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ELS AUTORS CEDEIXEN VOLUNTARIAMENT ELS DRETS DE REPRODUCCIÓ
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«manu propria»

La complexitat en el món de l’art rau, fonamentalment, en la llibertat a l’hora d’abordar el fet creatiu. Tendències, corrents,
posicionaments diferenciats, o meres il·lusions òptiques, juguen a favor de la dificultat que entranya qualsevol tipus de classificació, per agosarada que siga, o per prudent que resulte l’aproximació. Podríem dir que cada un dels artistes determina el seu
camí, i des d’aquest s’hi formula la personalitat que haurà d’identificar la pròpia raó artística. Tot juga a favor, així doncs, de
fer-ne la captura exacta de les idees que s’hauran de transmetre al si de les propostes elementals. De tots els mons possibles un
univers destacarà per damunt dels altres, quan la màgia faça acte de presència en les obres. La singularitat serà la dotació més
preada que podrà reflectir la intimitat comunicativa de cada artista, o el segell que podrà informar de la qualitat en el registre
harmònic de les composicions.

I si ens referim, ara, a l’artista Pilar Sala, i de la seua obra fem les anàlisis pertinents, el primer que podem destacar és la
llibertat de tècniques que empra a l’hora de vertebrar el seu treball. Tot un univers de reminiscències formals ens condueixen
al record de realitats pretèrites. Les mans de l’artista arboren discursos sòlids, on la matèria genera l’evidència del discurs
compositiu. Aplec de formes en la diversitat de les propostes, totes elles de gran contingut antropològic. El temps que flueix,
però que retorna, constant, des del coneixement de tot allò que hem estat. L’obertura de nous horitzons sempre a la recerca de
la sorpresa. I precisament aquesta, la sorpresa, és la que alimenta, de franc, tota la cosmologia dins de l’obra de l’artista. Un
discurs elaborat a base d’immensa naturalitat: tant com a recurs substancial, com també idea bàsica per a l’encontre amb la
creativitat ex novo.

I ara assistim, des de l’admiració i una mica també des de l’encanteri, al fenomen creatiu que ens gratifica la mirada: el
naixement, mitjançant textures, línies i colors, d’una escultura tèxtil, o bastida amb paper. El treball perseverant condiciona,
moltes vegades, el conreu de la forma artística, a poc a poc, però fent recte el camí, almenys en no poques ocasions. La natura-

5

lesa de les coses esdevé frontera, però no per a la comunicació quan s’hi resol la síntesi d’allò primordial. I Pilar Sala, des de
la contribució al llenguatge artístic general, quasi ancestral, dibuixa un nou cànon forjat per la mà de la tradició, i: «...amb una
successió de petites voluntats, aconsegueix un gran resultat», interpretant, com bé diu Charles Baudelaire, l’hora de garantir
quins són els guanys que podem obtenir a partir de la constància en la dedicació atenta al nostre treball.

A l’obra de Pilar Sala s’enceten nous plànols per abastar noves perspectives. No hi ha gaires dificultats per comprendre la
intensitat en la producció creativa de l’artista. Els mateixos materials emprats ja indiquen el rigor que suposa fer-ne la recerca
oportuna i exacta. Pesen uns recursos quan la levitat acompanya d’altres, i el diàleg s’hi forneix a base de teixir tiges de vida
6

viscuda, contribuint a la simbiosi entre allò natural i el món urbà. Sí, perquè d’açò també cal parlar-ne. L’artesania (l’art fet
amb les mans amb idea d’esdevenir utilitat al darrere de la memòria) és un conreu que afavoreix la lectura assossegada de
l’existència. Veiem, perquè se’ns mostra així, mons que han estat, o realitats no tan perifèriques i maneres d’acarar el temps
sense marges que dificulten la mirada llarga dins de la història. La naturalitat en Pilar Sala s’hi manifesta en la finesa de la seua
pràctica creativa, tant com a l’hora de connectar el seu endins amb el temps present. I clar, la fe de l’artista recorre les distàncies
sense dificultats perquè creu en allò que fa, com una resolta manera d’estar a la vida. La poètica de la concreció i de l’instant que
garanteix l’alquímia dels encontres. Una mena de «ready-made» postmodern que augura el triomf de l’autenticitat. La llengua
de la volença per les coses fonamentals que satisfaça l’esperit de l’il·lusionista transformador de realitats aparents, però que
sempre han estat allà, al calaix on dormen en silenci les coses ben importants. Els tresors de l’esperit. Així: «...la senzillesa i la
naturalitat són el suprem i darrer fi de la cultura», com postil·la Friedrich Nietzsche, car són estris fonamentals per aconseguir
fer-ne el trasllat oportú al comú de les persones que han de compartir temps i vida amb tots nosaltres. I Pilar Sala entén perfectament aquest binomi comunicatiu: senzillesa i naturalitat. I dels mots passa l’artista als fets, tot executant, en la maniobra dels
dies sense, feliçment, termini, tot allò que li ha estat donat com a suport transformador de la realitat i com a acte de cultura.

