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De referents,
natura i 
vivències

Quan vaig rebre l’encàrrec d’organitzar i comissa-
riar una exposició com la que hui presentem vaig 
sentir una gran alegria i esperança. I no era sols pel 
tipus d’encàrrec. Era pel context.

Treballar, fer, apostar per la cultura no és fàcil. 
Però encara és més difícil fer-ho en un context 
allunyat de les grans capitals on es concentren els 
esdeveniments i circuits culturals. Però no és sols 
això: en l’era digital caracteritzada per la connecti-
vitat i on suposadament l’accés a la informació i el 
dret a l’educació estan garantits, el fet de viure a un 
context rural fa que ens resulte més difícil accedir 
a aquests drets fonamentals, creant desigualtats 
socials a partir del territori. Aquest fet té una re-
percussió directa en la societat, la qual, en restar 
mancada de la diversitat de coneixements i plurali-
tat de formes de concebre el món que ens aporta la 
cultura, pot quedar ancorada en pensaments anti-
quats i ser un entrebanc per crear una societat més 
avançada i justa. Aquesta realitat té un efecte so-
bre tota la societat, però afecta de forma especial 
a les dones -perpetuació de rols masclistes, treballs 

precaritzats, mancança de temps personal, falta de 
referents- i els suposa una major dificultat per des-
envolupar la seua trajectòria artística.

Hi ha moments que cal elegir: marxar del poble o 
quedar-s’hi, fer cultura amb un caràcter més ampli 
i popular sense renunciar al coneixement i creació 
més actuals o triar la vessant més elitista de l’art. 
Per a mi l’experiència associativa, moviments eco-
logistes i grups culturals va ser determinant per 
crear un sentiment identitari pel que fa al poble i la 
comarca que em van posicionar: treballar per supe-
rar els clixés pejoratius i dificultats encara presents 
que es relacionen amb la ruralitat per aconseguir 
igualtat d’oportunitats i dignificar-ne el concepte. 

Propostes com Aielo + cultura = TALENT VISIBLE 
té com a objectiu fer cultura des del nostre territori 
amb una perspectiva global per enllaçar la creativi-
tat del poble amb la diversitat de corrents de pen-
sament i discursos actuals amb una intenció mani-
festa d’obertura i relació. 

Fer cultura no és sols crear un objecte - quadre, 
escultura, disseny, espectacle, etc - fer cultura és 
crear coneixement i també conéixer-nos a nosal-
tres mateixos. Tenir identitat i saber dels nostres 
referents, el nostre patrimoni, posar-ho en valor 
i estar-ne orgullosos. Per aquesta primera edició 
d’Aielo + cultura = TALENT VISIBLE tenim l’orgull 
de comptar amb les nostres veïnes i veïns que es 
van obrir pas fa anys com a pioneres en diversos 
camps creatius i que han estat reconeguts interna-
cionalment.

Un dels artistes més reconeguts és Llorenç Bar-
ber. La seua trajectòria és immensa tant per ser 
musicòleg i creatiu com per ser l’impulsor d’inicia-
tives culturals, grups de creació, festivals i concerts 
arreu del món. Entre tota aquesta activitat desta-
quem les “Nits d’Aielo i Art”, festival dedicat a l’art 
experimental que va portat la creació internacional 
més contemporània als carrers del nostre poble. 
Una experiència immesurable que ha tingut una 
incidència en tota la població: des del públic llec 
que es sorprèn per la innovació de les propostes 
fins aquells amb formació que gaudeixen a la porta 
de casa dels artistes consagrats en les institucions 
més prestigioses.

Entre les nostres veïnes trobem una pionera del 
disseny: Lola Castelló. Les seues obres s’han mos-
trat en fires i exposicions de tot el món. La seua 
carrera com a dissenyadora i empresària ha estat 
reconeguda amb el Premi Nacional de Disseny l’any 
1997. Aquesta distinció està atorgada pel Ministeri 
d’Indústria i la BCD -Barcelona Centre de Disseny- i 
és un reconeixement a la innovació i aportació de 
Punt Mobles. Podem veure alguns dels mobles més 
destacats de Lola en aquesta exposició. 

També comptem amb l’aportació d’Elvira Apa-
ricio, artista i historiadora de l’art amb una llarga 
trajectòria creativa i expositiva. Ens mostra una 
obra de nova creació de caràcter més proper. Tam-
bé gaudirem de l’exposició permanent on trobem 
part de l’obra catalogada al Patrimoni Cultural de la 
GVA, que posteriorment serà traslladada a un nou 
emplaçament. 

