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«Poeta perillós, rerassagat,
amb un rostre d’acòlit malferit
i uns ulls d’esguard febrós i embadalit».
Joan Valls

Iniciem el 2017 amb una nova il·lusió. Una gran commemoració que abasta a molts 
actors, factors i entitats del món de la cultura alcoiana.

El nexe d’unió per a poder commemorar aquesta efemèride, és la figura del nostre 
poeta, el nostre escriptor en llengua catalana més universal; Joan Valls i Jordà.

En aquesta ocasió i reflectit amb tinta sobre paper, tenim en les nostres mans una 
de les propostes de commemoració d’aquesta efemèride. Amb aquesta proposta, el 
col·lectiu ArtNostre, ha cregut oportú treballar els textos del poeta, per a després 
aportar amb les seues tècniques i habilitats unes noves obres d’art que quedaran 
per a la posteritat com homenatge plàstic i artístic d’aquest grup d’artistes.

Des de la regidoria i en el meu nom, vull fer extens l’agraïment sincer a tots els 
artistes que han participat en aquesta exposició. Neus Bou, Rafa Calbo, Rafa de Cor-
ral, Rubén Fresneda, Elena Martí, Verónica Ortuño, José Antonio Picazo, Fernando 
Rincón i Pau Sellés han sabut reflectir a la perfecció amb la seua obra al gran poeta 
alcoià i sota la supervisió i comissariat de Lucia Romero han creat per a l’ocasió 
l’exposició «100 VEGADES JOAN VALLS».

Gràcies a tots ells per sumar-se a aquest sincer i participatiu homenatge que ha vol-
gut rendir de forma institucional l’Ajuntament d’Alcoi.

Que no pare l’Any 2017, que no pare l’any Joan Valls!!

Raül Llopis i Palmer
Regidor de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi 
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100 vegades Joan Valls