Pilar Sala aborda el repte creatiu com una pulsió necessària i amb voluntat determinada de solcar nous camins. Surt l’artista a l’encontre, i amb la intuïció oberta de bat a bat, tot matisat per l’esperança d’assolir una nova manera d’escriure nous

versos de fil, de palma o de tiges, en la fràgil descoberta de la bellesa. I les causes s’hi succeeixen sense fre, perquè la joia de
la inspiració mai no té límits en l’artista quan s’asseu davant d’un paper pautat fart de colors i de força nutrícia. La creativitat
s’hi enlaira amb manifestos d’escorcolls a l’endins de la matèria...tot un camí a la fi: «Ser en la vida romero,/romero solo y
cruzar siempre por caminos nuevos./Ser en la vida romero/sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo./Ser en la vida romero,
romero..., solo romero./Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,/pasar por todo una vez, una vez solo y
ligero,/ligero, siempre ligero...»1 Així s’expressa León Felipe al seu poema Romero solo, i així veiem Pilar Sala, romera en la
vida de les possibilitats, lliure sempre en la feina de trobar nous horitzons constructius i constant en la recerca de la memòria
que facilite la identificació del desig d’autenticar el record. La saviesa del passat, ara transformada en proposta artística, s’inscriu, mitjançant l’assoliment del costum inveterat, en una nova realitat ara emancipada de contaminacions epidèrmiques, i és
que: «...el costum és com una segona naturalesa...», assenyala Galeno.

Amb l’exercici creatiu permanent, i en la indagació, allò que persegueix l’artista és trobar-se en el nucli de la reflexió:
les seues preocupacions, les pròpies emocions, i també l’íntima i particular manera d’estar entre nosaltres. La noblesa de
l’art també rau en la necessitat de dir per a referir-se, essencialment, a un mateix i, en Pilar Sala, açò, és una evidència. Des
de la matèria en estat pur, abans del desequilibri de les formes ancestrals, inclús dempeus el ritual de les transformacions
empíriques, el calze del sufragi experiencial sembla venir d’un continent mai no esguardat amb anterioritat. És la puresa que
regalima el conhort dins la gràcia compositiva. Talment com un joc, de franc, entre el primitivisme i la contemporaneïtat. Així
entenem el treball de Pilar Sala, a la fi. Un resum d’esforços per abraçar, des de la matèria originària, el complex espai de l’home d’avui. I hi ha tota una manipulació dels elements primaris perquè esdevinguen objectes artístics. Car no només l’essència
repercuteix en l’obra d’art, també les formes assolides després d’un intens treball de transformació eloqüent. L’atzar també
compta com un element sòlid, encara la irisació dels espills faedors, però serà la mà, dura com el sílex, la que haurà de llaurar,
cada dia, a favor del vent creatiu en el corrent dinàmic del riu de la vida, i s’establirà, des d’un espai determinat però concret,
la relació definitiva de l’artista amb la natura en espasmes de llibertat: «...quan la veritat s’hi digna a venir, la llibertat no resta
gaire lluny...», ens apropa la reflexió de Mark Akenside, en un clar intent d’estretir llaços entre la veritat i la llibertat. I allò més
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veritable, i que per tant la fa lliure, a Pilar Sala, és la voluntat de cosir, tòrcer, nuar i tibar les regnes d’un teixit que incorpora
la lectura de la història, amb vocació intensa de present. I trobem una preciosa sintonia amb aquests versos de Vicent Andrés
Estellés quan diu: «...Tot el temps en el mateix temps,/totes les vides fan vida./Fem el temps y que el temps no ens faça,/car el
temps ens fa i ens desfà,/i hem de ser a través del temps.../»2

Ja n’hem fet l’esment del diàleg que Pilar Sala estableix amb la matèria, per a dur a terme la seua pròpia reflexió creativa,
però cal assenyalar, també, que aquesta parla intensa s’estableix en la recerca d’una nova realitat que ens aprope el flux contemporani. La bellesa rau a l’interregne de les troballes que s’hi avenen a l’acte de crear noves vitalitats comunicatives a partir
8

d’antics vestigis instrumentals. Hi ha l’accés als elements suggeridors, amb un alt grau de manipulació, per abastar l’objecte
artístic. Hi ha, ara també, el tasts dels aromes: l’evocació directa des de la fantasia cap a l’univers dels sentits, amb la versemblança de la llibertat com a necessitat primerenca, perquè: «...la llibertat no és quelcom que estiga en les condicions externes,
està en les persones...»,assegura Paul Ernst. I és clarament així en Pilar Sala: dinamisme, suavitat, guspireig enlairat de la
mirada i tot per a fondre’s, finalment, dins la seua obra. Concepció pregona que proclama l’evidència d’una obra contundent.

