Mostra d’art a la vall d’Àssua
Sorre i Altron - 7 d’agost de 2022

AMB PANY I
FORRALLAT
Amb Pany i Forrallat és una mostra d’art al carrer, a l’aire
lliure, al cor de la vall d’Àssua.
Les portes de les eres, els corrals i les cases dels pobles
d’Altron i Sorre, rovell d’ou de la part obaga de la vall, fan
d’expositors improvisats de les obres d’una quarantena
d’artistes.
Moltes de les propostes que hom podrà contemplar són
km0 però hi hem convidat altres creadors d’arreu de Catalunya que van apuntar-se a una crida feta a través de les
xarxes socials.
Al llarg de tota una jornada hom podrà voltar pels carrers
i les places d’ambdues localitats, perdre’s pels seus racons,
passejar pels carrers costeruts, entre cases de pedra i pissarra i la fressa del l’aigua dels coms, bo i gaudint de petites
pinzellades de fotografia, escultura, joieria, il·lustració,
gravat i altres disciplines artístiques.

7 d’agost
Sorre i Altron
Vall d’Àssua
3

1
Anna Aleman Munné
Barcelona | Forjadora i escultora
PROPOSTA
Treballa realitzant tot tipus de projectes tant escultòrics com de serralleria,
i organitza i coordina exposicions
col·lectives i petites trobades de forja a
Llimiana, tot creant escultures urbanes
funcionals al poble.

www.ocreferroart.com / @ocreferroart /
anna@ocreferroart.com

2
Àssua Farré Lluvich
Altron | poesi a i il·lustració
PROPOSTA
Pero eras en tiempos de destreza
en queriendo conservar certeza o
ese amor que nunca dura y
múltiples principios de belleza,
Y piensas,
en que tierna la pereza
o retratos rotos de un olvido
mientras mueren imágenes mudas
y búsquedas quemadas de recuerdos.
Instagram: @assua11 / assuaaltron@gmail.com

artistes

3
Cinta Ramos Pallarés,
Cintapintanúvols

Lleret | Pintura i il·lustració
PROPOSTA
Treballa com a artista plàstica. Realitza
encàrrecs per a diferents ajuntaments
i ens públics i fa classes extraescolars
d’art i tallers a alumnes de les escoles
de la comarca. Amb la vessant pictòrica ha fet diferents exposicions
individuals i col·lectives; també obra
mural, tant a interior com a exterior,i
en l’àmbit de la il·lustració, ha il·lustrat llibres infantils i de poesia, i l’ha
aplicat al cartellisme.
Instagram i facebook: @cintapintanuvols /
cintapintanuvols@gmail.com

4
Clara Llobet Sabaté
(ballarina)
i Joan Viñals (músic)

Barcelona | Dansa i música
PROPOSTA
Kre.
Kre prové del sànscrit i es refereix al
verb crear, produir, originar i ocasionar alguna cosa del no-res. Donar vida.
Serà una petita peça de dansa contemporània acompanyada de música en
directe.

@clarallob / @iluminata.music /
https://iluminata.cat
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5
Clàudia Bellera Baldomà / Clàudia Bellera Joies
Caregue | Joieria
PROPOSTA
Fa joies principalment amb plata, relacionades en la muntanya, la ramaderia
i la vida rural.
Exposarà un conjunt de peces úniques
inspirades en la casa pallaresa, sobretot penjolls i arracades que parlaran de
com es vivia dins les cases antigament
i quins eren aquells elements més
típics i representatius del dia a dia.

claudiabellera@gmail.com / Facebook:
claudiabellerajoies / @claudiabellerajoies /
www.claudiabellera.com

6
Elena Rafart Plaza
Alinyà | Dibuix i pintura
PROPOSTA
“De branques, becs, brots i altres bestieses”.
Sèrie de pintures que representen petites finestres al món natural, moments
congelats amb llapis i pinzells, reals o
imaginaris, a tot color o en gamma de
grisos.

erafart@gmail.com /
Instagram: @elenarafart

7
Empar Barcons
Puigdomènech

L’Esquirol | Pintura a l’oli
PROPOSTA
“Sotaboscos”.
Recorrent corriols de bosc, internant-me per sota les branques baixes
dels arbres i perdent-me entre arbustos i bardisses, busco i trobo aquests
racons.

