  

Potser no és tan sofisticada però l’idea és la mateixa;la recuperació i la 

reparació  d’allò que valorem, mostrant-ne la seva fragilitat. 



 

 

Gemma Uribe 
s/t. 
Punta seca i manera negra 
amb rulina 
 

Sílvia Valenciano 

 

(Perenne) 
2015 
Fusta i gres  



 

 

Aleix Mataró 
CENTELLES. Enguany la quarta 
Col·lectiva Aleix Art. Cada una l’hem 
dedicat a un aspecte que de forma 
transversal uneix artistes i el nostre 
temps. L’any passat vam posar ja 
l’accent en aspectes ambientals i cer-
càvem accentuar la relació i la influ-
ència que els homes ocasionen en el 
seu entorn. Però ja el tema en si ofe-
ria moltes possibilitats i direccions 
infinites. I és per això que enguany, 
per a la nova cita expositiva, hem 
cregut interessant preocupar-nos pel 
Regne Animal, que no te perquè de-
pendre de la nostra existència, si bé 
prou que la nota. Si obrim el diari o 
parem l’orella a les notícies, no en 
faltaran que parlin sobre maltracta 
animal, extinció o us industrial, d’-
una manera normalment no gaire 
amigable. Però és que també quan es 
tracta dels “animals de companyia” 
la cosa no és prou equilibrada. No 
perquè hi hagi qui sap o no fer de la 
seva mascota, un amic, si no perquè 
a vegades un per l’altre, fan de la se-
va companyia mútua,  una  barrera o 
manifestació d’incivisme o poca soci-
abilitat respecta la resta. En el fons  
parlem sempre de conducta humana. 
Ja que si aquest es comportés tal i 
com pertoca, tota la resta, però tota, 
tindrien una coexistència sobrada-
ment raonable i perenne. Cap aquí 
crec que és on ens hem de conduir 
com a espècia i com voldrien els nos-
tres companys del regne animal, que 
els apreciéssim, més enllà del seu 
neguit natural per sobreviure. Dar-
win ho va explicar bé. Tots hauríem 
de ser darwins respectuosos, actius i 
compromesos. 

Ecologia humana:  
animals de companyia? 

El catàleg que fullegeu conté l’obra 
exposada en la Col·lectiva del 2015 i 
la del 2016. Enguany ens fixem en la 
qüestió animal. Però venim d’una 
proposta que va anar carregada de 
lliçons artístiques i activitats relacio-
nades a subratllar punts crítics de la 
relació nostra amb la naturalesa –els 
textos i resums de xerrades sortiran 
en una separata-. Alguns artistes 
repeteixen, d’altres són nous. Tots 
han tingut la seva crònica a algun 
dels dos blogs que editem i que per-
meten apropar la creativitat de per-
sones que conviuen amb nosaltres o 
són de geografies més allunyades. 
Digitalment no hi ha barreres i les 
distàncies no importen. Però les 
obres d’art, les que normalment par-
lem, tenen una veritat física, materi-
al, que convé poder contemplar en 
viu i si cal, tocar o olorar. L’art té una 
existència real, i una funció  que re-
alment només s’experimenta vivint-
ho , amb la mateixa atenció i força 
que un concert en directa o la lectura 
d’un llibre. Les Col·lectives volen ser, 
això:  un pretext per repassar els ar-
tistes dels que parlem, i explorar la 
seva creativitat, tot apropant-la i ma-
terialitzant-la, en un espai i fent-los 
respondre a algun problema nou, 
que és amb el que els convidem a 
participar. Cada artista pot aportar 
una obra lliure i una del tema triat. A 
vegades les dues parlaran del mateix 
tema. A vegades seran testimoni d’-
interessos diferents. Creiem que amb 
l’exposició anterior i amb aquesta 
nova, testimoniem una bona creati-
vitat artística global i confiem en po-
sar el nostre gra de sorra a la cons-
trucció constant d’un món estimat. 



 

 

Berta Barnils 

Holocaust, 2016 

25x25 cm. 

Carbonet i ceres  

aquarel·lables 

 

José Luís Pascual 

Restos de Ancestros, 2016 

Mixta s/ fusta, 25x25 cm 

 

Marta Torres 

Mussol, 2016 

Aiguafort, 18x18 cm 

 

Marina Berdalet 

Peix-xarxa, 2014 

Cap de peix, llavor d'auró, 

tela de galliner , 25x25 cm. 