I només siga per il·luminar, modestament, les arestes inconfusibles de l’afany de l’artista, la qual sempre feineja a favor
del tast poètic en els elements constructius de la seua producció, ens agradarà incorporar, en aquest breu comentari, uns versos
del mestre Joan Valls, sempre tan oportuns, vibrants i fantàstics: «...No cal sinó percebre/i desxifrar la suma/del somni. Així
sabrem/el temps transcorregut/del rumb que ens encoratja/com un destí segur/fins a la gran blavor/del cel i de la mar/llargament assequibles/i que ens donen conhort/de resurrecció,/mentre totes les roses/vibren d’esvelta gràcia.»3 Així considerem,
nosaltres també, la labor intensa i arrelada al si de la terra, de l’artista Pilar Sala, i ens alegrem força per la sinceritat, i també
pels resultats, del seu treball esforçat.
J. SOU
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Naturalesa Amansida, 2002. (Instal·lació, columnes metàl·liques amb elements vegetals, mida variable)
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Els tapissos són moda. Ja fa anys que aquestes obres –que no són, de cap manera artesania, sinó art major– són presents en
biennals i exposicions universals, i ja no s’entén per tapís l’obra plàstica que antigament ho era o responia a la definició clàssica, sinó que hui a punta de tisores, llligant cordons i fibres diverses, obtenint canonets diferents, amb ordits dobles i triples,
a calats, buits, bucles, tensions, bombats i relleus, amb una originalitat fabulosa i una fantasia desbordant, el tapís ha arribat a
una dinamització completíssima i una plasticitat total.
Fa quasi vint anys algú escrivia en una revista especialitzada que «desposseït de tota gamma funcional i fins i tot utilitària,
el tapís ja no és tan sols aquell mur de nòmades, paret que separa, adorn que abriga, decoració que il·lustra». No és tampoc –i
pot ser-ho– el quadre, la pintura feta en un teler i no, per descomptat, en un cavallet, a base d’altres materials plàstics que no
són, evidentment, els pigments diluïts en oli de llinós, en aigua gomosa o per mitjà d’altres formulacions.
10

Avui el tapís és una altra cosa, i és bonic pensar que quan en el nostre temps tot es fa seriat, i resulta repetitiu i mecanitzat,
perquè són els procediments industrials els que s’estilen, la personalitat del tapís siga tan gran que resulta màgica i d’abast
infinit.
Però, perquè així siga, ha de ser present, davant i darrere del tapís, un artista complet, degudament format pel que fa a l’ofici, però dotat d’una sensibilitat i d’una formació plàstica i estètica inacabables. Quan l’artista –la dona artista, en aquest cas–
es diu Pilar Sala, les possibilitats del tapís es multipliquen, es renoven, i l’ordit i la trama no són sinó una mera excusa per a
esculpir, construir i edificar, aconseguir que les estores, les llanes i els llins, les sedes i tots aquells elements que intervenen en
l’obra d’art, fibres naturals amb els seus colors vius i tota la seua densa plasticitat, s’òbriguen a uns horitzons sense fronteres.
Pílar Sala dibuixa, pinta paisatges, ens proporciona l’alegria dels camps i la línia de la mar a través d’arcades, a través de
la seua construcció pròpiament arquitectònica. Les seues ramificacions són com arborescències de contingut escultòric. Els
relleus –baixos, mitjans i alts– són com relleus trobats al Fòrum de Roma i a l’Acròpolis d’Atenes. Voltes, els arcs del riu-rau
alacantí, les palmes il·licitanes, la rosa roja i el foc. El color i la idea, la confecció i el motiu… tot troba un equilibri i una raó
de ser i també d’estar. Perquè ací, en Pilar Sala, el verb és doble i doble la funció que exerceix o que la defineix. Estructura,
talla, tara, broda, cus, i a punta d’agulla –com si fora un pinzell o fins i tot una espàtula– Pilar Sala ens parla de la llibertat,
del nocturn, del somni i de l’esperança.
L’exposició de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani és, sens dubte, una manifestació plàstica de primera magnitud. Amb
obres com les exposades un pot entendre moltes coses, i pot adonar-se que els camins de l’art i sobretot de la creativitat romandran sempre oberts i fins i tot diàfans, nítids i màgics.
Adrián Espí Valdés
Periòdic Ciudad de Alcoy (21-3-91)
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“Ensomni”, 1984. (Teixit lliç alt amb doble ordit, cànem i jute en branca, 240x170 cm).
Obra destacada en el I Premi de Tapís d’Aranjuez, Palu de l’Assemblea Autonòmica de Múrcia a Cartagena.
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“Formes”, 1984.
(Teixit de lliç alt amb doble ordit i amb sisal i cànem, 150x120 cm).
Obra premiada i adquirida en la V Convocatòria d’Arts Plàstiques de
la Diputació Provincial d’Alacant.