abarcons@xtec.cat /
https://www.instagram.com/emparbarcons/

8
Erika Clarà Llopart
/ Lund - Erika
Isil | Multidisciplinar. Pintura i
manualitats
PROPOSTA

Email: erikaclara88@gmail.com /
Instagram: @lund__erika

“Lund”. Lund significava natura en llengua Viking.
La natura al complet. Ella és vida, origen, l’aire per
respirar, mestra, ho comparteix tot amb nosaltres,
ens alimenta, ens cuida, ens reconnecta, ens troba, en
som part. Som natura i m’apassiona.
I com un animal més, tinc la gran sort de viure-hi
immersa.
A vegades em deixo perdre per les muntanyes, pel
bosc, i sovint trobo ossos. Apareixen quan han
d’aparèixer; i feliç i agraïda de trobar-los, els agafo
amb tot el respecte i a partir d’aquí, la seva història
torna a començar cobrant vida a través de l’art. Els
tracto, cuido, netejo i pinto. M’agrada honorar-los i
honorar la vida de l’animal que van ser. És com tancar
el cercle de la vida, obrint-ne una de nova. Això és
Lund.
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9
Esperança Martinez
Bonillo / Espe

Vic i Caregue | Pintura en tinta,
aquarel·la, acrílic i oli.
PROPOSTA
“Galliner happy flowers”
Olis de gallines, gall i galliner de la vall
d’Àssua, envoltat de flors.

E-mail: ramgali@hotmail.com

10
Gemma Vila Vila “Vilova”
Sort | Collage
PROPOSTA
“Expressions/miratges”
Les obres són un reflex del meu interès
per treballar el paper en les seves diferents formes.
Presento dues col·leccions: Expressions i Miratges.
Per una banda, traces de paper que
s’entrellacen una vegada i una altra per
donar lloc a les expressions femenines, i per altra banda, una il·lusió, una
representació enganyosa de la realitat.
lantane@gmail.com / @vilova.art

11
Guillem Ambròs Colomer /
Superminafiori

Mencui | Stencil
PROPOSTA

Treballa sobre fotografies i les adapta
per a transformar-les en stencils (plantilles) o serigrafiades.

superminafiori@gmail.com /
@superminafiori

12
Joan Busquets Cantal
Osor | Escultura
PROPOSTA
“Rústic“, “Mirada al món”
“Rústic”. Conjunt de tres obres configurades amb elements del món rural
per penjar en una paret.
“ Mirada al món“. Escultura composta
per un cèrcol de carro i una soca de
bosc.

jobuscan@hotmail.com /
@joanbusquetscantal
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13
Josep Maria Perramon
Arcalís “Joanet”
Seurí | Artesania
PROPOSTA
“Art pallarès”, Artesà autodidacte, fa
treballs de fusta i ferro.

bordajoanet@gmail.com

14
Jordi Colomer i Solsona / Kolo
Barcelona | Pintura
PROPOSTA
“Retalls del temps”
Aquest projecte és un recorregut pels
colors i textures de la vida. Vol ser un
referent artístic de les diferents formes
de viure la vida amb colors, textures i
inspirats en la utilitat dels objectes de
la vida quotidiana. Diversos materials
es combinen per sentir i palpar visualment. De la creació i la reflexió, neix
una visió personal sobre la vida i els
sentiments.
kkoloarts@gmail.com / http://dpkolo.
webcindario.com/ http://jordicolomerkolo.
blogspot.com.es / @Jordicolomersolson

15
Jordi Delgado Granados /
L’OSSA taller salvatge

Peramea | Il·lustració /
fotografia
PROPOSTA

“Mans”
Les mans ens relacionen amb el nostre
entorn, cultura, territori i paisatge.