La figura de Joan Valls va ser i és, un referent dins la nostra cultura, el que molts han 
anat oblidant és tot l’aconseguit per aquest poeta. Tal vegada, per què ha quedat dins 
les nostres fronteres, la seua imatge literària s’ha anat esvaint durant els últims anys.
Alcoi sempre ha tingut, a cada moment, els seus cercles artístics, com no… si som re-
ferent de creadors plàstics, i és clar, el nostre Joan Valls artista de les lletres i creador 
de poesia va posar la seua càlida paraula en acompanyar els artistes del seu moment. 
Per aquest motiu, art i poesia, s’uneixen en aquesta ocasió per a donar un homenatge 
a Joan Valls. 
100 anys fa que va nàixer, i amb 100 obres que presenten nou artistes contemporanis, 
rendeixen homenatge a un poeta, escriptor i defensor de la llengua. La seua imatge, 
les seues paraules i la seua ànima és latent a aquesta mostra que pretén arribar a tots. 
Cada artista ha treballat la figura del poeta, i s’ha inspirat en la seua imatge, en les 
seues obres o en el seu significat més profund. El resultat són unes obres dedicades ex-
clusivament a Joan Valls a més de altres que mostren al públic la producció personal 
amb l’objectiu que l’espectador puga comprendre millor cada artista.
Per aquesta exposició, Neus Bou, ha creat quatre obres com a homenatge, on els versos 
de Tangència de la fi i Paraules en la boira  són la seua inspiració. De seguida trobem 
elements característics de la producció de Bou que s’intueixen dins les obres com; la 
vida, el pas del temps i l’enyorança de la joventut. Temes que Valls acull als seus ver-
sos, i elements que Bou va mostrar a la seua última exposició.
Rafa Calbo, aporta quatre obres molt diferents entre elles conceptualment. Ha tractat 
la figura de Valls des de diferents perspectives, engrandint la seua projecció com a re-
ferent. L’obra Cançó de Mariola, juga amb el que la Serra de Mariola ens aporta, com les 
herbes aromàtiques aplicades directament sobre el nom del poeta. L’obra Mètrica i 
lírica es presenta com una obra dividida en quatre estralls necessaris per a completar 
l’obra. Un marc quadriculat amb imatges diferents de Joan Valls, on cada micro em-
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marcat, conté una façana treballada que reflecteix les línies dels versos. Darrere 
veiem la imatge del poeta, però al mateix moment s’aprecia un fil d’aram que s’enrosca. 
Aquests últims trets resulten típics dins de l’obra de Calbo, evocant als pensaments, a 
les línies conceptuals del personatge, tractant  en aquest cas la imaginació i creativitat 
del poeta. Darrere d’aquests fils conceptuals ens trobem amb diferents imatges del 
poeta i encara més enllà amb les seues paraules, les quals, ens han quedat lluny, sent el 
rerefons d’una de les nostres figures literàries del nostre entorn.
L’artista basc Rafa de Corral, recrea espais arquitectònics solitaris amb cels nuvolosos 
deixant un cert to de nostàlgia. Obres solitàries que enllacen amb la idea de buit dels 
poemes de Valls, on l’artista s’identifica amb el seu entorn natal i recrea la seua perso-
nalitat. Els espais presentats contraposen diferents estats, igual que la poesia, plasmant 
elements antagònics. Aquestes obres presenten la dicotomia llum-ombra, tensió-re-
laxació o proximitat-llunyania. Però el que es pot extraure com a fi últim d’aquestes 
obres tan personals, és que es desprèn d’elles una clara introspecció de l’anàlisi de l’es-
pai i del temps, tal com fa Valls a les seues obres més íntimes on el pas del temps és un 
dels principals temes.
Rubén Fresneda ha optat per realitzar les seues obres dedicades al poeta mitjançant 
l’ús de la tècnica mixta, traduint les imatges de Valls amb transferències sobre paper. La 
voluntat de Fresneda ha estat en donar-li tota la importància a la figura del poeta. Sense 
aprofundir en la seua obra literària, ha optat per la imatge. Estem davant d’una sèrie 
d’obres on el cromatisme combinat amb les imatges estratègicament posicionades 
s’han complementat per a atorgar a la figura de Valls tota la rellevància dins de cada 
obra, situant cada imatge a un extrem aconseguint que la nostra mirada se centre en la 
figura centrant el protagonisme de la figura del poeta.
El treball d’Elena Martí en homenatge a Valls són noves propostes basades en els poe-