“Ícar II”, 1985.
(Teixit lliç alt, fibra de coco, jute, ràfia i ceps de canya, 130x90 cm).
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“Llibertat condicionada”, 1985. (Teixit lliç alt amb barres de fusta i sisal tenyit, 100x100x250 cm).
Museu del Tapís Contemporani de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
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“Sota sequoies”, 1990. (Teixit lliç, llana i sisal, 145x115 cm).
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“Entre palmes”, 1988. (Teixit lliç alt amb jute, llana i retalls de tela, 250x200 cm).
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“Victòria”, 1990. (Teixit lliç alt amb sisal, peduncles de margalló i canyes de bambú, 175x80x100 cm).
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“La pèrgola”, 1991. (Teixit lliç alt, cànem, sisal, llanes i retalls de tela, 180x140 cm).
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En aquesta època de contaminació, quan tot afecta a tot, i on les fines distincions semblen menys i menys rellevants, és

totalment absurd mantenir les definicions d’«alta» i «baixa» cultura. La veritat no és sinó el que ocorre literalment, i si l’ar-

tista vol arribar a algun lloc, ha de treballar en això. Avancem inevitablement cap a una «criollització» de la nostra cultura.
la societat s’esdevé més i més mòbil segons l’home busca treball. Amèrica, Alemanya, França i Anglaterra són ja societats
multiracials on negre, marró i blanc es mesclen.

Aquesta situació pot semblar-nos emocionant i desafiadora o pot espantar-nos. I de la por és d’on emergeix el desagradable
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cap del nacionalisme, del neofeixisme, dels disturbis racials i de les tensions interracials. Les persones intenten agafar-se al
que tenen, al que ells pensen que són, al que ells creuen que saben. És aquesta una reacció natural, però en el fons plena de
por. I és aquest un acte d’exclusió mancat de generositat, Si volem sobreviure, necessitem agrupar-nos.

Pilar Sala no està interessada a aferrar-se a aquesta lamentable versió empobrida de nosaltres mateixos, sinó que camina

cap a una recerca d’identitat. Ella sosté que per a conéixer-nos a nosaltres mateixos hem de conéixer el terra que trepitgem,
les plantes i la vida animal que ens envolta, els estrats geològics que són la història de la Terra i les explotacions agrícoles i
urbanes que defineixen l’hàbitat humà.

No és només natural sinó que és, a més, intel·ligent treballar amb el que sabem que ens és donat, ja que és el que ens

marca els límits dins dels quals podem treballar. Aquesta és la qüestió veritablement: conéixer els nostres límits i treba-

llar-hi. Sala ha triat, per tant, treballar amb el que té al seu voltant, usar objectes del paisatge i jugar lliurement amb els
materials que ha conegut al llarg de la seua vida adulta. Jugar és alhora terapèutic i educatiu. En efecte, hi ha en la ment

prats als quals acudim una vegada i una altra, llocs on dansa la imaginació i s’estira el cos. El paisatge no tan sols ens forma,

sinó que també ens informa. Nosaltres anem canviant-lo a través de l’ús, i al seu torn aquest ens canvia mitjançant la seua
topologia i el seu clima.

Sala espera trobar eixes formes que són comunes a una experiència particular i que en un determinat nivell també són

comunes a nosaltres –comunes pel que fa a un reconeixement sobtat més que a qualsevol comprensió precisa. La millor manera d’arribar al que no sabem de nosaltres mateixos és reinterpretant les poques coses que coneixem. Hauríem de tornar a un

empobriment primordial, caminar una vegada i una altra pels mateixos camins, les mateixes senderes, però mirant més aten-

tament, i sobretot, amb una actitud més acurada. Anomenar les coses és al cap i a la fi conéixer-les. El «munyidor» posa noms

que no coneixem, encara que podem reconéixer la necessitat d’aquests noms solament veient-los. Sala vol tornar al locus com

una cosa que ha d’explotar-se. El poeta americà esmentat al principi, Charles Olson, va dir que la història és de manera literal
la història d’un home en un lloc.

Sala procedeix d’un món de tèxtils, de teixits, i en els últims anys ha estat lluitant per despullar-se de les seues limitacions,

per augmentar les seues possibilitats dins d’una àrea discursiva més àmplia i alliberar-la d’algunes de les seues dependències
més lamentables dels gustos burgesos (des del terrible pes dels tèxtils escandinaus, amb els seus insípids colors pastel fins als
adorns de paret). Per descomptat, no hi ha res sorprenent en la incorporació del tèxtil a l’art contemporani. Durant el segle XX

el tèxtil ha format part evident del collage, des de Picasso fins a Rauschenberg. Ha estat usat per Fianagan per a fer escultura

i per Hesse en algunes de les seues peces sorprenents sobre la condició humana. Beuys el va usar en les seues obres de feltre
amb notes místiques i xamàniques, i com a protecció per a la seua «Trobada amb el coiot en una gàbia». És essencial en el

significat de les sèries d’Schnabel on pinta sobre teles encerades tretes de jeeps i de sòls dels rings de boxa. L’han usat en el
muntatge de les seues obres Jess, Berman, Herms o Conner, on es tiny de significats eròtics i foscos, com la roba interior d’en-

caix que porten alguns sants a les nostres enormes catedrals. I, finalment, ha sigut utilitzat també per Oldenburg, per Morris i
per molts altres. Així, doncs, ella no necessita demanar permís.