Jorididelgadogranados22@gmail.com /
@jordidg / @ossatallersalvatge /
@laboratorilera

16
Jordi Peró Enjaume
Tremp | Fotografia
PROPOSTA
“Boira”
Conjunt de fotografies de la boira de la
Conca de Tremp, estimada i odiada a
parts iguals.

jordiperoenjaume@gmail.com / Instagram:
@jordi _pero_enjaume / Flickr: Jordi Peró
Enjaume
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17
Txordi Ricart
Llesp |
Escultura
PROPOSTA
Conjunt d’escultures de petit format
realitzades amb tècnica mixta en fusta,
ferro i pedra.

txordiricart@yahoo.es / @txordi.ricart /
www.facebook.txordi.ricart

18
Laura Malcampo i
Manrubia

Cornellà de Llobregat i Altron |
Joieria artística
PROPOSTA
Joieria d’autor personalitzada feta amb
molt d’amor i dedicació.
La joieria és un art que et permet
portar sempre a sobre una part del teu
camí i una part dels teus records. Plata,
pedres, fotografies… tot tipus de materials amb els quals crear història.

Instagram: @malcampojewelry /
laura.2101@hotmail.com / @lauramalcampo

19
Maite Franquesa i Martí
Igualada | Petits quadres amb
composicions naturals, text i
PROPOSTA
Una altra mirada al Al batec de la terra
de Maria Dolors Millat.
L’exposició consta de diferents quadres realitzats agafant en préstec els
poemes del llibre de M.Dolors Millat.
A partir de l’emoció que produeixen
els mots ha creat imatges amb elements naturals i un traç molt simple.
Paraules + elements naturals = emocions

maitefranquesa@gmail.com /
@maitefranquesa

20
Mar H. Teruel / Pinto coses
Tremp | Il·lustració i graffiti
PROPOSTA
“L’altra fauna”
Recull de mirades, colors i actituds.

pintocoses@gmail.com /
Instagram: @pintocoses
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21
Mariona Mas Rispa
Barcelona i Sorre | Gravat,
escultura i il·lustració
PROPOSTA

E-mail:m.mas.rispa@gmail.com /
Instagram: @mariona_mas_artist /
Web: http://marionamas.com/

Una pràctica artística basada en utilitzar la pròpia vivència com a punt
de partida del propi procés creatiu.
Transformo realitats viscudes que
busquen materialitzar-se, a través de
metàfores i jocs visuals que em permeten exterioritzar vivències i records,
amb l’impuls de satisfer una necessitat
personal d’entendre i celebrar la vida.
El treball aborda temes relacionats
amb les estructures familiars, la infància i la memòria, des d’una narració en
la constant transformació de la pròpia
història de vida.

22
Mariona Batllés Rey
Llessui | Fotografia
PROPOSTA

marionabatlles@gmail.com

“El meu imperi”
Amb aquest projecte vull fer una
crítica de les diverses opinions, burles
i mirades que té la gent sobre els
cossos femenins, i visibilitzar el treball
emocional que hem de fer les dones
per gestionar la imposició social de
ser perfectes des de la infància fins a la
vellesa.
En aquest projecte he fotografiat algunes de les dones que m’envolten amb
una mirada suau, tendra i senzilla.
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Marta Lluvich Segarra
Altron | Fotografia
PROPOSTA

info@labotigamespetitadelmon.cat /
mlluvich@hotmail.com / Instagram:
@mlluvich / Twitter: @martalluvich

“El dia a dia”
‘Benito’. El Benito és l’únic veí que viu
a Norís, al Pallars Sobirà, tot l’any. A
1.250 metres a la vall Ferrera viu entre
els ocres de la tardor, el blanc de l’hivern, el verd de la primavera i les flors
de l’estiu.
‘Blat de moro’. El Joan de Casa Antoni d’Altron es mou pel cicle anual de
la natura. A l’estiu sembra el blat de
moro, a la tardor cull les panotxes i les
posa a assecar a la sobirada, i a l’hivern les desgrana a la vora del foc per
a la primavera donar-lo a les gallines.