mes Atzar de la poesia, del llibre El llibre Vermell; Dubte davant l’ombra íntima, del llibre 
Presoner de l’ombra i Temps de Vertigen del llibre Hereu de solituds. Les obres que fan 
referència al poema Atzar de la poesia, tracten el tema del buit des de dues perspectives 
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diferents: a Buit, la natura és un dels elements principals on es barreja el tema del poe-
ma amb la plàstica de Martí. A l’obra El Buit desolador de l’existència, relaciona el tema 
amb els versos encunyats i immersos dins un no-res, on la sensació etèria emana de 
cada mot del poema.
El fotògraf Fernando Rincón ha sabut combinar la seua obra amb la poesia i la figura de 
Joan Valls. Per a la mostra, ha presentat una sèrie de fotografies basades en diferents 
versos de poemes, així de Grumet a soles ha extret els versos que fan referència a 
l’obra titulada al cap de Sant Antoni; dins de La cançó de Mariola ha treballat l’obra En-
tranyes de pedra i dins La rosa marginal trobem els versos de L’últim prec i Soliloqui 
de tardor que fan referència a la seua obra Mur trencat i Camino abierto de otoño. Per 
últim, l’obra Concert dels arbres està basada en els versos extrets de Les hores vives. 
Les seues, són imatges molt evocadores de la Serra de Mariola, on les tonalitats de la 
tardor reflecteixen la malenconia i la sensació de buit que Valls tracta als seus versos 
de La rosa marginal. L’obra Cap de Sant Antoni, ens evoca una imatge idíl·lica, on la 
bruma ens acull aquest abisme que du a la soledat dels versos del poeta. Imatges uni-
des a versos que es complementen per a proposar una obra traslladada a la realitat.
La següent artista, Verónica Ortuño, ha proposat unes peces on la figura de Joan Valls 
es complementa amb diferents aspectes que van marcar la seua vida. Apostar per la in-
clusió d’imatges i poemes que fan al·lusió a la seua altra passió: la música. Un resultat 
fresc i de colorit molt viu on totes les propostes segueixen un mateix camí portant-nos 
als temes que presenta com: la música, la ciutat d’Alcoi on es va desenvolupar el poeta, 
la seua muller, el reconeixement que Alcoi sempre li va tindre, i el seu treball que ens 
va deixar. Ortuño ha tractat dins un mateix estil cada obra amb la intenció de crear una 
unió de conceptes. Ha preferit que l’espectador gaudisca de cada imatge treballada i 
les relacione amb cada concepte que ella ens indueix a analitzar. Una proposta on l’ob-
servador ha d’ubicar la figura del poeta amb l’entorn i l’època.
José Antonio Picazo treballa els esquelets de les ciutats, les construccions i en definitiva 
el suport. Amb aquests trets, ha presentat cinc obres basades en Joan Valls i la seua 
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poesia. Un retrat esquematitzat de Valls ens acosta a una perspectiva diferent i que 
ens fa pensar que la figura i la seua ment es troben unides a aquesta obra. Amb els ex-
tractes d’alguns poemes que trobem dins de Cançó de Mariola, Grumet a soles, Hereu de 
solituds i Les Hores vives, ens enllaça la seua obra i dota d’imatge als poemes. Les seues 
estructures s’alcen i s’obrin a camins i paisatges atemporals; mostra platges obertes 
a construccions industrials... paisatges on es confon la natura amb la ciutat per a que 
l’espectador pose les paraules de Valls sobre cada obra. 
Si bé Pau Sellés és un dels artistes que més treballa el concepte art i natura, podem 
trobar la seua obra en sintonia amb la de Joan Valls per l’amor a l’entorn que Sellés 
demostra a cada un dels seus projectes, com Valls va potenciar amb cada poema la 
seua sensibilitat per l’entorn, i va voler que Alcoi fóra el referent. Sellés pren com a re-
ferent la seua natura, que és qui l’ha vist créixer i a qui déu la seua essència, per això 
l’obra de Pau en fotografia, Tornant els versos engloba natura, art i poesia en un amor-
homenatge a la figura del poeta. Tractant diferents formats, Sellés ha treballat també, 
aspectes com la llengua, tan important dins la reivindicació constant de Joan Valls.
Nou propostes que engloben la persona, l’essència i el treball que Joan Valls ens va dei-
xar en herència, i que hui els artistes contemporanis s’han unit per a promoure l’obra 
i la figura d’aquest poeta. 