Seria interessant veure si pot continuar traient profit dels objectes que utilitza, per a entrar en el fèrtil terreny del discurs

femení: un terreny que pot molt bé proporcionar-li una nova lectura del locus. L’escriptura femenina es connecta en el món de

l’art als ritmes del cos i igualment al plaer sexual com a jouissance. La dona s’associa en la nostra cultura a allò que ha estat
callat. S’ha guanyat el dret de parlar per aquells que no tenen representació i qualsevol discurs femení que trenque amb la

tradició, com diria Julia Kristeva, és un acte polític de dissidència. Això promet una nova definició de Qui És. No estic parlant
tant del que ha aconseguit fins ara, sinó del que ella mateixa puga rebre com a punts de referència en la seua obra.
el treball, el vertader treball
és només, com sempre,
el que no està fet
i no s’acaba

fins que no s’arriba a la fi
Universitat d’Alacant, 1993

Presentació del catàleg de l’exposició «Primmirada»
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“Set vegades set”, 1993. (Fulles de margalló i sisal, 350x180 cm).
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“Primitivismes” 2001 (Teixit de lliç alt amb sisal i fulles de palmera palmada i margalló, 180x140 cm)
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“Teixits primitius” 1993. (Teixits de lliç alt amb fulles, peduncies de margalló, espart i sisal, 3 elements de 180x90 cm)
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Pilar Sala és una artista que en els últims anys ha transformat radicalment el seu treball. Les seues últimes obres exposades
en diferents ciutats espanyoles i estrangeres, marquen distància amb els seus treballs anteriors. Tot en aquesta exposició és una
invitació a reconsiderar l’entorn, a tornar-lo a mirar com una cosa en la qual estem involucrats i que ens implica ara i ací. Un
crit d’atenció a la nostra responsabilitat individual envers allò que ens conforma i conformem quotidianament.
Sorprén trobar una artista que referint-se a la naturalesa no utilitza els recursos estilístics i programàtics en voga: mite del
bon salvatge, emotivitat, vaga sensualitat, catastrofisme, complexes posades en escena, enyorança: «qualsevol temps passat
va ser millor», etc. L’exposició es presenta com una sèrie d’intervencions i manipulacions sobre objectes i residus urbans i
naturals trobats a la ciutat en què viu, Alacant: ferros rovellats, tanques d’obres, escorces i fulles, sobretot de palmeres.
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Des de la fibra i el teixit, elements fonamentals en la seua formació artística i arrel de tot el seu treball plàstic, Sala crea
obres simples i primitives, tant en l’elaboració/construcció com en la seua factura. Parteix d’un principi bàsic per a desenvolupar i dotar de sentit la seua proposta, treballar directament l’objecte del seu interés i tractar-lo amb la mateixa actitud que
proposa: sentit comú i creativitat, des dels procediments tècnics que millor coneix i domina.
Fa al cas una citació de Borges: «Un home es proposa la tasca de dibuixar el món. Al llarg dels anys pobla un espai d’imatges... Poc abans de morir descobreix que eixe pacient laberint de línies traça la imatge de la seua cara».
Julián Ruesga Bono. Revista d’art ARTEFACTE, núm. 4. Maig de 1994

“Candelers” 1998 (Teixit del tronc de palmera nana i textures vegetals, 33 x 53 cm)
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“Sense títol” 1994 (Canyes de ciques teixides en un marc de fusta i sisal, 130 x 70 cm)

“Encadenats” 1993 (Peduncies de margalló alt folrats amb sisal, 100 x 400 cm)
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“Geometria del teixit”, 1991.
(Pecíols de margalló teixits en un marc de fusta folrat amb sisal, 135x100 cm).

“Sense títol”, 2002.
(Teixit lliç alt amb sisal i fulles i pecíols de margalló, 120x65 cm).
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“Randes de palmera”, 1994. (Teixits del tronc de palmera cosits i encolats, instal·lació 200x400 cm).
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Si Pilar Sala t’alerta sobre unes fibres vegetals i les condueix al voltant dels teus ulls, surant i esmicolant posteriorment les

seues olors, i et diu «no hi ha res massa important», potser no l’entens bé, però ella ha decidit començar per la ferida.

Insisteix, des de fa uns anys, en el fet que no cal buscar en els materials, sinó bussejar en les petjades que condueixen a la

part espiritual i als sentiments. Però hi ha un llenguatge fet de matèries efímeres, residuals o manipulades i d’objectes inadver-

tits i ara trobats. Amb aquestes metàfores silencioses tix un sotsobre compartit. Duchamp i Beuys no en són lluny.

