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Centelles. Al 
nostre poble te-
nim una bona 
munió d’artistes. 
Entre aquests 
n’hi ha que han 
arribat fa poc i 
han despertat la 
nostra curiosi-
tat. És el cas de 
la Neus Gorriz, 
que podem clas-
sificar com artis-
ta multidiscipli-
nar. Perquè d’e-
lla em conegut pintures, dibui-
xos, escultures i gravats. I també 
cada cop que obra una carpeta 
surten motius nous que ha anat 
fent al llarg de la seva dilatada 
carrera. 
Ara exposa a les Finestres d’El 
Trabuc amb una selecció de gra-
vats de diferents tècniques. Cada 
obertura mostra una tècnica dife-
rent.  
Els gravats es fan pressionant 

una planxa treballada sobre un 
paper, que origina una estampa. 
Existeixen diferents recursos per 
treballar la planxa i Gorriz els ha 
anat provant tots. 
 A la finestra petita  hi tenim un 
gravat fet amb tècniques additi-
ves. En aquesta tècnica s’utilitzen 
materials que donen relleus de 
textures a l’estampa, com coles, 
pintures o materials enganxats 

Neus Gorriz explora les tècniques del gravat  

Cada finestra mostra una manera diferent de treballar les planxes per estampar 

Formes d’arbre en aquest gravat fet amb tècniques additives. 
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com papers amb textures.  
L’estampa de la Gorriz, ob-
tinguda de pressionar amb el 
tòrcul –una premsa-. la plan-
xa contra el paper, té un aire 
molt de pintura abstracta. 
La finestra del mig mostra 
punta seques. En aquesta tèc-
nica es fa el dibuixa ratllant 
la planxa amb un punxó. 
Normalment es fa sobre una 
planxa de metall, ja sigui cou-
re, zenc o ferro. Però en 
aquest cas Gorriz ha utilitzat 
metacrilat per fer una sèrie de 
motius vegetals de línea clara 
i elegant. 
La tercera finestra mostra 
una sèrie de gravats obtinguts 
a través de banyar amb àcids 
la planxa. Es protegeix la 
planxa amb vernís i es dibui-
xa amb el punxó sense neces-
sitar de ratllar fort. L’àcid es 
menja la part dibuixada, mentre 
que la part que resta envernissa-
da quedarà blanca.  En funció del 
temps que deixem que l’àcid ac-
tuï s’obtenen tons més intensos,  
des de grisos fins a negres.  
Gorriz ha fet franges lineals que 
representen com escorces d’-
arbres o motius geomètrics. 
Totes tres tècniques necessiten 

d’una actitud inquieta, pacient i 

sense temor a explorar.  

Temes naturals dominen l’exposició 

Fins fa uns dies hi havia una  al-

tra exposició amb gravats de Gor-

ri i la seva amiga Laura Herraiz a 

la Nunu on es relacionava obra 

gràfica amb vi.  

En la de les Finestres tenim més 

exemples de les séries temàtiques 

que Gorriz dissenya, formant una 

col·lecció d’estampes. Alguns gra-

vats es podrien completar amb 

haikus.   
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Centelles. És veritat que tenim 
molts artistes propers i en prou 
feines tenim una idea precisa del 
seu currículum.   
Amb la Neus Gorriz en passa que 
tenim notícies disperses sobre la 
seva carrera i ha arribat l’hora de 
posar-hi una mica d’ordre. Per 
això l’hi plantegem les següents 
preguntes: 
 
F.- Quins llenguatges practi-
ques? 
Neus Gorriz - Fa molts anys que 
rondo i he pogut fer moltes tècni-
ques. La  meva principal és el di-
buix. Però també he fet pintura, 
gravat. Però el dibuix està en la 
base de tots.  
F.- Et costa canviar  de llen-
guatge? 
N.G.- Doncs no. No em costa. Po-
dia treballar amb animació i des-
prés fer dibuix al carbó.  
F.- Quins temes tens? 
N.G.-El tema més important és la 
figura humana, en general. I en 
concret, la figura en moviment. 
També faig arbres. A les hores 
que vaig al Cloquer (a Vic), puc 
fer dibuix de model.  
F.-Com et vas iniciar  
d’artista? 

Quan era petita, més que dir que 
volia ser, deia que volia dibuixar. 
Un amic de la família em va po-
sar en contacta amb en Josep 
Alumar, que vivia a un  pis on a 
una part impartia classes. A casa 
però em van fer estudiar Comerç. 
F.- La docència ha permès 
desenvolupar la teva carrera 
artística? 
N.G.- Doncs no sempre. Abans de 
dedicar-me a ensenyar vaig tre-
ballar amb empreses pels qui els 
hi feia animació (dibuixos ani-
mats). Va arribar un moment que 
es van crear ensenyaments cine-
matogràfics, però l’animació no 
s’ensenyava enlloc.  
Fer animació és complexa, té les 
seves pròpies normes per repro-
duir la realitat. Vaig establir un 
programa d’ensenyament d’ani-
mació i vaig començar a impartir-
ne a la Facultat de Belles Arts. 
Feia la part més tècnica i  Anna 
Miquel feia la part d’exp-
erimentació.  
F.- Què has impartit? 
N.G.- He fet classes a la Facultat i 
també a la Llotja i a l’escola d’art 
Pablo Gargallo de Badalona. He 
ensenyat animació, dibuix i tam-
bé perspectiva.   

“De petita deia que de gran volia dibuixar” 

ENTREVISTA A LA NEUS GORRIZ, ARTISTA 
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1. Jordi Sarrate (bruixes) 

2. Rosa Permanyer (gravats vermells) 

3. Olive Pur (ceràmica) 

4. Noèlia Marin (fotos de Centelles) 

5. Pere Relats (dibuixos Festa Major) 

6. Marta Torres (gravats petits d’a-

nimals) 

7. Carla Arenas (xilografia) 

8. Alba Rabionet  (Festa del Pi) 

9. Begoña Carrillo (sibil·les) 

10. Mercè Pujol (tres pintures) 

11. Montse Font (retrats) 

12. Meritxell Codina (signes japonesos) 

13. Tere Roma (dibuixos calendaris) 

14. Joan Puig (dibuixos d’ocells) 

15. Jaime Moroldo (quadres abstractes) 

16. Alucinamandarinas (titulars indepe.) 

17. Nuria Manent (pintura) 

18. Casetes d’ocells 

19. Marc Tañà (dibuixos) 

20. José Luís Pascual (nadales) 

21. Col·lecció de Bicicletes 

22. Gemma Uribe (caricatures) 

23. Steffano Puddu (quadres) 

24. Berta Barnils (fotos) 

25. Eulàlia Llopart (disseny cerveses) 

26. Lluís Sardà (Pintamones) 

27. Musach (pintures) 

28. Puzzle Sant Jordi 

29. Expo Col·lectiva Mascotes 

30. Markus Sperling (fotografia) 

31. David Casals 

32. Fotos Festa Major d’abans 

33. Ernest Faixedas (pintures) 

34. Marta Calvo (retrats) 

35. Neus Gorriz (gravats) 

Trenta propostes artístiques a les Finestres 


