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Eduardo Chillida, Enda II (Raça), 1976. Punta seca, prova 6/50. P. 11,5 x 18,6 cm, Pp. 65,5 x 50 cm. 

Aurèlia Muñoz, Sense títol (Sèrie Ocells-Estels). 
Tinta xinesa sobre paper, 34,5 x 24,5 cm.
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Les arts contemporànies són múltiples i inclouen 
l’art tèxtil, així com altres expressions artístiques 
tradicionalment relacionades amb l’artesania. La 
galeria Artur Ramon Art mostra el seu reconeixe-
ment a les arts que han superat la classificació vuit-
centista de matèries o tècniques —ceràmica, vidre, 
tèxtil, metall—, ja que les noves formes d’expressió 
artística treballen amb tècniques i materials inno-
vadors: paper que sembla teixit, joies fetes amb fus-
ta, escorces i fulles vegetals que es teixeixen com si 
fossin fils de seda, i altres solucions sorprenents. 
Això ho hem vist recentment a la mostra Visions of 
Catalonia. Crafting Art, de la Primera Biennal d’Ar-
tesania Artística catalana ( juliol-setembre 2021),  
i en el Craft Prize de la Fundació Loewe, una mostra 
de l’interès internacional per les noves expressions 
artesanals i artístiques. 

És necessari atorgar a l’art d’expressió tèxtil a 
Catalunya un estatus d’art visual, com ja el té en 
d’altres països, pel fet que connecta d’una manera 
directa i sensorial amb tota mena de persones, atès 
que en la vida quotidiana estem en contacte perma-
nent amb els teixits. La galeria Artur Ramon Art ens 
proposa ara una nova mirada a aquesta tipologia 
d’art amb Laberints i textures, una selecció d’obres 
d’artistes tèxtils amb l’objectiu de promocionar-les 
a casa nostra i projectar-les a escala internacional. 
Des del punt de vista cultural, es vol donar a conèi-
xer sis dones artistes que s’expressen a través del 
llenguatge tèxtil, amb una selecció d’obres que són 
rellevants per la seva força expressiva i conceptual. 
Es tracta d’un projecte amb perspectiva de gènere 
endegat per Mònica Ramon, en el qual totes les per-
sones implicades són dones, la galerista, la comissà-
ria, i les artistes. Amb aquesta exposició volem em-
poderar les dones artistes que treballen en el món 
tèxtil. Les artistes seleccionades són les catalanes 
Aurèlia Muñoz, Francesca Piñol, Carla Mañosas i 
Marga Ximénez, juntament amb Amparo de la Sota, de 
Madrid, i Pilar Sala, murciana establerta a Alacant.

Laberints

En el moment que amb la Mònica Ramon vam en-
treveure que aquesta exposició s’anomenaria Labe-
rints i textures, vaig detectar laberints a la natura, al 
cel, al mar, als circuits de caminants que tracem a les 
ciutats, i als nostres itineraris no lineals en visitar 
una exposició. Però, què és un laberint? Els labe-
rints poden tenir un únic sentit i solució, o bé ser un 
autèntic enigma, amb diferents recorreguts i sortides 
que posen reptes a la imaginació. Els laberints que 
conec millor són fets d’arbustos —com el del Parc 
del Laberint d’Horta, a Barcelona— o de pedra, com 
els de Lithica, a Menorca. 

Pasear por el barrio de Todgers como si paseases por cual-
quier otro barrio era sencillamente imposible. Podías 
abrirte paso una hora a tientas por callejones y travesías, 
por plazuelas y pasadizos sin llegar ni una sola vez a nin-
gún sitio que pudiera llamarse una calle.

Charles Dickens. Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit 
[1844]. Barcelona, Alba Editorial, 2017.

El Londres que descriu Dickens és el dèdal  
de ciutats com Marràqueix o Fes, tan diferents de 
Nova York, la ciutat cartesiana de blocs monumen-
tals a on va arribar Blasco Ibáñez l’any 1923.

Los grandes edificios, con sus millares de ventanas ilumi-
nadas, son inmensos tableros de ajedrez, rojos y negros, 
que se estiran hacia las nubes.

Vicente Blasco Ibáñez. La vuelta al mundo de un novelista  
(3 vol.). València, Prometeo, 1924-1925. 