Una preocupació, una angoixa dual enfront de l’entorn: protegir i protegir-se. La seua reflexió recorre els camins que van
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de la naturalesa a l’home i viceversa, els creua i s’arrapa. Es proposa tornar a mirar i deixar-se inundar pels signes exteriors.
Vol desxifrar-los i els tradueix tot contradient el seu ús generalment admés.

Pilar Sala vol protegir la memòria, agafada d’uns papers d’estrassa per a embolicar les botigues de la nostra infància.

Guardar-hi les fulles premsades, els rastres que condueixen a un paisatge, a un llibre. Recordar les petjades, el vent entre les
herbes. Erigir un lloc on arrecerar-se mitjançant fràgils construccions, no enlairar veles ni milotxes. Separar lleument. Mirar

de besllum. Ocupar espais, sense danyar-los, per mitjà d’un mallat metàl·lic. Reconstruir els límits de la ciutat amb tanques

de plàstic. Transformar el caos en geometria, ordenar-lo, agrupar-lo, repetir musicalment els seus elements. Oposar-se a la

destrucció de l’entorn natural i de la vida. Evocar una cultura antiga, pròxima, igualitària i fraternal per mitjà d’unes randes

primitius. Alliberar les paraules del cep fosc. Encadenar els malsons i dormisquejar sota una volta o un arbre protector. Multiplicar les palmeres. Trenar allò quotidià. Tibar la modernitat sense cedir a l’oblit. Besar la ferida.

Per a això, Pilar Sala exerceix una altra farmàcia, basada en plantes creatives i mediterrànies com l’espart, els teixits de

palmera i les gramínies. Potser herba-sana, espígol o lavanda. També reinventa la mandràgora d’arrels com sirenes, però

prefereix mantenir el secret de la seua aparença per a evitar donar explicacions que atempten la coherència establida. Fabrica
manualment els seus senzills, pobres i bells papers a partir d’una pasta feta amb matèries naturals i autòctones, per a la qual
premsa fulles d’olivera, carrasca i garrofer. El control i l’atzar entrecreuen les seues fibres.

Besar la naturalesa ferida. Aquest és el seu concepte de naturalesa. Aquesta és la naturalesa de les seues idees.
José Piqueras
Presentació del catàleg de l’exposició «Al voltant de l’entorn»
Universitat d’Alacant
Octubre de 1994

AL VOLTAN DE L’ENTORN
29

“Covetes” 1994 (Textures vegetals, canyes de bambú i branques, instal·lació de mesures variables). Localització MUA, Universitat d’Alacant.
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“Murs personals”, 1994. (Paper fet a mà, canyes, branques i bambú. Instal·lació subjecta del sostre, 250x350 cm aprox).
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“Perduts en la tempesta” 1993
(Teixit del tronc de palmera i paper sobre fusta, 60x80 cm)

“Retrat d’home (Autoretrat)” 1996
(Collage sobre fusta, arpillera, ferros rovellats i textures vegetals, 75x42 cm)

“Desmanotat” 1993
(Textures vegetals i teixit del tronc de palmera sobre fusta, 65x85 cm)
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“Es fa camí en caminar” 1994 (Collage amb textures vegetals i teixit de palmera, 200x200 cm)
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“Records” 1994 (Ferros oxidats i papers artesans, 50x60 cm)

“Personatges” 1993 (Paper fet a mà, peduncies de margalló, petxines i cudols, 120x150 cm)
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“Fragilitats” 1994 (Tècnica lliure, instal·lació. Paper fet a mà amb vegetals, ferros trobats, canyes i bambú, mida variable)

ENTORNO A LA MÚSICA
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“Músiques celestials” 1996
(Collage amb textures vegetals, pecíols de margalló i teixit del tronc de
palmera/fusta, 100x100 cm)

“La dansa del foc” 1996
(Collage amb textures vegetals, teixit del tronc de palmera i fustes,
100x100 cm)
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“Les notes com a papallones & paraules al vent” 1996. (Textures vegetals sobre fusta i tela metàl·lica, instal·lació 400x250 cm)
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…Eixa aspiració de transgredir la realitat superficial, per a submergir-se en la dimensió interna de les coses, transmetent-li

l’aura màgica que sens dubte posseeixen, és la línia en què em fa l’efecte que Pilar està immersa. Des del seu ritme vital i

intel·lectual propi, la seua obra plàstica és pròxima a l’afany de la poesia, es troba pròxima al desig de procurar una destil·lació
essencial del món que l’envolta.

Pilar aposta per mirar a l’horitzó des de l’alt vessant, allí on al costat del corbat espart i la suau aroma de l’espígol, creixen

les atzavares i els baladres en els lluminosos dies de l’hivern llevantí. La seua mirada tendeix cap als joiosos espais oberts
d’uns enlluernadors dies plens d’infinitud. Un lloc interior de l’esperit, on és possible una simbiosi particular amb el medi i
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l’equilibri amb l’ancestral entorn mediterrani.