24
Marta Ricart
Barcelona | Dibuix
PROPOSTA

@_martaricart_ / @martadebosc /
martaricart@gmail.com

“Sintonia”
La sèrie “SINTONIA” és una reflexió
sobre els límits de la nostra identitat
com a espècie.
Som més civilitzats per estar més diferenciats de la natura, per controlar-la i
dominar-la mes?
Cada una de les peces de SINTONIA
forma part d’una mateixa simfonia de
formes simples i colors, en què es repeteixen insistentment dos elements:
la casa com a representació de nosaltres mateixos i els elements natural.
Cada peça ressona amb la seva veu
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Max Pérez Córcoles / Maximilià /
Max bombeta / Max
Palau Solità i Plegamans | Gravat
PROPOSTA

maxelguai@gmail.com /
@maxeldel / @paperdavater

“Masovera angoixada”
Amb l´obra de la masovera es presenta l’exposició, feta amb trama i a una
mida de 70x50. S’intenta crear una
atmosfera únicament a partir de l’expressió de la cara, deixant en blanc el
buit que l’envolta, i mostrant el poder
de l’expressió.
Aquesta exposició consta d’un seguit
de gravats i il·lustracions de tiratge
curt, a més d’altres obres inèdites on es
presenten diverses emocions i sentiments arrelats a la societat, a través de
diversos personatges i entorns.

26
Mònica Bonet
Pujalt | Il·lustració
PROPOSTA
Il·lustracions relacionades amb la vida
al Pallars.

monicabonet@yahoo.es / @monicabonet_

27
Elisenda Martínez Batalla
Tremp | Reciclatge i tèxtil
PROPOSTA
Reciclatge i tèxtil
M’agraden les robes amb història i
ara fa gairebé tres anys vaig començar
l’aventura de reciclar i donar una
segona vida a les robes de matalàs. Em
transporten a èpoques passades on
tot era més senzill i no es llençava res.
Presento robes de matalàs de diferents
estampats.

onabosses@gmail.com / @onabosses

28
Oriol Riart Arnalot
Esterri d’Àneu | Fotografia
PROPOSTA
Fallaire apassionat ha publicat, juntament amb el Sebastià Jordà, el llibre

Les falles del Pirineu. L’alta Ribagorça
i el Pallars Sobirà (2016),i ha participat

oriarta@hotmail.com / @riartarnalot

en diferents projectes d’investigació i difusió d’aquesta festa del foc.
El treball que presenta vol acostar a
l’espectador la baixada de les falles
del Pirineu mitjançant la fotografia i
a través d’una mostra de les falles de
diferents poblacions i de la indumentària utilitzada pels fallaires la mateixa
nit de Sant Joan.
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29
Òscar Castelao Gorgé
Tornafort |
Fotografia
PROPOSTA

mustapanki@gmail.com /
https://oscarcastelao.com /
https://www.instagram.com/mustapanki

L’any 2009 la meva càmera i un mapa
de contaminació lluminosa em porten
fins al Pallars Sobirà. Fascinat pels seus
paisatges i pel seu cel nocturn m’estableixo definitivament a la comarca dos
anys després.
La meva fotografia està inspirada en el
món natural, des de l’insecte més petit
fins a les estrelles més brillants. És una
visió personal d’allò que ens envolta i
del qual formem part. Una aposta per
la relació amable amb la natura i amb
la vida. La col·lecció VOLIAINES és
un recull de macrofotografies nocturnes basat en un guió temàtic i visual.

30
Pere Martí Jané.
“Ferragots”

El Papiol | Escultura
PROPOSTA
Iniciat al món de l’escultura l’any 2008,
els materials usats són bàsicament el
ferro (oxidat) i en menor mesura la
pedra i la fusta. Presentarà treballs en
ferro oxidat, en pedra de petit volum
i fotografies de peces de major envergadura.

pmjpapiol@gmail.com

31
Roger Mallol Zapater
Barcelona | Escultura
PROPOSTA

rogermallolzapater@gmail.com /
@roger.mallol

Busco a través de l’art i sobretot de
l’escultura una recerca interior dels
estats de l’ànima. Sense un primer pas
cap a l’autoconeixement, no hi ha cap
manera de poder deixar una empremta valuosa per a la societat.
En ‘Introspecció Gestacional’, el tema
central que tracta és l’avortament
espontani. A través de la metamorfosi
i l’al·legoria, hi ha una recerca interior
emocional que dona pas a un estat
emocional de tranquil·litat i harmonia.