Textures

A la dècada de 1960 l’art tèxtil «surt» de la paret i  
es fa tridimensional, adquireix un estatus artístic 
reconegut per la crítica, els col·leccionistes, els mu-
seus i les galeries d’art arreu del món. Actualment 



torna amb força, acompanyat del renaixement del 
moviment DIY (Do It Yourself) i del Craftivism, és a 
dir, la tornada a l’artesania en l’àmbit domèstic i co-
munitari, amb continguts socials i fins i tot polítics.

L’any 1961 es va crear a Lausana el Centre inter-
national de la tapisserie ancienne et moderne, que 
es feia ressò, en les seves exposicions biennals, del 
moviment que el 1972 s’anomenà Nouvelle tapisserie 
[en els països anglosaxons, Fiber Art], una forma 
d’art contemporani amb llenguatge tèxtil. Pierre 
Pauli i Jean Lurçat van ser els creadors d’aquell  
moviment que revolucionà el món dels tapissos, i  
en van redactar el manifest, on proclamaven que  
el tapís no havia de ser una còpia d’una pintura o 
d’una foto, sinó una creació en si mateix. El tapís 
s’havia de concebre d’acord amb el lloc on s’instal-
lava, millor en grans espais, i havia de passar de bidi-
mensional a tridimensional. La textura havia de ser 
rústica, no plana i regular, sinó amb relleu i repeti-
cions, fins a aconseguir ocupar tot l’espai. Els mate-
rials no havien de ser forçosament tèxtils; a més de 
llana, lli i sisal, hi trobem crins de cavall, pells, fusta, 
metall, plàstic i fibres sintètiques. La textura esde-
venia un mitjà d’expressió per si mateix, un joc  
entre trama i ordit en el cas dels teixits. Es tractava 
de transformar unes arts decoratives antigues en 

expressions poètiques i alhora reivindicatives de la 
matèria, del treball de les dones i, en alguns casos, 
de problemàtiques socials i polítiques. Aquest mo-
viment va tenir ressò arreu del món. Les artistes  
Jagoda Buić, Magdalena Abakanowicz, Françoise 
Grossen, Sheila Hicks i Aurèlia Muñoz, entre  
d’altres, participaven a la Biennal Internacional  
de Lausana per proposar i discutir idees radicals de 
transformació del món de l’art des del llenguatge 
tèxtil. 

L’any 2014, l’exposició Fiber: Sculpture. 1960 – 
Present, a l’Institut d’Art Contemporani de Boston, 
va retornar a la palestra les propostes artístiques 
innovadores d’aquell moviment. El 2019, el reco-
neixement de la qualitat de les obres tèxtils en  
l’exposició Taking a Thread for a Walk, en ocasió de  
la reobertura del Museu d’Art Modern (MoMA)  
de Nova York, va suscitar de nou l’interès per les 
textures en l’àmbit internacional. Aquesta tardor 
de 2021 el Museu Guggenheim de Bilbao presenta 
una mostra sobre dones artistes, Mujeres de la abs-
tracción, anteriorment presentada en el Museu 
Pompidou en París, amb una important represen-
tació de l’art tèxtil. El Museu Nacional d’Art de  
Catalunya (MNAC) ha organitzat recentment una 
exposició retrospectiva d’Aurèlia Muñoz.

Carla Mañosas, Murmullos, 2018. Lli, cotó, seda, llana merina i xisqueta, alt 150 cm, diàmetre 52 cm. 



Marga Ximénez, Escritura, 1981. Lli natural, fils de lli i seda, 250 x 130 cm. 



Zaire, Teixit Kuba, segle XIX. Brodat de ràfia, 600 x 87 cm. 



Amparo de la Sota, BII, 2012. Lli i polièster, 69 x 92 cm.  

Pilar Sala, Teixit de palmera gran, 2001. 
Alt lliç amb sisal i fulles de palmera, 180 x 140 cm. 



Konya (Turquia), Catifa amb tècnica soumak, c. 1800. 
Llana brodada sobre cotó, 382 x 150 cm.
Imatge dreta: detall.