Amb envejable tenacitat apostarà per l’art en la seua expressió tèxtil, tasca que du a terme amb una destresa i elegància

excepcionals. S’aventurarà per a acostar-se als secrets de la matèria viva, recol·lectarà les arrels, les esveltes tiges i fins i tot
els subtils pètals de les plantes del seu entorn. Igualment es preocuparà per les coses inertes i està interessada pels processos i

les tensions que es produeixen en el medi urbà i cultural en el qual habita, d’on extrau conseqüències i aplicacions per al seu
treball plàstic.

Un afany àvid inevitable li sol·licita constantment collir trobades i troballes. Això es produeix des de la seua preocupació

per la teoria artística última, fins al seu desig sensual per manipular la matèria dúctil. Tot això, al costat dels objets trouvé del
medi ciutadà, que també incorpora a la seua obra. Estem davant un ésser que intueix especialment les coses, procura reflexionar sobre el seu entorn i el seu món i s’impregnae d’una factura expressiva i d’un pensament plàstic propi, que exerceix a
través d’una sentida sensibilitat.

Mitjançant el seu codi expressiu peculiar, Pilar tracta amb naturalitat de situar-se en eixe espai especial on aflora la

bellesa, on els follets de la imaginació es desperten i creixen altius, bressolats sempre per la il·lusió d’arribar a una construcció artística, que en el procés s’escapa permanentment, o que en el seu cas, caminant de dia en dia, pren consistència i
es configura.

Díonisio Gázquez Méndez
Artista. Doctor en Belles Arts
Fragment de la presentació del catàleg de l’exposició «TRES EN RAYA», 1999.

39

“Estàtua de sal” 2000 (Tronc de pedra fòssil, 30x25x22 cm)

“Caragol” 2015 (Textures, tronc i pedra, 24x22x20 cm)

“Homenets” 2000 (Ceràmica, pedres i cudols, diverses mides)

“Atuell i tronc sobre pedra” 2016 (20x18x15 cm)
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“Sense títols” 2018
(Escultura de paper de canya índia i ferro, 40x25x20 cm)

“Animal vegetal” 2016
(Escultura de paper de gramínies silvestres i ferros, 50x27x35 cm)
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“Qualitats de dona” 1994. “Cega i muda” 1994 (Escultures amb ferros oxidats i paper fet a mà)
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En Pilar Sala la idea primigènia de viatge es converteix en el vertader contrasentit de les seues obres; en aquest cas no és
l’artista mateixa la que viatja, sinó els seus personatges: eixos homes desmanotats compostos només de cames en els quals a
penes s’endevina l’esbós morfològic humà. Personatges que cobren una gran importància i que donen sentit al coneixement.
Pilar reconsidera en les seues obres l’entorn, torna en el temps a un viatge interior que l’ha portada molt prop dels orígens
de l’home, amb la ferma convicció que l’home s’ha fet a si mateix, caminant. I Pilar entén eixe camí com una font de saviesa,
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però sense l’ostentació del viatger exòtic que busca nous horitzons o terres llunyanes i desconegudes. Pilar reivindica eixe
coneixement d’allò més pròxim «caminant una vegada i una altra pels mateixos camins, les mateixes senderes, però mirant-hi
més acuradament». I eixa mirada per a trobar el seu viatge interior propi.
Pilar es forma com a artista en el món del tèxtil, on aprén unes fórmules basades en la geometria ociosa de les mans que
una vegada i una altra repeteixen el mateix i conegut gest. Però prompte se sentirà atreta per eixe camí que descobreix en els
sorprenents materials d’una naturalesa capriciosa i en les deixalles urbanes, un món de textures adequat per a la seua expressivitat barroca.
Si al principi s’imbriquen teixits i tramats entre si, a poc a poc aquests materials van guanyant en la importància sublim de
l’aparença; i, aleshores, Pilar permet que l’atzar hi intervinga, encara que sempre vigilat per la màgia poderosa d’unes mans
hàbils en els processos.
El resultat: eixos magnífics papers de colors, textures i volums naturals inexistents a la natura que ofereixen una llarga
mirada al principi i als orígens profunds de l’home a la Terra, allí on tot era harmonia.
Rosa Castell
Conservadora del Museu d’Art Contemporani Eusebi Sempere d’Alacant

EL VIATGE
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“Pretèrits” 2000 (Textures vegetals amb gravat sobre lli i teixits de palmera, composició de 9 elements de 50x50 cm)
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“Coves” 1998 (Textures vegetals amb gravat sobre lli en beines de palmera bucanera, instal·lació de mida variable)

45

46

“Il·lusió de llibertat” 1996
(Textures vegetals, gravat en lli sobre fusta, 60x40 cm)

