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F A  T E M P S  Q U E  L A  S E U A  T E R R A  M I R A

Quan la terra se sent, i se sent òrfena d’una vida que tingué, quan aque-
lla vida deixa les seues empremtes entre planures o crestes de serena las-
situd, possiblement estem apropant-nos al goig i a la comprensió de l’obra 
d’Enric M. Piera (Aiora 1959); un pintor i escultor d’assentada trajec-
tòria que troba a la terra, a la seua terra, el germen de la seua sensibilitat 
creadora i de tot un concepte de vida. Perquè, efectivament, en la bidimen-
sionalitat dels seus diversos tipus de terra, en els olis i els objectes rurals 
afegits, o en la tridimensionalitat de les pedres i el ferro, l’artista concentra 
l’empremta d’un espai i una vida, que ha detingut el seu temps en el flux 
de la memòria i el record, però que flueix per les venes del sentiment.

L’espai es el mon rural i tots aquells objectes i eines que han anat con-
sumint el seu us i la seua forma, però no la vida que els va donar a llum, 
perquè aquesta, i a traves d’ells, com a referents ancestrals de l’artista, 
queda  ara com una aura enyorada i evocada en la sensibilitat acrescuda 
de l’artista.

Però no es un sentiment arqueològic el que on nota l’obra d’Enric M. 
Piera, sinó prospectiu en el si d’un concepte personal de la vida, per a 
configurar un futur on sapiem conciliar, com ens diu el mateix autor: “el 
conflicte entre l’anada i la tornada, venir d’un món del qual no que-
da res, patir un món de ciment  aliè, de realitat inexplicable, i tornar 
a la realitat enyorada”.
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En la seua dimensió estètica, la conjunció de tots aquest sentiments 
la realitza l’artista acudint a paràmetres de sobrietat formal, d’elementa-
litat,  tan plàstica com objectual, no exempta d’un cromatisme, tant a la 
terra com  al llenç, de diverses i suaus tonalitats que harmonitzen amb 
l’òxid del seu utillatge.

I es, precisament, en la fona eloqüència d’un mon que no per esgo-
tar-se en la seua fisicitat ha de ser-ho en l’esperança del seu sentit de la 
vida mes profund, d’una vida que ens identifica i ens ha de projectar en 
la bellesa de la seua serena harmonia i pau; es, en definitiva, en la subti-
lesa poètica de la seua simplicitat, carregada de la grandesa de les seues 
empremtes, plenes de veu però entretallades ja per un misteriós silenci, 
on rau el millor, el mes suggerent de la seua obra.

Ja no us perdre, veus ocultes,
llums de la fe solitària
que feu divina una vida
de la terra abandonada.

Josep Albert Mestre i Molto
Doctor d’art i critic.
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T E R R A  M A T R I U

Úter de terra molla, pulsió vital que desvetla la llavor per impulsar la vida.
Als inicis va ser el mar, després també la terra germina I arrela, vore la terra com 

matèria bàsica que te capacitat de generar vida al dins.
Terra generadora i conformadora d’existències.
Terra d’infància, primer espai de coneixer el món, de jocs i descobriment.
Arrel epidèrmica que a amaga la vida, i també, guarda el cos humà darrere la 

mort.
Ens fem trepitjant la terra, prendre terra, tornant a terra ferma, arrossegar-nos 

per terra, caent a terra, tirar a terra.
La terra fa sa guerra, conrear la terra bruna, terra sorrenca, terral que ve de terra, 

terratrèmol d’interiors, terra de promissió darrere l’anima perduda.

En els inicis, a la Edat Mitjana estava la TERRA IGNOTA, allò desconegut 
per descobrir, hui per a molts la terra també és ignota, desconeguda, segregats 
en un món urbà després de la TERRA FERIDA per tant abandó, per tant oblit 
d’un estil de vida, per emigrar a altres horitzons, perdent referents ancestrals, eixa 
TERRA PERDUDA, tota la que deixem arrere en el viatge, o tot allò que s’ha 
arrabassat com la terra saharauí, on xiquets juguen i somriuen en el sec desert 
prestat, esperant tornar a la terra dels avantpassats, TERRA QUE RETORNA 
recupera l’espai abandonat per l’oblit i l’emigració, la terra recupera eixa runa, 
la sana i plena de nova vida, TERRA MATRIU, generadora de vida, esperit que 
sorgix de les profunditats de la terra, que esclata de vida en tiges que pareixien secs 
després de l’hivern.”