 

Joan Puig 

Atles d’animals, 2016 

Llapis colors/ còpia digital, 

detall.  

 

Gemma Uribe 

Conte animal, 2016 

Linòleum/la planxa perduda. 

29x38 cm. Detall estampa. 

Begoña Carrillo 

Aus 

Aquarel·la 

50x28 cm. 

 

Mercè Pujol 

Peix marí 2016 

Mixta, 25x25 cm 

 

Sílvia Valenciano 

Alter Ego, 2016 

work in progres 

Metalls i ceràmica 

 



 

 

David Casals 

Retrat, 2016 

Carboonet sobre fusta 

23x19 cm. 

 

Tere Roma 

Quicarell de Terrades, 

2015, aquarel·la, 21x22 cm 

 

Núria Vall 

Colibrí 

25x25 cm. 

Oli i llapis s/ fusta de faig 

Noelia Marín 

Captivitat, 2016 

Fotografia 

25x25 cm. 

 

Alba Roqueta 

Insecte, Acrílic, 65x54 cm. 

 

 

Jaime Moroldo 

Animal, 2016 

Acrílic sobre paper 

9x17 cm. 

 
Núria Rossell 
Peix, 2016 
Escultura: ferro, paper, fusta 
i filferro,  
25cm x 25cm 
Poema que l'acompanya:  
He llençat l'anell a l'aigua 
perquè un peix, o la lluna, 
el guardi en el seu ventre. 
(Maria Mercè Marçal) 

Ecologia Humana II (2016): obres comunes 



 

 

Marina Berdalet 
 
Palimpsest - sota la pell.  
Paper, llapis grafit i vernís 
sobre tela. 50 x 50 cm. 2014 

Ecologia Humana II (2016): obres tema lliure 

Berta Barnils 
 
Holocaust, 2016 
Fotografia 
50 x 50 cm. 2014 



 

 

Begoña Carrillo 
 
Pachamama, 2015 
Acrílic  i aquarel·la, 30x40 cm 

David Casals 

 

Nu d'esquena, díptic: Esquerra, monocrom; dreta, color, 2015 

Mixta sobre fusta i acrílic sobre tela, 61x70 i 61x70 cm. 



 

 

Noelia Marín 
 
Aigües sagrades 
Fotografia, 25x25 cm 

Jaime Moroldo 
 
In the beginning, 2016 
Acrílic, tinta xinesa, paper 

kraft sobre tela, 100x80 cm. 



 

 

José Luís Pascual 
 
Lamento a la luz de la Luna, 
2015, mixta sobre cartró. 
52,5x75 cm. 
 

Joan Puig 
 
Atles d’animals (mamífers), 2016 
Llapis colors sobre paper—còpia di-
gital. 42x89 cm 
 



 

 

Mercè Pujol  
 
La petite boutique, 2016  
Acrílic sobre  tela 
 

Tere Roma 
 
 
Cartell 19è Cau de Bruixes, 
2016, Mixta sobre paper, 
29xx40 cm.  



 

 

Mercè Pujol  
 
La petite boutique, 2016  
Acrílic sobre  tela 
 

Núria Rossell 
 
Visc 
Tècnica mixta sobre paper 
85,5cm x 65,5cm  
 
Visc i torno  
a reviure  
cada poema,  
cada paraula.  
Estimo tant  
la vida  
que la faig meva   
moltes vegades.  
 
(Montserrat Abelló) 

Alba Roqueta 
 
Dansa blava, 2016  
Acrílic sobre  tela 
81x100 cm 
 



 

 

Marta Torres 
 
Vitrall,  
Gravat 
40x70 cm 

Gemma Uribe 
 
Conte animal, 2016 
Linòleum a la planxa perduda, 
Total: 140x220 cm  
Tiratge de 20 exemplars.  



 

 

Núria Vall 
 
Llop, 2016 
Oli i llapis sobre fusta de faig 
80xx80 cm 

Sílvia Valenciano 
 
Alter Ego, 2016 
Mixta, escultura. 
Work in progres 



 

 


