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4 De la puresa al desig 
(Blanc i vermells)

De la pureza al deseo 
(Blanco y rojos)

Catàleg de peces 
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Fibres i pintures, traços i textures. 

Tot dóna forma a l’especial visió de cada obra.

Quin és el significat de les paraules? quin és el significat dels colors? és 

instintiu? o és l’educació que ens fa veure un color com el color pur i un 

altre com el color del desig?

Segurament si haguéssim nascut en un altre país o en una altra 

època, la nostra relació entre la paraula i el color seria diferent.

Des de menuts ens estigmatitzen amb el color segons el sexe, però 

ara… volem parlar del Blanc i el Vermell, de la Puresa al Desig.

Som aquí per mostrar-vos la interpretació de cadascun dels nos-

tres artesans, ja sigui per color, ja sigui per concepte, ja sigui per tot 

plegat, això sí, sempre amb una mirada tèxtil.

Des del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, us volem oferir la possibi-

litat de contemplar una exposició una mica diferent, on el color i el 

significat de la paraula han donat forma a diferents interpretacions 

de la mà de vint-i-sis artesans tèxtils.
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Desde el Gremio Artesano Textil de Cataluña, os queremos ofrecer la 

posibilidad de contemplar una exposición un poco diferente, donde 

el color y el significado de la palabra han dado forma a diferentes 

interpretaciones de la mano de veintiseis artesanos textiles.

Fibras y pinturas, trazos y texturas. 

Todo da forma a la especial visión de cada obra.

¿Cuál es el significado de las palabras? ¿cuál es el significado de los 

colores? ¿es instintivo? o ¿es la educación que nos hace ver un color 

como el color puro, y otro como el color del deseo?

Seguramente si hubiéramos nacido en otro país o en otra época, 

nuestra relación entre la palabra y el color sería diferente.

Desde pequeños nos estigmatizan con un color según el sexo, pero 

ahora… queremos hablar del Blanco y el Rojo, de la Pureza al Deseo.

Estamos aquí para mostraros la interpretación de cada uno de 

nuestros artesanos, ya sea por color, ya sea por concepto, o por todo 

ello, eso sí, siempre con una mirada textil.
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ANNA ALBERT VALLÈS

ANNA APOSTOL

BABEUS

CONCHA BLANCH RULLO

CARLES CASAS SITJAS

CECÍLIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

ESTER CHACÓN ÀVILA

EVA JOVÉ VILÀ

JUAN BENETTI / SORAYA VALENZUELA

LAIA AGUILÀ ZUERAS

LES TRES GERMANES

MAKRAMA

MARIA THÖNY HORTA

MARIAN REYES VIVÓ

MERCÈ GONZÁLEZ MARTÍNEZ

MERCÈ PAYTUVÍ VENTURA

MÓNICA MATELUNA CORREA

NÀDIA FAUS LORENTE

NATIVIDAD ABAD GUERRERO

NUNA CONESA CABALLERO

PILAR ROCH PEÑA

ROSER SERRA BOIX

SUSAGNA NAVÓ VALERA

TERESA MÓ



Volar o sobreviure?

ANNA ALBERT VALLÈS

Ofici > estampadora de seda
Tècnica > treballs en llana i seda

www.annaalbert.com
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Pel cap

ANNA APOSTOL

Ofici > enfeltradora
Tècnica > enfeltrat

www.annaapostol.com
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Cor robat

BABEUS

Artesà > Josep Maria Bernabeu
Ofici > teixidor d’alt lliç
Tècnica > tapís en alt lliç

www.artextilbabeus.blogspot.com.es
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El cos del desig

CONCHA BLANCH RULLO

Ofici > estampadora de seda
Tècnica > multidisciplinar 

www.conchablanch.com
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Dorm carinyo,  
que demà serà un altre dia 

CARLES CASAS SITJAS

Ofici > matalasser
Tècnica > farciments aromàtics

www.ecomatalasser.cat
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Code

CECÍLIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Ofici > pintura en seda i art tèxtil
Tècniques > encoixinat, brodat a mà, brodat a màquina

www.desedamas.com
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Sense Títol 

ESTER CHACÓN ÀVILA

Ofici > teixidora de nusos
Tècnica > nusos

www.esterchaconavila/flickr.com
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Sense Títol 

EVA JOVÉ VILÀ

Ofici > teixidora de baix lliç
Tècnica > teixit amb teler

www.facebook.com/evajovévilà
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Puresa i disseny

JUAN BENETTI / SORAYA VALENZUELA

Ofici > cosidors
Tècnica > disseny, patronatge, tallat, cosit 

www.benettibarcelona.com
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Existència

LAIA AGUILÀ ZUERAS

Ofici > enfeltradora
Tècnica > enfeltrat

Instagram / @eltalleretdelclot

16



#E60026

LES TRES GERMANES

Artesans > Josep Miralles / Mónica Salvadó
Ofici > estampadors en seda
Tècnica > pintura en seda en 3D

www.lestresgermanes.com 
www.facebook.com/lestresgeremanesshop
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Aigua viva

MAKRAMA

Artesans > Luis Andre Reis / Marta Robles
Ofici > teixidors macramé
Tècnica > macramé

www.makramashop.com
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Delicadeses tèxtils

MARIA THÖNY

Artesana > Maria Thöny Horta
Ofici > Teixidora en ganxet
Tècnica > Teixit amb ganxet

www.la-maria.com
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El que tu vulguis

MARIAN REYES VIVÓ

Ofici > teixidora baix lliç
Tècnica > teixit amb teler

www.facebook.com/entramats
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Popa-rt

MERCÈ GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Ofici > Pintura en seda i art tèxtil
Tècniques > Pintura en seda, pojagi

www.desedamas.com
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Mixtura de puresa amb desig

MERCÈ PAYTUVÍ VENTURA

Ofici > teixidora d’Alt  lliç
Tècnica > tapís alt lliç

www.tapisiprou.cat
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Unitat dels contraris

MÓNICA MATELUNA CORREA

Ofici > confeccionista
Tècniques > dibuix, tall, cosit de diferents robes

www.veoveoonline.com
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Diàleg entre la puresa i el desig

NÀDIA FAUS LORENTE

Ofici > estampadora de seda
Tècniques > pintura sobre seda 
i brodat

www.nadiafaus.com
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Ara i sempre

NATIVIDAD ABAD GUERRERO

Ofici > teixidora d’alt lliç
Tècniques > tapís d’alt lliç amb lligaments de tafetà, sarja, panamà desigual

www.facebook.com/natabad
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Rut

NUNA CONESA CABALLERO

Ofici > enfeltradora
Tècnica > feltre nuno i aplicacions 

www.nuna.es
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Núvia

PILAR ROCH PEÑA

Ofici > teixidora macramé
Tècnica > macramé 

www.pilar-roch.com
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Esclat

ROSER SERRA BOIX

Ofici > teixidora d’alt lliç
Tècnica > tapís d’alt lliç

www.facebook.com/roserboix
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Passions

SUSAGNA NAVÓ VALERA

Ofici > cosidora / confeccionista
Tècnica > peces en roba i elements tèxtils

www.txit-txit.blogspot.com
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Blanc vol dir… puresa?

TERESA MÓ

Artesana > Maria Teresa Montells Oms
Ofici > dissenyadora-modista-sastre-estilista
Tècnica > mixta, cosit a mà i a màquina

www.teresamo.com
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