Hi ha una circularitat en la terra, en els estats, temps i visions que la integren, 
que transcendix la mera estació, cada període vital és un món, que fa que tot retorne, 
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i tot siga nou al mateix temps, que pareix morir i que renaix, a quelcom paregut, 
però distint. L’arbre sec no esta mort, viu d’una altra manera, regenerant-se. La 
terra seca pareix inert, però esta gestant en el seu fons tel·lúric vida per a transferir 
a arbres i plantes”.

Els valors que integren la vida pegada a la terra, roten igual, pareixen oblidats, 
però renaixen distints, tornen, generant vida, aportant referents, desvelant 
esperances. Valors que perdem si desaprenem com llegir-los, si els desdenyem 
oblidarem recursos per a encarar els propis cicles personals, busquem eixides però 
hem oblidat els codis. El joc creatiu és tractar de sintetitzar els missatges escrits en 
la terra, en eixe estil de vida quasi perdut d’harmonitzar-se amb la terra, condensar 
ensenyances i reflexions, temps i ritmes cosits al natural els seus cicles i retorns, 
canviar la mirada per a sobreviure a les crisis que generem amb les nostres pèrdues 
i abandons.

“Mon pare ve d’una saga de llauradors de la terra, aferrats a l’aldea i els bancals, 
l’horta i el ramat. Llaurant amb mules, de sol a sol, traçant solcs, pentinant la terra, 
per a collir, segar i grillar, per a tornar a sembrar, seguir els cicles circulars de pluja, 
vent i sol. A l’abril va complir 90 anys, cap dels seus fills continuara cultivant la 
terra. Ell observa en silenci la ruptura d’un cicle mil·lenari de convivència amb 
la terra i aguaita la tragèdia de veure’ns sense referents. Ens rodegem de coses, 
ens buidem per dins, aliens i distanciats dels cicles naturals, perdem referents, 
com viure en una casa sense finestres, es perd la memòria, es perd la identitat, 
ens perdem sense referents, desconeixem l’horitzó, cegs d’oblit, no sabem llegir el 
vent, ni la pluja, ni les ombres en les coves que ens diuen les hores, i les estacions 
de l’any. La terra seguix. Ens espera, mentrestant, recupera el seu espai en la casa 
abandonada, escala murs i torna a sembrar d’arbres el corral i la cuadra, per a 
recordar que abans, ací va estar la vida.”

Piera 2015
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Es possible que en la superfície del planeta
ja no resta cap espai sense explorar,

cap “terra ignota” de nebulosos límits:
però a l’interior dels nostres cors 

hi ha territoris enormes, mai visitats,
espais abismals, mai penetrats per l’enteniment.

R. Montero
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 HABITATGE INESTABLE. Filferro de coure i pedra, 2015 

... educar la nostra mirada per descobrir
de nou el mon. U mira les coses de cada dia

rescatades de la rutina,
 vibrants ara en l’atmosfera de novetat

o en la seva innocència,
i entenc de cop que, en efecte,

recordar es emocionar-se 
i emocionar-se es començar a entendre.

Luis Landero  
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LA TERRA DE LA TEVA PART

La llarga ferida sense sang,
oberta en la terra plana,
pel teu coratjós treball,
colpeja l’aire
del matí lluminós.

Sembra la paraula,
la teva confiança eterna,
immutable, en la terra,
l’aire fresc d’un poble vell.

Tens tot el món dintre
i no necessites paraules, 
per a transitar per ell.

Tens a la terra 
de la teva part,
i ho saps,
i això, t’alça pel cel,
com l’ala d’un ocell
del teu poble vell.

Volguera jo,
aprendre del teu gest,
de la teva paraula precisa,
del teu pas endinsat,
als abismes interiors,
d’on naix la llum,
del teu essencial poble vell.