Lucia Romero Segura
Historiadora de l’Art.
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Neus Bou
Ombres d’ahir
Tècnica mixta sobre paper. 50x50cm 2016
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Neus Bou
Camins de mirades

Collage sobre paper. 50x50cm 2016



Neus Bou
Títol obra
Tècnica, mides, any
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Neus Bou
La fi

Collage sobre fusta. 50x50cm 2016

pàgina anterior
Tangència

Collage sobre fusta. 50x50cm 2016
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Rafa Calbo
Cançó de Mariola
Tècnica mixta sobre fusta. 33,7x33cm 2016
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Rafa Calbo
Sota el pi patriarcal
Tècnica, mides, any
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Rafa Calbo
Vençuts i empresonats
Tècnica mixta sobre fusta. 32x29cm 2016

pàgina següent
Mètrica i lírica
Tècnica mixta sobre DM. 120x110cm 2016



Rafa Calbo
Títol obra

Tècnica, mides, any
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Rafa de Corral
Al marge
Tècnica mixta sobre fusta. 50x50cm 2017
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Rafa de Corral
El dubte

Tècnica mixta sobre fusta. 50x50cm 2017



Rafa de Corral
Paisatge amb figura
Tècnica mixta sobre fusta. 50x100cm 2017
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Rubén Fresneda
Retrat de Joan Valls I
Acrílic i transferència sobre paper. 29x21cm 2016
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Rubén Fresneda
Retrat de Joan Valls II

Acrílic i transferència sobre  paper. 29x21cm 2016



Rubén Fresneda
Títol obra
Tècnica, mides, any
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Rubén Fresneda
Conjurant paraules

Acrílic  i transferència sobre paper. 29x21cm 2016

pàgina anterior
Retrat de Joan Valls III

Acrílic i transferència sobre paper. 29x21cm 2016
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Elena Martí
Ombra íntima
Perforació i collage. 42x32cm 2016
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Elena Martí
Al buit desolador de l’existència 

Cinta de paper perforada dins d’una urna. 28cm
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Elena Martí
Temps de vertigen
Òxid sobre paper. 50x50cm 2016

pàgina següent
Buit
Tronc i projecció
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Verònica Ortuño
Essencials
Monotip sobre transferència. 5 peces de 30x24cm
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Verònica Ortuño
Anys i paranys
Monotip sobre transferència i pilot. 80x60cm 2016

pàgina següent
Dues passions (fragment)
Monotip sobre transferència i pilot. 70x100cm 2016
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José Antonio Picazo
Sense títol
Acrílic sobre fusta. 80x122cm 2016
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José Antonio Picazo
Sense títol

Acrílic sobre fusta.  122x80cm 2016



José Antonio Picazo
Sense títol
Acrílic sobre fusta. 122x80cm 2016
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Jose Antonio Picazo
Títol obra

Tècnica, mides, any
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Fernando Rincón
Camí obert de la tardor
Fotografia. 40x60cm 2016
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Fernando Rincón
El concert dels arbres

Fotografia. 64x44cm 2016
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Fernando Rincón
Títol obra
Tècnica, mides, anyFernando Rincón

Entranyes de pedra
Fotografia. 44x64cm 2016
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Fernando Rincón
Títol obra

Tècnica, mides, any
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Pau Sellés Alòs
Acumulació de versos. Del text a la imatge
Fotocòpia. 21x29,7cm 2016
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Pau Sellés Alòs
El paisatge de l’Institut d’Estudis Catalans

Fotocòpia i retolador. 29,7x42cm 2016
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Àngel Serna Lapiedra/Pau Sellés Alòs
Tornant els versos
Fotografia. Díptic, 31,8x43cm cada peça, 2016
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Pau Sellés Alòs
Títol obra

Tècnica, mides, any
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Currículums

Neus Bou (Alcoi, 1990)
Llicenciada en Belles Arts i Màster en Producció Artística, UPV. Última exposició 
individual: 2015 Construcció de la identitat, Centre Ovidi Montllor. Algunes expo-
sicions col·lectives: 2016 Art Jove Alcoià (itinerant); 6 elevat a 8M, Club d’Amics de 
la Unesco, Alcoi; 2014 ArtNostre’14 (itinerant); Pell de pedra, El Maova, Ontinyent; 
Susurros I, Espai Rambleta i UPV, València.