Per afavorir la relació d’Aielo amb la resta de la 
comarca hem convidat a Salvador Mollà. Aquest 
artista ontinyentí és un dels més representatius 
de la comarca. A més de la seua producció artís-
tica, principalment escultòrica, cal recalcar i valo-
rar l’aposta per la cultura a la Vall d’Albaida amb 
la creació i gestió d’ “El Filaner”. Aquest espai ens 
ha permès gaudir d’infinitat de propostes cultu-
rals úniques per la nostra comarca a més de ser el 
lloc on es custodia i es té cura del llegat artístic de 
Manduca, l’artista ontinyentí dels anys 50 present a 
l’imaginari de molts de nosaltres.

La intenció d’aquesta proposta cultural és co-
néixer i potenciar la creativitat, per això publicàrem 
una convocatòria oberta a creadors vinculats al 
poble amb llibertat de tema i tècnica, oberta a les 
propostes més innovadores que ens han descobert 
part del potencial que tenim. 

Aquesta mostra té una forta presència escultòri-
ca. Juntament amb les de Salvador Mollà trobem 
les escultures d’Alba Aparici, on la natura dels re-
cursos materials emprats pren protagonisme i es 
conjuga amb elements trobats i manipulats per 
l’artista per traure o conservar la seua bellesa. La 
verticalitat del conjunt deixa pas a l’escultura i pi-
rogravat de caràcter més figuratiu de Robert Bravo 
per arribar a la representació formal de referèn-
cies històriques i literàries així com de costums de 
caràcter popular d’Elvira Aparicio. Les experiències 
comunes estan presents tant en els treballs d’es-
til acadèmic de Rosario Giménez com en el recull 
d’històries quotidianes i dibuixos d’Inma Aparici. 



98

Talent
visible

La cultura és un dret inalienable de les persones 
que no entén de fronteres. La UNESCO la defineix 
com “el conjunt de trets distintius, espirituals i ma-
terials, intel·lectuals i afectius que caracteritzen 
una societat o un grup social. Engloba, a més, les 
arts i les lletres, les maneres de viure, els drets fo-
namentals de l´ésser humà, els sistemes de valors, 
les tradicions i les creences”. L´accés a la cultura és 
un dret fonamental i aquest forma part dels drets 
humans. La cultura ha de formar part de les nostres 
vides, de la nostra societat i consumir-la ens enri-
queix.  Els moments pels quals estem travessant 
estan plens d´incertesa i la majoria de les activitats 
culturals han patit una paràlisi però també ens hem 
adonat que els temps pels quals hem passat i con-
tinuem passant, la cultura ha suposat i suposa un 
vehicle canalitzador mitjançant el qual hem sanat 
els moments estranys que ens acompanyen. Ens 
hem adonat que consumir cultura ens porta a al-
tres espais, a altres mons i tots ells ens permeten 
accedir a la intel·ligència i a la imaginació des de la 
qual poder evadir-nos-en. En temps de pandèmia 
per coronavirus, les iniciatives i propostes culturals 
no s´han detingut i han utilitzat la tecnologia com 
a plataforma per a les seues activitats. Hem po-
gut visitar museus i exposicions online sense eixir 

de les nostres cases. Hem pogut consumir cultura 
en temps de distanciament físic i amb ella buscar 
sentiments i emocions que ens han permès resistir. 
A més, el terme quarantena hem vist que no sols 
està relacionat amb les dones i el procés natural 
pel qual han de passar després d´haver parit, sinó 
també amb l´aïllament. Probablement el nostre 
vocabulari ha canviat durant aquests mesos i ens 
hem acostumat a utilitzar termes com pandèmia, 
coronavirus, aïllament o confinament. Aquests 
termes estan vinculats a la sensació de parar, res-
pirar i tranquil·litzar-nos i pensar en allò que ens 
està succeint i també a quedar-nos a casa. De sob-
te ens hem adonat que la cultura no ha parat sinó 
que aquesta l´hem vist engrandida i l´hem sentida 
imparable. 