Piera
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 LLIBRES DE POESÍA. PARAULES PER LLANÇAR AL MAR
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PARAULES PER OBRIR EN LA TEMPESTA, 2015
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PARAULES PER ESTAVELLAR CONTRA EL PENYA-SEGAT, 2015
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POTS POÉTICS PER CONSUMIR SENSE ESCALFAR, 2015
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PARAULES I TERRES PER NO MORIR DE FAM



18

ITINERARI DE PARAULES. QUADERN DE BITÀCORA
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He perdut tot allò de la meva infantesa,
i ja mai més podré 

desmemoriar-me en un crit.

G. Ungaretti
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RELAT OBERT A LA TERRA, 2014
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…y por donde quiera que había tierra,
había también aire y agua,

con lo que ni la tierra era sólida,
ni vadeable el agua, ni el aire tenía luz;

ningún elemento conservaba su misma figura.

Ovidio, O. Las metamorfosis

ILLES. TERRA EMERGENT. 2015
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… ja soles resten portes tancades, portes ferides d’oblit, esperant 
la clau de Sefarad, que les torne a obrir, a donar sentit.
Mentre tant esperen, com qui espera l’anima perduda, guardant 
records de plors i esguards  que ja no hi son, ni pot ser seran.

Piera
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COMPLEMENT DE CONTRARIS, 2014
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BANCAL VIOLÍ. Terra i oli, 2012
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ESPERIT DE RESISTENT

Poeta caminant per la terra,
has pujat a l’horitzó,
i resisteixes.

El temps a escrit
a la teva pell,
línies plenes de paraules,
indesxifrables,
retalls del cor.

Llaurador de la constància,
el teu pas en la boira,
esgarra l’horitzó,
mostra a la mirada,
els laberints de la terra,
el camí de les essències.

Carregat de ferides, 
coneixes mijor que ningú,
el teu destí, que ja pateixes,
i amb el cor a la teva ma,
esperes la derrota,
amb la dignitat dels vencedors.

M’agradaria amagar-te 
al meu cor per sempre,
la teva mirada eterna 
de sàvia tendresa,
el só del teu silenci,
ara carregat de paraules,
la teva resistència
i acceptació d’un món
que es desfà.

Piera
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FRUIT DE L’AIRE. Alabastre, 2014
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MÀSCARES PER A DEFENSAR-NOS DE L’OBLIT, 2015
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Hibridos de tierra y asfalto, desubicados,
con la identidad en conflicto

a causa del viaje forzado, fuera de nosotros mismos.

Piera
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Les runes com final obligat. (....)
I no obstant, des de l’últim destí 

i con l’esperança feta pedaços
el cicle comença de nou. Ací sí

existeix la reencarnació. (....)

Detindre’s a l’instant, 
i mirar arrere, per tractar d’agranar 

cap endavant. (....)
La veritat és tan simple que produeix por.

Abocat a l’interior, desprès a l’exterior. 

Zacarias de Vena
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HABITATJE INHOSPIT, 2012
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Habitamos en un espacio pero,
sentimentalmente, vivimos en una memoria.

Saramago

FORREJATS DE SHEFFARAD. Ferro i pedra. 
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CAP DE COR. Alabastre, 2015
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Es molt convenient (…) observar profundament els objectes en descans: Les rodes que han 
recorregut llargues, polsoses distancies, suportant grans carregues vegetals o minerals, els sacs 
de les carboneries, (…). D’ells es desprèn el contacte de l’home i de la terra, com una lliçó 
(…).Les superfícies desgastades, l’ús que les mans han infligit a les coses, l’atmosfera a sovint 
tràgica  i sempre patètica d’aquestos objectes, enfondeix una mena d’atracció mai menyspreable 
cap la realitat del mon. (....) amb arrugues, somnis, vigília, idil·lis, creences, negacions, dubtes, 
afirmacions, (…). I no oblidem mai la malenconia, el gastat sentimentalisme, perfectes productes 
impurs de meravellosa qualitat oblidada. 