Laberints i textures

A l’exposició Laberints i textures hi ha una recerca 
d’analogies entre les ciutats i els laberints que apa-
reixen a l’obra gràfica de Chillida i les textures pre-
sents en l’art tèxtil actual, ja que les obres expressen 
amb matèries irregulars teixides les sinuositats i els 
encreuaments de les trames i els ordits, elements 
bàsics i fonamentals dels teixits. Recorden les cruï-
lles dels camins dels laberints, entre l’enigma del 
sender a seguir i la poesia sensual dels recorreguts 
dels fils, fibres flexibles d’origen vegetal o animal.

Eduardo Chillida i Aurèlia Muñoz dialoguen des 
de l’obra gràfica i el dibuix sobre les idees que  
després desenvolupen en escultures de gran format. 
Chillida ha aportat al gravat un concepte escultòric, 
i també un concepte d’espai ple i buit, amb línies  
i grafismes que s’encreuen i serpentegen, amb blocs 
opacs de color fosc fets prèviament o que reflectei-
xen les seves escultures. Són visions aèries de mo-
numents colossals, castells o muralles, o bé línies 
imperceptibles que recorden els carrerons d’una 
ciutat mil·lenària per passejar sense objectiu i gaudir 
del laberint. El 1968 Chillida feia collages de paper 
—anomenats Gravitacions— exactament al mateix 
temps que Aurèlia Muñoz. 

Aurèlia Muñoz (1926-2011) és un referent inter-
nacional de l’art tèxtil. La seva trajectòria es distin-
geix per la investigació constant de formes d’expres-
sió, conceptes, tècniques i materials que li permeten 
noves solucions en la seva interacció amb espais 
interiors i exteriors. Treballa diferents tècniques 
tèxtils sense teler: del patchwork al paper, tot pas-
sant pel brodat, el collage, el macramé, el punt  
de mitja i les veles, en una reivindicació personal 
d’antics oficis i tècniques artesanes, que utilitza 
amb un llenguatge artístic contemporani. Cal des-
tacar els dibuixos de projectes de la sèrie Ocells-
Estels, dels anys 1980, que des del paper esdevenen 
petites maquetes de cartró en un espai a escala, i  
finalment es transformen en grans obres de lona co-
sides amb les tècniques de les veles dels vaixells.

Marga Ximénez és dissenyadora de moda, il·lus- 
tradora de llibres, artista i galerista. En la seva obra 
artística empra materials sorprenents i tècniques 
innovadores, amb plantejaments conceptuals a par-
tir de la denúncia feminista, i alhora fa una reflexió 
profunda sobre el món en què vivim des de la poesia, 
la ironia i l’humor. Juga amb múltiples identitats, 
amb les quals crea expressions artístiques d’autors 
diferents, tots ells reflexos de la seva personalitat, 
introduint el concepte d’heterònim. Escriptura és 
una obra feta amb tècnica d’alt lliç, de colors naturals, 

en la qual el marc (que evoca el teler) forma part de 
la mateixa escultura. 

Francesca Piñol és artista, dissenyadora tèxtil  
i antropòloga. La seva obra es distingeix per la incor-
poració de la tecnologia digital jacquard a la realit-
zació manual. Les tonalitats de les fibres provenen 
de tints naturals aconseguits amb materials vegetals  
i animals de l’entorn. La seva obra reflecteix l’interès 
per conceptes com l’equilibri, l’ordre i l’estructura. 
Keep an eye on, destinada a una exposició internaci-
onal a Turquia, és una obra realitzada amb el jute 
que va tenyir Aurèlia Muñoz per als seus tapissos de 
nus turc, amb la intenció de donar visibilitat a una 
indústria tèxtil que vigila les persones —dones— 
que hi treballen. Stripes també parla de material  
reutilitzat, amb línies de colors degradades com  
les dels teixits tradicionals. Teixint somnis I, II i III 
són triples i dobles teles d’una gran complexitat  
tècnica per crear nous volums. 

L’artista Pilar Sala utilitza matèries vegetals de 
gran densitat en els seus tapissos, elements inusu-
als com fulles de margalló, peduncles de palmera, 
gramínies o espart tal com s’obtenen de la natura,  
i els barreja amb fils de cotó i seda, o cordills de jute, 
tot creant una obra que es pot dir tèxtil perquè hi  
ha fils i textures, però que defuig qualsevol etiqueta 
de teixit tradicional. Ella anomena les seves obres 
«teixits primitius», pel fet que s’inspira en els pri-
mers intents de la humanitat de trenar o teixir tiges, 
escorces i fulles, amb tècniques tan properes al  
teixit com la cistelleria.