Som perifèria en relació al centre. Perifèria signi-
fica estar en una zona immediata a l´exterior d´un 
espai considerat el centre. Aielo de Malferit, poble 
de la comarca de la Vall d´Albaida, inaugura aquest 
any per primera vegada l´exposició Talent visible, 
una convocatòria prèvia a la qual s´ha convidat als i 
a les artistes vinculades amb la població a mostrar 
el seu treball artístic, a fer-lo visible. Aielo de Malfe-
rit, població situada a quasi vuitanta kilòmetres de 
València, a partir del mes d´octubre exhibirà a les 
sales del palau de la població, actual ajuntament, el 
treball de diversos artistes, homes i dones, acom-
panyats i acompanyades d´altres artistes referents 
de la comarca. Octubre és el mes que les grans ca-
pitals inauguren exposicions en centres artístics i 
galeries. Reivindicar la perifèria com a lloc on tam-
bé es produeix cultura implica també parlar d´altres 

La representació de conceptes i pensaments avant-
guardistes es veu reflectit en les obres de Llorenç 
Barber i Lola Castelló que traslladen amb la forma 
dels seus objectes (partitures i mobles, respec-
tivament) una forma de sentir i viure el món. Per 
la meua part, presente una selecció de fotografies 
amb caràcter documental d’experiències vincula-
des al poble i la proposta ferma de fer cultura des 
de la base social junt a altres obres pertanyents a 
Les Ferides del Taller.

Com a comissària ha estat un repte combinar les 
diferents propostes i llenguatges del talent aieloner 
(talent visible, sonor, de disseny…) i la diversitats 
d’interessos mostrats. Com es pot veure en aquest 
catàleg he prioritzat mostrar la pluralitat de pro-
postes i donar a conéixer les artistes.

No puc acabar aquest escrit sense fer referència 
als últims canvis que ha patit la nostra societat: la 
crisi sanitària de la COVID-19 ens està demostrant 
com de necessària és la cultura en les nostres vi-
des. Aquesta pandèmia que afecta a tots els àmbits 
i aspectes de la nostra vida i ho fa especialment 
als creatius, que sempre han estat en una situació 
de precarietat. Espere que aquesta iniciativa siga 
una ajuda moral, econòmica i un impuls per seguir 
creant.

Són moltes les iniciatives i la capacitat creativa 
del nostre poble. Però eixe gran potencial necessita 
el suport per part de les institucions per poder exis-
tir, arribar a la ciutadania i tenir el reconeixement 
que es mereix.

Que l’experiència siga joiosa i llarga vida a Aielo + 
cultura = TALENT VISIBLE.

Lluci Juan, 
Comissària d’ Aielo + cultura = TALENT VISIBLE.



1110

dones, les encarregades de les cures per als altres. 
Judy Chicago a The dinner party de l´any 1979 con-
vidava a sopar a cent de les dones més rellevants 
de la història per construir la genealogia feminista. 
Elvira Aparicio a Un sopar a la fresca ens parla de 
relacions familiars, d´esferes domèstiques de do-
nes que cuinen a partir de la divisió sexual del tre-
ball segons la qual la dona és qui prepara el menjar 
i qui dona de menjar. 

Lola Castelló, membre fundadora de l´Associa-
ció de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, 
és un dels referents més importants en el món del 
disseny valencià amb mobles mitjançant els quals 
ha conjugat la creativitat amb l´interiorisme i la in-
dustrialització. València serà la capital mundial del 
disseny en 2022 la qual cosa indica la gran profes-
sionalitat dels dissenyadors i dissenyadores del País 
Valencià. El treball de Lola Castelló és part de la 
presència del disseny valencià tant a nivell nacional 
com internacional.

L´obra de l´escultora Alba Aparici està propera a 
la natura pels materials que utilitza, tots ells reco-
llits al voltant del seu poble, Aielo de Malferit. Les 
seues escultures formen part de processos naturals 
i ètics que ens parlen del respecte a la terra. Alba 
Aparici troba la seua inspiració en la natura i en la 
seua bellesa efímera que intenta preservar amb 
la utilització del metall i de la fusta més enllà del 
temps vital. Alba Aparici deixa constància del pas 
del temps amb el seu treball convertit en petjada 
expressiva de forta presència en l´observació dels 
materials utilitzats. I així, amb la fusta i el metall 

mostrar l´expressivitat del context rural que l´en-
volta, allunyat de la industrialització i dels temps de 
les grans ciutats. 

Robert Bravo també utilitza la fusta per al seu 
treball, la qual és el suport del seu pirogravat, en 
aquest cas un nu sobre fusta que intenta ser aca-
ronat per una mà. Un nu, les corbes del qual, es 
confonen amb les prominències voluptuoses del 
cos i de la seua delicadesa. La natura torna a estar 
present en la seua escultura Montcabrer en record 
de la muntanya de Cocentaina, el cim més alt de la 
Serra de Mariola, el tercer pic més alt de la provín-
cia d´Alacant i lloc on els pastors solien portar les 
seues cabres, d’ací el seu nom. 