Pablo Neruda
(Editorial de la revista “Caballo verde para la poesia on va col·laborar Miguel Hernández)
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CONSTRUCTORS DE MATINS

Com fugint d’una foscor, 

caminem perduts

ignorant territoris i paraules,

que deixem a la nostra esquena,

d’això fugim, d’allí venim.

Fugitius de la memòria,

ens circumda l’abisme oceànic

del què serem, on aplegarem, què vindrà,

d’allò no vist, ni sabut.

Precisem salvaguardar,

tot allò que vam ser,

allò que van ser aquells que van marcar

els vells camins,

que van sentir les nostres il·lusións i pors,

atresorar les paraules murmurades

en la foc cada nit.

…/…
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Preservar tant i tant,

ja sabut, i oblidat,

transmetre les mirades immemorials,

donar fil a la continuïtat,
evitar el buit de l’oblit,

construir la identitat

reforçada per les essències,

reforçar perseveràncies,

aprofundir els camins traçats

amb passos mai perduts,

revalidar el compromís amb el futur.

 Ser constructors de matins,

generar l’atreviment,

per somiar nous contes a la vora del foc,

llavors que germinen camps de futurs,

rodejats per fites de la història.

Piera
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ARBRE DE RECORDS, 2015
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ARBRE DE RECORDS, 2015
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COLLITA DE SÍMBOLS, 2015

Y en medio de todo, siempre está la tierra,
siempre dispuesta al regreso,

siempre dispuesta a dejarse rescatar, aflorar del olvido.

Piera
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PEDRA I ESCALA, 2015
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ULLS PER CANVIAR LA MIRADA, 2015
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MANS

“Viure és aprendre’s
part de dins d’un mateix, mentre observem

com es la placidesa de les coses
se’ns apaivaguen els sentits i ens creixen

arrels que convertim, a poc a poc
i sense esforç, en un passat riquisim”.

Miquel Martí i Pol, Llibre d’absencies.
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ENRIC M. PIERA. Aiora (Valencia)
www.enriquepiera.com pierart@terra.com pieraenric3@gmail.com

EXPOSICIÓNS INDIVIDUALS. 
1979 Sala Exposiciones de Caja de Ahorros de Albacete, en Almansa.
1980  Sala expos Ayuntamiento de Ayora (Valencia)
1997 “TERRA IGNOTA” , Círculo Industrial de Alcoy. 
1998 TERRAS INCOGNITAS, Sala TOSSAL, Castillo de San Fernando, Ayuntamiento de Alicante.
1998 “TERRA IGNOTA”. Pabellón Exposiciones de Parque “9 d´Octubre”, Petrer. Alicante.
1998 “PELS CAMINS DE LA TERRA.” Sala de expos AA.VV. Viaducto-la Serreta de Acoi.
1999 “TERRA D’UN PAIS. SALA UNESCO. BARCELONA. Club d’Amics de la UNESCO de Barcelona.
1999 Exposición “TERRA IGNOTA”. Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixa” de Calpe.
1999 “TERRA PER DESCUBRIR” SALA JOVE. Conselleria de Cultura en Alicante.
2000 “DONES DE TERRA I PEDRA. SALA INSTITUT DE LA DONA, de la Direcció General de la 

Dona. Alicante.
2002 “TERRITORIO DE ESENCIAS. Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Albacete.
2003 “ESCOLTANT LA TERRA” Casa Cultura, Ayto de Denia.
2003 “ESCUCHAR LA TIERRA” Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante.
2003 “REMINISCÈNCIES FURTIVES CLUB D’AMICS DE LA UNESCO D’ALCOI.
2004 “TERRES INCOGNUES SALA EXPOSICIONES DEL CASINO ALICANTE.
2007 “DE LA TERRA INCOGNITA A LA TERRA PERDUDA” SALA CENTRE OVIDI MONTLLOR, ALCOI.
2007 “RECERCANT LA TERRA PERDUDA” SALA JOVER MURO.
2008 “INFANCIA DESTERRADA” SALA MIGUEL HERNANDEZ. UNIVERSITAT D’ALACANT.
2009  “INFANCIA INVISIBLE” SALA VILLA UNIVERSITARIA. SANT VICENT DEL RASPEIG.
2011 “ESPACIO INFANCIA INVISIBLE” SALA CLUB INFORMACIÓN ALICANTE.
2015 “TERRA MATRIU-TIERRA MATRIZ” CENTRE CULTURAL D’ALCOI.