Rafa Calbo (Muro d’Alcoi)
Doctor en Belles Arts, Universitat de Múrcia. • Professor de l’Escola d’Art i Superi-
or de Disseny d’Alcoi. PREMIS I DISTINCIONS (selecció). 2015 • Obra finalista XXI 
Premio Internacional de Pintura Francisco Zurbarán. Ecma. Diputación de Badajoz. 
2012 • Obra seleccionada per a representar Espanya en el V Certamen Internacio-
nal Miradas de Hispanoamérica. Fundació Jorge Alió. 2008 • 2n premi XXII Biennal 
Eusebi Sempere. Ajuntament d’Onil (Alacant). • 1r premi III Certamen Internacio-
nal Miradas de Hispanoamérica. Fundació Jorge Alió. 2006 • Premi-adquisició, XXI 
Biennal de Pintura Eusebi Sempere. Ajuntament d’Onil (Alacant). 2004 • Premi-ad-
quisició, XX Biennal de Pintura Eusebi Sempere. Ajuntament d’Onil (Alacant). • 2n 
premi, III Premi de Pintura, Ciutat d’Alcoi (Alacant). 2001 • 1r Premi, III Biennal An-
togonza de pintura. Patrocinada per REVISTART, revista de les arts, Barcelona. 1999 
• Premi-adquisició, Convocatòria’99 d’Arts Plàstiques, Exma. Diputació d’Alacant. 
• 1r Premi de Pintura, II Biennal d’Art Agulló. Ajuntament de Cocentaina (Alacant). 

Rafa de Corral (Bilbao 1967)
Realitza els estudis de Belles Arts en Bilbao. Més tard es trasllada a Londres on 
impartirà classes de pintura compaginant-les amb exposicions. De nou a Espanya, 
fixa la seua residència a València. A partir d’aquest moment entra a formar part d’un 
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circuit de galeries del territori estatal on exposa regularment, a més de realitzar 
exposicions institucionals. Guardonat amb premis nacionals i internacionals, ha re-
alitzat més de huitanta mostres, dins i fora d’Espanya a ciutats com París, Londres, 
Frankfurt, Verona, Lisboa, Madrid, Barcelona Saragossa, València o Bilbao.

Rubén Fresneda (Alcoi, 1988)
2011. Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Exposi-
cions individuals: 2016 Paper boys! Col·lectiu Saginosa, Ibi; Gay Pop! Comissions 
Obreres de Castelló; Gay Pop! Comissions Obreres de València; Alfanumerics, Au-
ditori Pedro Vaello, El Campello 2015 Alfanumerics, Centre de Joventut Campoa-
mor, València 2014 Alfanumèrics, Espai d’Art Arpella, Muro; Alfanumèrics, Centre 
Cultural Ovidi Montllor, Alcoi; Alfanumerics, Galería Espacio, València. Exposicions 
col·lectives: 2016 I pòsquin you, Tapinearte, València; ‹30, Museu de la Universitat 
d’Alacant 2015 Desembre pinta bé, Sporting Club Russafa, València; Reflexions plàs-
tiques al voltant de la pintura comercial, Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi; Art jove 
alcoià, itinerant (Alcoi, Elx, Gandia, València).

Elena Martí (Barcelona)
Nascuda a Barcelona, actualment resideix a València on desenvolupa la seua carrera 
artística. Elena va estudiar a l’Escola d’Arts Aplicades i d’Oficis Artístics de la Dipu-
tació de Barcelona. Assisteix a diferents escoles i taller, com la del pintor Pere Casa, 
l’Escola Sanvisens i el taller de l’escultor Maño. Ha realitzat diferents exposicions 
col·lectives i individuals, a la Fundació Antonio Pérez de Conca, Barcelona, València, 
París i Rio de Janeiro. Participa activament en acte artístics que es realitzen al barri 
de Russafa de València on té el seu taller. Durant la seua trajectòria ha rebut el premi 
Francesc Galí (Diputació de Barcelona), i ha estat seleccionada en diverses ocasions 
a la Biennal de Manises i el concurs Sanvisens de Sitges. A l’Any 2013 fou nombrada 
Artista per la natura per l’Institut Valencià d’Excursionisme i Natura.
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Verònica Ortuño (Alcoi 1990)
Llicenciada de Belles Arts i Màster en Producció artística per la Universitat Politècni-
ca de València. Exposicions individuals: 2014 En la Nyora, Restaurant La Nyora, Ala-
cant. Exposicions col·lectives: 2016 <30, MUA, Alacant; Art jove Alcoià (itinerant); 6 
elevat a 8M, Club d’Amics de la Unesco, Alcoi i Espai d’Art Arpella, Muro d’Alcoi;  2015 
PAM15, Universitat Politècnica de València; Cabanyal, huellas e impresiones, Bibliote-
ca Casa de la Reina, València; Eclèctica, restaurant Kube, València; 2014 Al bosque a 
buscarte: salud y desarrollo personal a través de la ilustración de la naturaleza gráfica, 
Casa de la Cultura de Quart de Poblet i Galeria Sztuki (Polònia); 2013 BosqueArte: 
100 ARTistes (itinerant); Litografías, Cercle de Belles Arts de València; 2012 Otras 
miradas al Tancat de la Pipa, Centre Cultural de Russafa, València; 2012 Adivinarte, 
Casa de la Cultura Quart de Poblet.