Amb el treball d´Inma Aparici ens trobem davant 
d´una mirada al passat evocada mitjançant dibuixos 
i colors que ens recorden temps d´infantesa. Inma 
Aparici ens introdueix mitjançant unes il·lustracions 
fetes amb bolígraf i retolador a costums i a tradi-
cions pròpies de la nostra terra, ja quasi oblidades, 
amb la finalitat de donar-les a conéixer. El “sereno”, 
aquell home quasi oblidat que vigilava els carrers 
dels pobles, l´home que amb el mocador de quatre 
nucs al cap construïa els murs dels carrers, dones 
en l´espai privat de les seues cases, tradicions que 
encara perduren com el Tribunal de les Aigües … 
totes elles adquirixen amb el seu treball un to de 
melancolia que ens apropa a temps passats. 

Eixa mirada plena de melancolia també la trobem 
en el treball de Rosario Giménez qui ens introdueix 
en una bitàcola plena de reflexions pels moments 

espais allunyats dels considerats centres neuràlgics 
i així poder repensar un discurs que no és estàtic i 
que no sols es genera en un centre. Talent visible 
per tant ens parla de diverses reivindicacions en-
tre elles, visibilitzar els i les seues artistes i també 
visibilitzar-se com a població que dona suport a la 
cultura des del que considerem local i proper. D´a-
questa manera podem repensar-la i apropar-nos a 
ella des de diferents situacions i contextos on els 
pobles també siguen generadors de discursos i 
transmissors d´idees, coneixements i intercanvis.  
Per tant cal reivindicar-los i fer-los també visibles 
com a espais de coneixement que poden generar 
noves polítiques culturals enteses més enllà del 
punt de vista econòmic i territorial. 

Això és el que pretén l´exposició Talent visible i 
per a entendre la finalitat de la seua convocatòria i 
realització, el terme visible ens aporta el significat. 
Fer visible als i a les artistes vinculats i vinculades 
a Aielo de Malferit suposa posar llum i empoderar 
a qui encara no és visible. Suposa oferir oportuni-
tats i ajudar al seu impuls. Implica obrir un espai, 
com són les sales de l´actual ajuntament d´Aielo 
de Malferit, perquè els seus murs es convertisquen 
en bastidors des dels quals mostrar altres discur-
sos i narracions perquè es puguen fer visibles. És 
obrir un espai i deixar que hi entre el talent, l´ex-
pressió i la pluralitat. A Talent visible exposen obra 
Alba Aparici, Robert Bravo, Rosario Giménez, Inma 
Aparici i Lola Castelló, Premi Nacional de Disseny 
l´any 1997. Salvador Mollà és l´artista convidat de 
la comarca, director de la fundació que porta el seu 
nom amb seu a Ontinyent i reconegut escultor amb 

peces on conjuga diversos materials com el ferro i 
el vidre amb textures plenes de bellesa. Lluci Juan i 
Elvira Aparicio són dues artistes de trajectòria con-
solidada, nascudes a Aielo de Malferit, les quals 
també formen part de l´exposició, junt amb Llorenç 
Barber i Colomer compositor i artista sonor de re-
nom internacional qui ha posat el nom del poble en 
el mapa de l´art contemporani amb les Nits d´Aielo 
i art, un festival d´arts i músiques experimentals ce-
lebrat des de l´any 1998.

Nombrosos són els talents que exposen i nom-
broses també són les obres exhibides de tècniques 
diverses i de temàtiques plurals. Cadascun d´ells i 
d´elles sempre tornen al poble, on tenen les seues 
arrels. Al poble sempre es torna perquè és el con-
text que ens ha vist créixer i on les persones ens 
sentim protegides. És tornar a la protecció de la 
mare per agafar forces i continuar. És tornar a vore, 
caminar i respirar en els nostres paisatges rurals, 
els quals sempre hem de dignificar. I així poder tro-
bar la inspiració, la mateixa que han trobat els i les 
artistes que exposen en Talent visible, relacionada 
sempre amb l´entorn d´Aielo de Malferit i els seus 
paisatges.