32
Rosa Vilalta i Guillamon
Gavàs | Dibuix. Tècnica mixta:
llapis de colors i pastel.
PROPOSTA
“Quantes temporades pessolant la
ramada. A l’ovella ajaçada li xollaves la
llana i, dels borrallons escampats, en
fèiem bona apilada”

casigall@hotmail.com / rosavilaltaguillamon
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33
Joana Salvadó Lluverol
La Seu d’Urgell | Joieria /
escultura
PROPOSTA

djoyoestudi@gmail.com /
www.djoyoestudi.com /
@djoyoestudi

En aquests moments duc a terme el meu
petit projecte de joieria sota el nom de
Djoyo Estudi de Joieria mentre segueixo
desenvolupant la relació entre la joieria
i l’escultura. Com afecta la joieria al cos
i l’escultura a l’espai públic, comparant i
jugant amb les corresponents analogies.
Què passa quan canvies d’escala una
petita joia i es transforma en una escultura? Com canvia la visió del receptor?
Segurament preguntes que jo no podré
respondre però cadascú podrà percebre
una sensació diferent i compartida a la
vegada. Un treball fet amb perspectiva i
experimentant amb la mida de les coses.

34
Ivet Eroles i Sílvia Rodríguez
Altron | Poesia i costura
PROPOSTA

@iveteroles /
www.muntanyesdeparaules.com

La Ivet Eroles és escriptora, poetessa i
periodista. S’ha dedicat durant temps al
periodisme, però té inquietuds literàries
que l’han portat a jugar amb les paraules
des de la prosa. La seva passió veritable
rau en la literatura i la creació literària.
La Sílvia Rodríguez és tècnica de desenvolupament local i a les seves estones
lliures, una de les seves aficions intermitents és cosir. Va començar a cosir de
la mà de les seves àvies amb la voluntat
d’aprendre un ofici, un habilitat que la
permetés ser una mica més autònoma i
autosuficient. Fer coses amb les mans.
Presenten. ‘Hi ha roba estesa’. Pensaments estesos al sol. Tan íntim i tan
quotidià com les calces als balcons.

35
Thor Sanabria (Thor Sana)
Malmercat | Pintura esprai,
aquarel·la, ink, pintura acrílica,
pintura digital
PROPOSTA

thorsanabria@gmail.com / @thorsana

Il·lustracions d’alguns moments que han
canviat les vides de les persones.
Dissenyador gràfic des de 1997, artista de
carrer des de 2007 fent pintura mural amb
esprais, il·lustrador professional des de
2016 i apassionat del món dels còmics.
El carrer és la meva galeria d’art on trobo
murs per pintar, (amb esprai o brotxa),
allò que en ve al moment, poques vegades
utilitzo esbós, m’agrada improvisar i que
sigui l’obra la que em troba.
Crítica social, humanitat i fauna autòctona son les temàtiques que més pinto amb
un estil còmic molt personalitzat.

36
Toni Ribas Vall
Sabadell i Antist |
Aquarel.la, UrbanSketching
PROPOSTA

toni@ribasoptics.com / @sabirinot

Sempre m’ha agradat la fotografia, més
l’analògica que la digital, i trobo que
el dibuix i l’aquarel·la tenen molt en
comú amb la fotografia: és mirar, observar, sentir..., i també descobrir que
mentre dibuixes, el temps s’atura o que
tot passa a un altre ritme. El premi no
és el resultat, sinó el moment viscut.
Aquí teniu un recull dels moments que
jo he viscut durant els darrers sis anys
en què no he deixat de dibuixar. Llocs i
racons que m’atrauen.
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37
Vanesa Freixa Riba
Olp | Il·lustració / creació amb
objectes
PROPOSTA
Sóc moltes coses, com tothom. Però
bàsicament em penso com a creadora,
persona compromesa, m’agrada lo
senzill i discutir, en el bon sentit. Vull
ajudar i ho intento fer des d’allí on
crec. Presento una proposta que té alguna cosa a veure amb nosaltres, amb
la vall, amb la terra.