Carla Mañosas observa les formes i textures de 
l’entorn per inspirar-se. En la seva obra Murmuris, 
que forma part d’una trilogia realitzada el 2018, vol 
representar l’escorça dels arbres i les seves excres-
cències. Amb les seves paraules, «L’escorça [actua] 
com a contenidor de memòria, en temps i transfor-
mació constant, ja que és un reflex dels canvis que 
es produeixen a l’arbre, els elements externs el  
modelen, així com les nostres experiències mode-
len i construeixen la nostra memòria».

Des de 2003, Amparo de la Sota recerca teles 
usades, records de família, i d’una manera atrevida 
els dona nova vida, brodant-les o aplicant-hi tires 
de ganxet, formant línies encreuades, en angle recte 
o en cercles concèntrics. En el procés creatiu busca 
un ritme, un patró de treball. Quan el troba, el per-
fecciona i pot repetir-lo fins a l’infinit. Els resultats 
recorden estudis d’urbanisme laberíntic, projectes 
de jardí o de ciutat, que ella anomena mapes o  
entramats. També fan pensar en els misteriosos di-
buixos lineals del desert de Nazca. La seva presència 
en aquesta exposició crea vincles o «fenòmens de 



convergència» (com deia Aurèlia Muñoz) amb els 
dibuixos laberíntics de Chillida i de Muñoz, i també 
amb la catifa i els teixits Kuba dels quals es parla a 
continuació.

En aquests paral·lelismes, la galeria Artur Ramon 
Art proposa peces antigues, com la catifa turca de 
Konya (Anatòlia) de principis del segle xix. Es tracta 
d’una peça original, ja que està realitzada amb la 
tècnica soumak de teixit pla d’alt lliç, diferent dels 
coneguts tapissos de nus turc, la tècnica més estesa 
en les catifes. El terme soumak es refereix a un tre-
ball fet sobre un ordit vertical, que recobreix quatre 
o dos fils d’ordit amb fils de colors de manera dis-
contínua, com si es tractés d’un brodat. Les catifes 
de Konya, amb dibuixos geomètrics de ziga-zaga  
i colors vius, són d’origen més antic que les de nus, i 
procedeixen del Caucas. 

En aquest marc de Laberints i textures la galeria 
presenta una extraordinària col·lecció de teixits 
Kuba del Zaire, de finals del segle xix. Aquests tei-
xits, de 8 a 10 metres de llarg per uns 75 centímetres 
d’ample, eren originàriament faldilles femenines 
per a les danses rituals ngeende, que s’enrotllaven  
a la cintura. Cada teixit està format per una sèrie  
de quadrats cosits, que formen part de la mateixa 
construcció o de teles d’èpoques diferents, que es 
llegeixen un per un, o bé junts quan els motius tras-
passen la barrera de les costures. S’hi veuen dibuixos 
geomètrics de línies en angle recte o sinuoses, fletxes 
o grafismes inventats, imitació dels encreuaments  
de la tècnica del teixit, rombes, i línies que marquen 
itineraris. S’inspiren en la seva cosmogonia, i són 
figures semblants a les dels seus cistells, als objectes 
de fusta i als seus tatuatges corporals. Estan realit-
zats amb delicats brodats de ràfia de color torrat 
blanquejada o tenyida, a vegades amb pèl, com si fos 
vellut, i fets amb agulles de ferro. Com que són peces 
utilitzades per diferents generacions, es cusen i re-
cusen amb un sentit estètic: els nous pedaços apli-
cats formen part de la composició final. Les diferents 
peces d’un teixit es disposen sense ordre aparent, 
però finalment el conjunt sorprèn per la seva moder-
nitat abstracta, des del nostre punt de vista. 

En definitiva, Laberints i textures compara gravats  
i dibuixos en suport de paper i obres tèxtils de fils,  
cordills i textures, que tenen en comú una visió labe-
ríntica de l’espai, com un dèdal de grafismes i de sig-
nes suggeridors de mons i camins nous o imaginaris.
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Francesca Piñol, Keep an eye on. Jute, cànem i lli, 110 x 70 x 9 cm. 