L´obra Un sopar a la fresca d´Elvira Aparicio ens 
introdueix en el context propi dels pobles on ens 
hem criat o on passem l´estiu. Un sopar a la fresca 
és sinònim d´estiu, d´amics i amigues retrobats a 
les vacances però també aquest treball ens parla 
de les cures i el seu binomi unit a les dones. La tau-
la i el menjar suposen reunions, converses, alegries 
i somriures però també arrossegaments per a les 
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Diu el poeta, “la llar és allà d’on un parteix” 
(T.S.Eliot, segon quartet). Jo he vist com, tant mon 
pare com el meu germà major, en sentir les seues 
forces flaquejar van demanar que els acostaren al 
Campello, el seu utòpic paradís.

Veritat és que “a mesura que envellim, el món es 
torna més estrany i intens” afegeix el poeta, i da-
vant el pes de l’estranyesa tots busquem l’atractiu 
recer de la infantesa. Som d’on partim. En el nos-
tre cas, d’un Aielo. I dic ‘d’un’ perquè existeixen 
diversos aielos, sobretot en la molt romana Itàlia. 
Clar que la tirada ens impedeix equivocar-nos en 
una cosa tan bàsica. La paraula Aielo ve del llatí 
‘agrielum’ que significa petit camp de labor.

Des que vaig nàixer vaig voler volar lluny. Vaig 
aprendre idiomes en l’adolescència, em vaig acos-
tar als millors mestres de vida, estètica i art. No em 
vaig donar treva. Els estius van ser el meu camp 
de batalla: carretera, una mica de pa/i/pernil, i a 
conéixer els confins de l’academicisme i les seues 
vores, llibertats i eixides de to.

Vaig donar amb les lectures i magisteris més he-
terodoxos i atrevits: ací vaig muntar la meua caban-
ya. Ací em vaig sentir útil i des d’ací vaig començar 
a obrir sendes i fins i tot  avingudes des de les quals 
allò après/i/intuït poguera obrir els “ullsoïdes” a 
tots aquells que se m’acostaren. Vaig donar vida a 
grups i festivals, vaig escriure una infinitat de ma-
nifests, articles, propostes sonores i llibres. Vaig in-
ventar maneres i tècniques per atrapar el so més 
nu i fèrtil

Un dia, un molt bon dia, algú em cridà des del 
meu Aielo : “Que si acceptes- em va dir- que posem 
el teu nom al nou Auditori ”. Sí -vaig dir-, però a 
canvi us regalaré tot un festival. Es dirà NITS D’AIE-
LO I ART.

Vam donar en el clau de totes les il·lusions i ne-
cessitats. València sofria d’ensopiment , i Aielo, 
encara imberbe d’infraestructures, va donar el 
bo i millor i va esdevenir emblema d’intensitats i 
atreviments. Durant dos decennis vam ser sal i ger-
men d’invencions inusitades. Clar que a la meitat 
va venir la destral de l’ignorant i falsari a espatlar 
el projecte. Continuàrem a l’exili,però sense minvar 
la nostra devoció a un Aielo abandonat i ja sense 
nord.

Ara tot torna a la incerta normalitat del prendre 
les regnes de la responsabilitat. L’art no ens fa ne-
cessàriament millors, però sí ens obri interrogants i 
intuïcions per les quals transitar ben armats i acom-
panyats. Art és relació i contex, i per, i amb, això ens 
ajuda a transformar exigentment el curs del que 

Aielo és 
camp, Aielo 
és art.

viscuts. Rosario Giménez presenta per a aquesta 
exposició diverses obres vinculades al camí de Sant 
Jaume, un camí que moltes persones realitzen per 
trobar-se amb elles mateix, per buscar en el seu in-
terior i sanar allò que necessiten. Rosario Giménez 
plasma el que han sigut les seues vivències al llarg 
del camí de Sant Jaume: les amistats, el paisatge, 
les emocions, els esforços….

Lluci Juan, qui ha capitanejat aquest projecte, és 
una artista d´Aielo de Malferit amb gran potencial i 
futur i que a més ha decidit treballar per la cultura 
des del seu poble. Lluci Juan treballa al seu taller, 
una casa antiga que guarda molts records de la qual 
ha fet el seu espai creatiu i de resistència anomenat 
Taller d´Art, un lloc que ha acollit moltes accions 
on han participat gent del poble i la comarca. Per 
a aquesta exposició Lluci Juan ens mostra diferents 
fotografies que formen part de la seua trajectòria 
professional on es pot vore reflectida la quotidiani-
tat de la seua vida i del seu transcórrer en el poble, 
l´espai on ella es fa gran i on es sent feliç. 