José Antonio Picazo (París)
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Exposicions indi-
viduals: 2016 D’igual a igual Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi; El pasado de nuestro 
futuro Onestudio, València 2014 La permanencia del cambio Museu Colònia Vidal, 
Barcelona, A l’origine Ic’com, París 2011 Segundo plano Sporting  Club Russafa, Va-
lència, The sketchbook project Tour 2011 Brooklyn, NY. Austin, TX . San Francisco, 
CA. Portland, ME . Atlanta, GA . Chicago, IL. Washington, DC. Winter Park, FL. Expo-
sicions col·lectives: 2016 Ateliers d’artistes de Belleville Belleville, París 2014 Pince-
ladas colectivas Imprevisual, València 2013 Ajustes junto al colectivo Hybridización 
of space, Sporting Club Russafa, València  2012 Ideas en proceso Galeria 9, Col·le-
gi d’advocats de València 2012 Llavoretes Octubre CCC, València; Russafart, portes 
obertes dels tallers de Russafa, València; Proyectos en diálogo, Facultat de Belles Arts, 
Valencia.
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Fernando Rincón (Burgos 1963)
Format acadèmicament en enginyeria tècnica industrial per la UPV, inicia la seua 
carrera com a fotògraf als anys 80, i experimentant amb la fotografia digital des 
dels 90. Completa la seua formació en il·luminació, composició i edició fotogràfica, 
circumstància que li permet desenvolupar des d’aquest moment i fins a l’actualitat 
la seua faceta més artística i creativa. Durant els últims anys la seua trajectòria ha 
estat estretament vinculada amb el món de l’art especialitzant-se en la complexa 
fotografia d’obra artística i retrat, així com participant professionalment en catàlegs 
i publicacions per a nombrosos artistes, dels que ha rebut sempre un ampli i sincer 
reconeixement pel seu treball.

Pau Sellés Alòs (Cocentaina 1987)
Formació acadèmica: 2015 Màster en Producció Artística per la UPV. 2011 Llicen-
ciat en Belles Arts per la UPV. Premis i seleccions: 2016 Selecció en IV Convocatòria 
de pintura Mardel, València. Primer premi de pintura en XXVII Concurso Nuevos 
Creadores de Benidorm. Selecció en XXXIV Certamen de Pintura S. Soria Vila de 
Benissa. 2015 Selecció en XLVIII Certamen de Pintura Nacional Vila de Sant Joan 
d’Alacant. Selecció en XXXIX Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego. 2014 Se-
lecció en Art Nostre, IV Biennal Arts Plàstiques de l’Alcoià-Comtat. Exposicions Col-
lectives: 2016 <30 Art jove de l’Alcoià, Museu de la UA. Saliendo de la zona de confort, 
Museu de les Drassanes de València.  Art Jove Alcoià, Itinerant en Alcoi, Elx, Gandia 
i València. Exposicions Individuals: 2016 Idea de paisatge. Centre Ovidi Montllor, 
Alcoi.
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