pastoretapallaresa@gmail.com / @pastoreta

38
Xavier Pedemonte Garcia
“elpetit”
Rialp | Pintura
PROPOSTA
Artista plàstic nascut a Barcelona.
Provinent del món del graffiti, avui
en dia em dedico a la pintura mural
i a estones, quan m’avorreixo, pinto
quadres.

xavielpetit@gmail.com / @xavielpetit

39
Xavi Sánchez Bonastre
Arcalís |
Fotografia
PROPOSTA
Existencialista fascinat i decepcionat
per l’ésser humà al mateix temps. De la
crítica social a la fotografia antropològica i de paisatge. Presenta a la vall
d’Àssua una mirada personal cap als
paisatges antropitzats del Pallars.

xavisan123@gmail.com / @ xavisan_00

40
Coop d’Era, SCCL
Altron |
Arquitectura
PROPOSTA

info@coopdera.org /
https://www.coopdera.org /
https://www.instagram.com/coopdera

Coopdera neix l’any 2018 a les muntanyes del Pallars, impulsat amb moltes
ganes i il·lusió per un equip d’arquitectes i arquitectes tècniques amb la
finalitat de treballar l’arquitectura com
a eina de transformació social.
Les membres del col·lectiu ens vam
anar coneixent en espais on buscàvem
apropar-nos a la realitat, tocar amb
les mans tot allò que portàvem anys
dibuixant a la universitat, compartir
interessos i inquietuds respecte el món
on vivim i el paper de l’arquitectura i
la construcció dins d’aquest.
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41
Pere Bàscones
Olp | Fotografia / il·lustració
PROPOSTA
La meva trajectòria creativa està vinculada al disseny però el projectes més
personals estan fets des de la fotografia
i l’imatge digital.
Com a temàtica predomina la reflexió al voltant del paisatge cultural
i l’interrelació entre natura i cultura,
per aquesta mostra he generat un breu
diàleg entre el món rural i el món
urbà.

pbascones@gmail.com
www.perebascones.art

25

Artistes

1. Anna Aleman Munné		
4
2. Àssua Farré Lluvich		
4
3. Cinta Ramos Pallarés,
Cintapintanúvols		 5
4. Clara Llobet Sabaté
(ballarina) i Joan Viñals (músic)		
				5
5. Clàudia Bellera Baldomà /
Clàudia Bellera Joies		
6
6. Elena Rafart Plaza		
6
7. Empar Barcons
Puigdomènech			7
8. Erika Clarà Llopart
/ Lund - Erika			
7
9. Esperança Martinez		
Bonillo / Espe			
8
10. Gemma Vila Vila “Vilova” 8
11. Guillem Ambròs Colomer /
Superminafiori			9
12. Joan Busquets Cantal		
9
13. Josep Maria Perramon
Arcalís “Joanet”			10
14. Jordi Colomer i Solsona
Kolo				10
15. Jordi Delgado Granados /
OSSA taller salvatge		
11
16. Jordi Peró Enjaume		
11
17. Txordi Ricart		
12
18. Laura Malcampo i		
Manrubia			12
19. Maite Franquesa i Martí
13
20. Mar H. Teruel / Pinto coses 13
21.Mariona Mas Rispa		
14
14
22. Mariona Batllés Rey		
23. Marta Lluvich Segarra
15
24. Marta Ricart			
15
25. Max Pérez Córcoles /
Maximilià / Max bombeta /Max 16

26. Mònica Bonet		
16
27. Elisenda Martínez Batalla 17
28. Oriol Riart Arnalot		
17
29. Òscar Castelao Gorgé		
18
30. Pere Martí Jané.		
“Ferragots”			18
31. Roger Mallol Zapater		
19
32. Rosa Vilalta i Guillamon
19
33. Joana Salvadó Lluverol
20
34. Ivet Eroles i Sílvia Rodríguez 20
35. Thor Sanabria (Thor Sana) 21
36. Toni Ribas Vall		
21
37. Vanesa Freixa Riba		
22
38. Xavier Pedemonte Garcia
“elpetit”				22
39. Xavi Sánchez Bonastre
23
40. Coop d’Era, SCCL		
23
41. Pere Báscones		
24
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Organitza:
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www.cambuleta.cat