Cadascuna de les obres exposades reflecteix la 
visibilitat necessària que l´art en general i les Arts 
Visuals en particular en aquests moments necessi-
ten. La cultura ens ajuda a viure i a convertir-nos en 
millors persones. Per aquest motiu cal lloar les ini-
ciatives que des dels pobles es duen a terme i a més 
amb el suport de les polítiques públiques. Aielo de 
Malferit ja fa temps que és sinònim de modernitat i 
d´innovació. Desitgem que així continue sent i que 
des de la perifèria, des dels pobles, la cultura i l´art 
estiguen més vius que mai. Les reflexions al voltant 

de les accions artístiques sempre són necessàries 
en contextos o no d´incertesa.

Irene Ballester Buigues,
Doctora en Història de l´Art.
Setembre 2020
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Artistes

OBRES

anomenem destí. I tant que ens cal una mica de sa-
gacitat i encert en aquests temps en què el món, 
i amb ell nosaltres, nadem prou perduts. Cal que 
siguem capaços de veure i escoltar creativament a 
fi d’escriure la nostra història local – i l’altra - més 
enllà de les vicissituds orogràfiques, polítiques i 
econòmiques. Necessitem la poesia de l’art-en-
tre-nosaltres. Ningú no ens ha de robar aquesta 
subtil dimensió. Ens urgeix la nostra ració de poble 
esperançat.

Si Aielo va poder anticipar-se amb la seua opció 
d’un Nits a aquell present vacu i distret de fa uns 
decennis, hui molt bé pot, si es lliura de nou a l’art, 
posar-se una altra vegada les piles d’aquella – o 
d’una altra més incisiva – “lucidesa heroica” que 
ens va créixer quan va nàixer entre nosaltres el Nits. 

Amb aquesta sèrie d’exposicions d’arts visives 
i també pot ser que “instal·latives” , gestuals, re-
flexives i contemplatives, se’ns convida a viure 
més i més alerta amb la fi d’armar tot un món de 
narracions i memòries a compartir, guardar i fins i 
tot transmetre gelosament. Som el que conreem, 
doncs.

Llorenç Barber,
La Canyada, València
Setembre 2020
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He viatjat per tot el món creant i recollint 
experiències sense oblidar mai el meu poble natal.

De menut em vaig instruir en la música tradicional. 
En Madrid i vaig tenir relació amb grups i conceptes 
radicals d’acció, creació i música com ZAJ. Vaig 
treballar a llocs com la Universitat Complutense, 
el programa “El Mirador” de TVE i el Instituto de 
Estética de Madrid.

Sóc músic, instrumentista i musicòleg. He fet 
concerts i impulsat grups de creació i esdeveniments 
en diferents països. Faig concerts a les ciutats on els 
campanars parlen entre ells omplint de sons únics 
les ciutats mentre que la gent fa vida i les escolta. 
En altres casos involucre a grups i bandes de música. 
He escrit llibres i teoritzat sobre experimentació, 
acció i música contemporània. Per aquesta exposició 
presente un recull de partitures que reflecteixen la 
meua forma de viure i entendre la música.

Llorenç Barber

Partitures, 2016
21x14,8 cm cadascuna.

Bolígraf sobre paper.
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Joia vertical, 2018
187x26x20 cm.

Escultura de marbre,
ferro i vidre.

Vinculat per bones amistats, atret per “Nits d’Aielo 
i Art” i per la tècnica del vímet, present en diverses 
escultures.

Sóc artista autodidacta. He emprat diferents 
disciplines (dibuix, pintura, escultura…) M’he 
projectat principalment amb el treball ceràmic, però 
la meua producció es caracteritza pel mestissatge 
de materials. La meua obra s’exposa i forma part de 
col·leccions d‘arreu d’Europa i EAU. 

He estat al capdavant de diferents iniciatives 
socioculturals destacant la nau industrial “El Filaner”, 
un projecte d’art modern amb el teixit arquitectònic 
més gran del món a la façana. Està constituït com 
la Fundació d’Art Salvador Mollà, de la que sóc 
president. Les obres presentades en esta exposició 
són una aportació estètica a l’àmbit del pati del 
Palau recalcant la presència, bellesa i caràcter de la 
combinació dels diferents materials: ferro, ceràmica, 
acer, vidre, ceràmica… com a màxim exponent, més 
enllà de discursos conceptuals. 