Carla Mañosas   
(Sant Cugat del Vallès, 1992) 

Es va graduar en Art i Disseny a l’Escola Massana de 
Barcelona, on va obtenir la menció d’Arts Aplicades. 
S’ha especialitzat en l’art del teixit amb diferents 
pràctiques a París i a Dinamarca. La natura és la font 
que inspira el seu treball, basat en l’observació i la 
interpretació de les formes existents. El teixit és el 
material que actua com a enllaç entre l’artista i l’espai 
intervingut, creant un joc de lligams i valors, un vincle 
d’unió i de respecte envers altres ritmes biològics di-
ferents al nostre. Tot i que es troba al començament 
de la seva carrera, ja ha exposat en diverses ciutats 
d’Espanya i Portugal.

«La sèrie Arbres al·ludeix a les nostres pràctiques, 
i posa en relleu com influeixen en l’ordre natural, 
en els canvis que aquest experimenta i en la seva 
regeneració. Construeixo escenaris especulatius 
que qüestionen la relació entre l’art i la natura 
contemporània, englobant conceptes de transfor-
mació, hibridació, simbiosi... dins d’un procés  
que és (inter)dependent, dins d’un teixit (inter)
connectat que evidencia un sistema correlatiu de 
causa-efecte.»

Aurèlia Muñoz   
(Barcelona, 1926 – 2011)  

Es va formar a l’Institut Montserrat, a l’Escola d’Arts 
Aplicades i Oficis Artístics, i a l’Escola Massana de 
Barcelona. S’aproximà a l’art del teixit cap als anys 
seixanta, que va començar a pintar l’arpillera. Als se-
tanta va emprendre una tasca de reivindicació de  
l’artesania i del teixit com a formes d’expressió cultural 
i artística. El procés d’investigació, una recerca gaire-
bé obsessiva, ha estat sempre la base de la seva obra, 
caracteritzada per una reinterpretació de les tècni-
ques artesanals que eleva el macramé, el patchwork, 
els tapissos, i fins i tot l’origami japonès a una forma 
d’art avantguardista i abstracta. Artista més que 
consagrada, la seva obra es troba en els principals 
museus del món, entre els quals el Museu d’Art Mo-
dern de Kyoto, l’Institut d’Art de Chicago, el Museu 
d’Art de Cleveland, el Museu Nacional Centre d’Art 
Reina Sofia de Madrid, el Museum of Modern Art de 
Nova York i el Museu Nacional d’Art de Catalunya.  

«Alguns crítics han dit que faig escultures, però  
és molt difícil trobar una terminologia apropiada 
per a designar la meva obra. Crec que faig servir 
un mitjà d’expressió tèxtil per a executar unes 
obres tridimensionals».  



Francesca Piñol
(Puigverd, 1959)

Es va llicenciar en Antropologia i va cursar màsters 
en Disseny tèxtil (UPC) i Estudis africans (URV); des 
de 1999 és professora d’art i tècniques tèxtils al Cen-
tre d’Art i Disseny de l’Escola Massana de Barcelona. 
Associa l’art amb la neurociència, i l’any 2018 va ob-
tenir una menció d’honor en el concurs internacional 
Art of Neuroscience. La seva obra es distingeix per la 
combinació de colors, textures, formes i símbols, i 
per la fascinació de l’entrellaçament de diversitats. 
Tècnicament treballa amb telers de baix lliç, des dels 
més senzills fins als de llaços, de domàs i de jacquard; 
això li permet dibuixar traços i formes en el mateix 
teixit, utilitzant les diferents textures sorgides a partir 
del contrast entre els lligats i els fils de colors. Ha 
exposat a França, Itàlia, Egipte, Portugal, Dinamarca 
i altres països, a més d’Espanya. 

«L’encreuament del teixit, la combinació de fils, 
colors, textures, formes i símbols configura el meu 
discurs, que conté l’expressió de les diverses  
cosmovisions i explica el fil de la vida. Combino 
tècniques, materials i textures diferents, i utilitzo 
la tecnologia digital Jacquard i el color aconseguit 
a partir de la tintura natural amb materials  
de l’entorn per realitzar peces úniques o sèries 
curtes».