EXPOSICIONS COL·LECTIVAS: 
1978 “Jóvenes pintores de Ayora”.Ayuntamiento Ayora (Valencia).
1980 “Colectiva de pintores” Caja de Ahorros de Albacete , en Almansa.
1996 “Colectivo Art Decó”. Fira Tots Sants. Casa de la Juventud de Cocentaina.
1997 Fotográfica “VISIONES GITANAS” Centre Cultural d’Alcoi.
1997 Premio ANTOGONZA. SALA CASTILLO SANTA BARBARA. Alicante.
1998 “Escultores Alcoyanos”Círculo Industrial de Alcoy.
1998 “ART PELS DRETS HUMANS” Club d’Amics Unesco-Centre de Cultura d’Alcoi.
1999 Colectiva “Art per la solidaritat”. Llotja de Sant Jordi, de Alcoi.
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1999 “ENTRE TOTS: ART ALCOIÀ” Centre Cultural d’Alcoi.
2000 “Pintores por la solidaridad” Sala expos CAM. ELCHE.
2000 CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS de Diputación Alicante. SALA CALLE MAYOR.
2000 “ART D’AÇI” Sala Jover, Ayto de Muro.
2001 “ARTS PER LA PAU” SALA UNESCO. Alcoi.
2002 BIENAL D’ART AGULLÓ, Sala PALAU COMTAL de Cocentaina.
2002 Escultura “FORMA I ESPAI” SALA UNESCO Alcoi.
2002 Colectiva “ART D’ACI” SALA JOVER de MURO.
2003 Colectiva “PINTANT PARAULES” SALA UNESCO Alcoi.
2004 Instal·lacions urbanes.“OCUPAMENTS A AGRES” Agres.
2004 “XX Bienal de Pintura EUSEBI SEMPERE. Centre cultural de Onil.
2004 “ARTISTAS ALCOIANS I NO” Casal OVIDI MONTLLOR Alcoi.
2004 Escultura “V Bienal d’art AGULLÓ DE COCENTAINA”Espai d’Art del Palau Comtal Cocentaina.
2004 “ART D’ACI” SALA JOVER de Muro.
2004 “ARTS PER LA REBEL·LIA” SALA UNESCO D’ALCOI.
2005 “AL VOLTANT DE L’OVIDI” Centre Cultural Ovidi Montllor, Alcoi.
2005 “ ART AL VOLTANT DE L’OVIDI” Sala Jover. Muro.
2005 “ SNEHASADAN” Sala Jover. Muro.
2006 “INMIGR-ART” SALA UNESCO D’ALCOI.
2007 y 2008 ART NOSTRE. SALAS EXPOSICIÓN DE BAÑERES, BIAR, ONIL, MURO, COCENTAINA 

y CAM ALCOI.
2011-2012 HOMENATGE A JOSEP ALBERT MESTRE. ITINERANTE POR SALAS ALCOI, ALA-

CANT, IBI, MURO, BANYERES…

PREMIS.
1979 Premio de escultura “José Conde” Almansa (Albacete).
1980 Premio de pintura “José Conde”. Almansa (Albacete).
1997 PREMIO ANTOGONZA de pintura, organizado por la Revista REVISTART de Barcelona.
2000 Seleccionado para exposición en la CONVOCATORIA
2000 DE ARTES PLÁSTICAS, Diputación de Alicante.
2002 BIENNAL D’ART “AGULLÓ DE COCENTAINA”, organizada por Ayuntamiento de Cocentaina.
2004 “XX BIENNAL DE PINTURA EUSEBI SEMPERE”, organizada por el Ayuntamiento de Onil.
2004 BIENNAL D’ART “AGULLÓ DE COCENTAINA”, de escultura, Cocentaina.
2006, 2008 y 2010 SELECCIONAT I BIENNAL ARTS PLASTIQUES ART NOSTRE.



AJUNTAMENT D’ALCOI