Salvador Mollà
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La Camilla, 1993
70x90 cm.

Taula fabricada en fusta de 
cirerer, auró i tela de loneta.

Estic vinculada a Aielo per naixement, llaços 
familiars, d’amistat i segona residència. Sempre que 
puc busque tornar a la meua terra.

He estat vinculada a l’art al llarg de tota la meua 
carrera professional. Vaig estudiar a l’Escola d’Art 
i Disseny de València, EASD, treballant després en 
Adelantado com interiorista. Vaig formar part del 
grup Nuc de disseny i al 1980 vaig fundar junt amb 
Vicent Martínez l’empresa Punt Mobles, amb la que 
guanyàrem el 1997 el Premi Nacional de Disseny. 
Vaig compaginar el treball a Punt amb l’ensenyament 
de Disseny Industrial al CEU San Pablo de València.

Quan vaig dissenyar la taula La Camilla, estava 
interessada en trobar una tipologia nova per a esta 
taula tan tradicional. Vaig aconseguir fixar l’interés a 
l’exterior però també a l’interior. En hivern acomplia 
la seua funció i a l’estiu li podíem traure les faldes per 
a veure-la lleugera, fresca i bonica.

Lola Castelló
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Vaig néixer i viure al poble fins als 13 anys. Torne 
habitualment a passar llargues temporades a la 
meua segona residència.

Sóc catedràtica d’ensenyament mitjà en Història i 
Llicenciada en Ciències de la Informació. Durant més 
de 40 anys he impartit classes d’Història de l’Art a les 
Universitats Laborals d’Albacete i Xest. Vaig aprendre 
ceràmica amb mestres com Salvador Aragó, José 
Lluís Luna, José Royo...

Treballe la ceràmica en totes les seues possibilitats 
tècniques: des del modelatge i el torn fins a la 
reproducció de tècniques i peces antigues. La 
meua obra forma part del catàleg de Patrimoni 
Cultural de la GVA i actualment tinc una exposició 
permanent a Aielo de Malferit. Sóc membre de 
l’ANPEC i l’associació el Turno del Torno. La peça que 
presente a esta exposició és Un sopar a la fresca, una 
instal·lació realitzada en ferro, fusta i ceràmica feta 
l’agost del 2020.

Elvira Aparicio

Un sopar a la fresca, 2020
80x175x75 cm.

Ferro, fusta i ceràmica.
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Nascuda i criada a Aielo. Vaig viatjar per millorar la 
meua formació i vaig tornar al poble per fer cultura. 

Sóc llicenciada en Belles Arts (UPV) i he fet cursos 
nacionals i internacionals de tècniques artístiques, 
gestió cultural i educació del lleure. Tinc més de 
10 premis en concursos. Expose habitualment en 
galeries de forma individual o col·lectiva i tinc obra 
en diferents col·leccions d’Europa.

La meua producció artística és multidisciplinària. 
Mitjançant l’art faig una reflexió crítica qüestionant 
tot allò que m’envolta en la quotidianitat; trobe 
una forma de pensar el món i analitzar cruament 
la nostra relació i posicionament, la qual cosa em 
permet extraure’n conclusions i posicionar-m’hi. 
A partir d’aquesta reflexió, l’art em proporciona un 
territori de llibertat per pensar plantejaments que 
no es podrien fer en cap altre lloc. En aquesta ocasió 
expose fotografies d’activitats relacionades amb el 
poble, el compromís amb la cultura i els diferents 
projectes que s’hi relacionen.

Lluci Juan

Fotografia documental.
El taller d’Art, façana, 2014

30x40 cm.

Reproducció fotogràfica.
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He passat per molts llocs, però sols hi ha un al que 
sempre torne.  Aielo de Malferit, el meu poble.

 
La meva vida sempre ha estat envoltada per 

l’art. Des de ben menuda he tingut clar que la 
meva formació estaria dirigida a l’aprenentatge de 
tècniques, processos, colors i volums. Viatjar arreu 
del món coneixent cultures, paisatges, natura i 
artesanies, han fomentat la meva creativitat.

 
Fascinada per la natura i molt conscient de la 

importància del medi ambient i el reciclatge, les 
meves peces en són un exemple. Atreta únicament 
per materials naturals, com la fusta i els metalls, del 
que més gaudisc és del procés de creació.