Pilar Sala   
(Lorca, 1942)  

Va estudiar Farmàcia, i a través dels seminaris del crític 
Kevin Power i del professor Francisco Jarauta es va 
iniciar en el món de l’art. El seu treball consisteix en la 
producció de tapissos contemporanis i de teixits d’alt 
lliç, i la fabricació manual de paper, treballant a partir 
de les fibres de cel·lulosa de plantes. Amb una visió 
molt personal, transforma les seves textures vegetals 
en instal·lacions, escultures, collage, llibres d’artista  
i poemes visuals. Utilitza el seu art per sensibilitzar  
la societat, especialment pel que fa a les problemàti-
ques del medi ambient i la recerca de la llibertat. L’any 
1980 va obtenir una menció d’honor en el I Premio 
Nacional de Tapiz d’Aranjuez, i el 1989 va ser repre-
sentant espanyola en el VI Simposi Internacional de 
Tapisseria a Graz (Àustria). Ha exposat a Bèlgica, Ale-
manya, Taiwan, Rússia i Dinamarca, entre altres països.

«Natura i art, textures vegetals, teixits primitius 
confeccionats amb margalló i altres palmeres,  
un procés creatiu inspirat en l’entorn natural.  
La meva obra és una exploració màgica de la  
natura, capturada a partir d’antics procediments 
artesanals, de manera que s’esdevé una barreja  
de contemporaneïtat i primitivisme».



Marga Ximénez    
(Barcelona, 1950)   

És artista plàstica, escultora, gestora cultural, il-
lustradora de llibres i docent de tècniques tèxtils a la 
Facultat de Belles Arts de Barcelona. La seva obra, 
eminentment escultòrica, proposa una reflexió sobre 
la pròpia identitat i introdueix el concepte d’heterò-
nim a partir d’una multiplicitat d’identitats. Feminista 
activa, els seus treballs també plantegen una profun-
da reflexió sobre la condició femenina davant la vida 
i la mort. Ha exposat a Espanya, Suïssa, Polònia i  
Dinamarca, entre altres països. També ha estat Premi 
Nacional de Disseny de Estampats i ha participat en 
les Biennals de Lausanne, Polònia i Vicenza.

«El meu treball ha recorregut des de l’exploració 
de l’ofici nu del llenguatge tapisser, en el qual cada 
gest és visible, fins a projectes que indaguen en  
la reconversió del privat i el públic, vers un diàleg 
social-col·lectiu. Amb el nou mil·lenni, l’ètica  
de la cura i el seu potencial transformador em-
marquen quasi tots els meus treballs, juntament  
amb el caràcter pobre i efímer dels materials,  
i el reciclatge com a part activa de la proposta  
plàstica.»

Amparo de la Sota   
(Madrid, 1963) 

És filla d’artistes, i per tant va començar molt aviat la 
seva formació artística. Construeix les seves obres 
amb peces irregulars de teles velles, a vegades tren-
cades i gastades, recuperades del passat i transfor-
mades en realitats noves. Utilitza els fils i els ordits 
per desenvolupar composicions abstractes comple-
xes, laberints que es confonen i equilibren sobre el 
pla donant lloc a ritmes i seqüències geomètriques, 
harmonitzades per un cromatisme serè. Ha exposat 
a Espanya, Portugal, Ucraïna, Mèxic i l’Uruguai. 

«Quan començo una obra no tinc una idea  
concreta. Busco un patró per repetir, faig i desfaig 
fins que aconsegueixo el ritme adequat; de vegades 
surt al primer cop, molt fàcilment, i d’altres  
vegades em costa més. Quan el trobo, la resta  
arriba sola, sense esforç. Sempre m’ha agradat  
la lentitud del treball tèxtil. Em plau fer servir fils 
molt fins, realitzar cada puntada amb atenció  
i precisió. La repetició d’aquest moviment és,  
per a mi, una mena de meditació, permet que a 
dins meu tinguin lloc l’espai i el silenci.» 

Comissària: Sílvia Ventosa
Disseny d’exposició: Antonio Sanmartin, 

aZCON architectures SLP
Muntador: Xim I. Rabassa

Publicat per Artur Ramon Art 
Bailèn 19, 08010 Barcelona

Fotografia: Guillem Fernández-Huerta
Correccions: Montserrat Pérez
Disseny gràfic: Mariona García



Aurèlia Muñoz, Ocell rosat i miques, 1972. Macramé de sisal, peces de mica, 70 x 25 cm. 
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