Aquesta peça fou la inspiració d’un passeig per les 
muntanyes d’Aielo. El fem per alguns, pot ser bellesa 
per a altres. I aquell matí vaig anar arreplegant 
deixalles oxidades, tristament deixades allí. Amb un 
motle d’escaiola, martell i soldador, vaig fer la resta.

Alba Aparici

Re-composició, 2013
250x45x20 cm.

Escultura de metall i fusta.
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Des de que recorde, visc a Aielo. Al meu 
poble continue aprenent, coneguent, recorrent, 
relacionant, treballant...

Sóc llicenciat en Belles Arts en l’especialitat 
d’escultura per la UPV. He participat en exposicions 
col·lectives i individuals, he obtingut premis de 
fotografia, pintura i escultura, i he il·lustrat diferents 
publicacions. Sóc professor de dibuix de secundària. 

L’obra Nu- I, és un homenatge a la vida,
i a les seues contradiccions.

Una reflexió sobre allò diví i allò terrenal.
Una contraposició entre la recta i la corba.

Un diàleg entre el land art i l’art pop.

Obra realitzada sobre tauler de fusta, amb el dibuix 
fet amb foc (pirogravat) i posteriorment rascat amb 
paper de vidre. Finalment envernissat.

Robert Bravo

Nu-I, 1994
160x120 cm.

Pirogravat sobre
tauler de fusta.
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Vaig canviar la meua residència a Aielo de 
Malferit en 2003 per motius laborals i perquè 
m’agradava el poble.

Em vaig iniciar en disseny gràfic per a retolació 
manual. He treballat des del disseny digital 
passant per impressió en offset i serigrafia. He fet 
moltíssims treballs de delineació en arquitectura 
per a arribar fins a la pintura i escultura artística 
i restauració.

Les obres que presente neixen al Camí de 
Sant Jaume (Camino de Santiago). El material 
fotogràfic és dels Camins que he fet. El meu 
interés se centra en la relació del pelegrí amb el 
Camí. La seua quotidianitat, rutines, trobades...

Són pintures a l’aigua (aquarel·la, gouache 
i acrílic) i dibuixos (carbonet i llapis compost o 
sanguina) des d’un estudi original i profund de 
la composició. Buen camino resumeix l’anterior. 
Basat en dues fotografies diferents i afegint 
elements com el mur o el paisatge de fons.

Rosario Giménez

Buen camino, 2020
50x35,2 cm.

Carbonet i llapis compost 
sobre paper.
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Nascuda, casada i veïna del poble, filla de Rafael 
Aparici i Maria Sancho i descendent dels malnoms 
Angeleta, Rafelico, Catxeu i Canut.

 
Llicenciada en Dret, actualment sóc professora 

de Formació i Orientació Laboral en Formació 
Professional a l’IES Jaume I d’Ontinyent. Quan puc, 
escric i dibuixe contes laborals amb fins educatius i 
els compartisc com a recursos oberts als meus blogs 
i YouTube.

Compartim trenta il·lustracions de la meua 
narració ‘UNA MIRADA AL PASSAT’. Amb una barreja 
de realitat i ficció, fem una breu mirada d’Aielo de 
Malferit allà per l’any 1954.

L’objectiu és propiciar el record d’aquella època 
(la demanada, l’era, la salpassa, les perolades...) 
i convidar als joves a què la coneguen per a què 
puguen difondre-la a les següents generacions. 
Les il·lustracions han sigut dibuixades i acolorides 
a una llibreta amb mesura DIN A5, que després de 
digitalitzar-les, han sigut acompanyades amb el seu 
corresponent escrit i oral.

Inma Aparici

Una mirada al passat.
Llibreta de dibuixos, 2019

21x14 cm.

Dibuixos fets amb bolígraf i retolador.
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  Ajuntament d’Aielo de Malferit

Llorenç Barber: Partitures.
Salvador Mollà: Joia vertical. Joia corbada. Figura amb mugró. Deessa de la música.
Lola Castelló: Taula auxiliar Vira. Cadira Àgora. La camilla.
Elvira Aparicio: Un sopar a la fresca. Obertura de l’exposició permanent.
Lluci Juan: Imaginari topogràfic 206.132. Registre Intangible. Fotografies documentals.
Alba Aparici: Encaixats. Escarabeus. Re-composició.
Robert Bravo: Montcabrer. Nu- I.
Rosario Giménez: Buen camino. Bruma. Peregrinos. Bitacora. Albergue. 
Inma Aparici: Llibreta de dibuixos. Reproducció de dibuixos i històries.

Obres exposades:
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