“En el precipici” 2010
(Gravat-collage, textures vegetals sobre fusta, 100x100 cm)
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“El daurat” 1998 (Gravat sobre lli amb textures sobre fusta, 120x160 cm)
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“Llunàtic” 2015
(Collage de papers artesans, 53x53 cm)

“Sense títol” 2015
(Textures manipulades / fusta, fragment)

“Caminant” 2014 (Collages amb papers fets a mà, manipulats i descolorits, 93x164 cm)
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“Caminants II” 1999 (Polpes de cel·lulosa tintades en paper fet a mà tintat i descolorit sobre fusta, 122x190 cm)

ES FA CAMÍ EN CAMINAR. ÉSSER I NATURALESA EN PILAR SALA, 1980-2022
Art i ciència s’entrellacen i trenen a les mans de Pilar Sala amb l’entusiasme de la investigació i la creativitat; per això, ha
aconseguit resultats sorprenents que no es queden en el mer fet artístic, sinó que descobreixen noves vies per a aflorar pensaments eterns. Des dels seus inicis en el tapís de lliç alt, Sala ha aconseguit arribar a cotes d’originalitat impactants, que li han
representat elogis, premis, exposicions nacionals i internacionals i un lloc destacat en col·leccions tan prestigioses com la del
Museu del Tapís Contemporani de Sant Cugat del Vallés.
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Després de familiaritzar-se amb materials ancestrals i locals –entre d’altres: l’espart, el jute o el sisal– i aprofundir en tècniques de teixit tradicional, Sala es va llançar a investigar materials nous i ha arribat a hibridar el metall amb la fibra natural,
les teles o els plàstics. Un material inusual –especialment en les albors de la seua carrera artística–, que va implicar llibertat
creativa des del desafiament fins als límits normatius del tapís on va trobar solucions formals i estètiques pròpies. Sala s’ha
incorporat a la generació de dones artistes que han contribuït a un canvi de paradigma en l’apreciació de les tècniques artístiques menys valorades en algun moment com a “art femení o de la llar”.
Les seues peces presenten les tonalitats originals de les matèries que utilitza i evita tenyir artificialment aquests elements.
Observadora de la naturalesa que l’envolta, Pilar mai no ha sigut una simple diletant de l’art o del medi ambient, sinó que la
seua curiositat l’ha portada a indagar i, finalment, a incorporar els seus coneixements botànics i vegetals a la plàstica artística;
ha domesticat la naturalesa perquè entre a l’interior dels nostres espais urbans, amb la qual cosa ha aportat un altre punt de
vista, estètic, bell, però sense perdre la seua essència natural: el seu punt de connexió amb l’ésser humà. Impossible l’ésser
humà sense naturalesa. Impossible fer art sense naturalesa.
Pilar Sala es diferencia dins del panorama artístic pel seu enfocament personal i insòlit en el tractament de les textures
vegetals com a objecte i/o mitjà plàstic. Parteix de la recollida de substàncies naturals treballades, a vegades quasi sense modificar –a la manera de l’objet trouvé–, amb les quals crea peces tridimensionals, instal·lacions o quadres, però unes altres les
transforma, les enllaça o les entreteix amb elements trobats diversos, fins aconseguir un nou estat alquímic. Així, ha elaborat
un corpus investigatiu que l’ha portada finalment a l’obtenció de paper a partir de les plantes de l’entorn, base de collages,
llibres d’artista, instal·lacions, quadres i escultures. Tot un camí artístic recorregut amb un fort sentiment vital i filosòfic que
aquesta creadora ens empelta amb suavitat a través de la bellesa poètica de les seues creacions. Un temps per a domesticar la
naturalesa segons el seu desig, però sense perdre la filosofia sobre l’ésser humà com a ens natural i el seu pas per la vida, el
seu camí a través del temps i de l’espai.
Natalia Molinos Navarro
Doctora en Història de l’Art i Patrimoni Cultural
Comissària i crítica d’art.

“Niu” 2018
(Espines de palmera i paper artesà, 18x18x10 cm)

“Niu de sisal”
(22x22 cm)

“Arrels de palmeres formades en test”
(20x20 cm)
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“Clamant al cel” 2018 (Collage sobre llenç, rames de jacaranda cosides, textures vegetals, gramínies i pedretes, 80x100 cm)
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“La comunidad-palmigotes” 2000-2018 (Fulles de palmera washingtonia treballades amb tècniques variades, instal·lació de mida variable)
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SON DE MAR
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“Poemes de la platja” 2016 (Llibre d’artista de petxines, caragols de mar, pedres, eriçons i altres elements sobre metacrilat, fragment)

“Cel, Terra i Mar” 2000 (Collages amb textures, tríptic 72x150 cm)
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“Llibres lliures” 2016 (Quadernets de paper-art sobre columnes metàl·liques, instal·lació 120x60x65 cm)

“L’Art és l’expressió de profunds sentiments i pensaments pel camí més senzill”. Einstein
“L’Art és, sobretot, un estat de l’ànima”. Chagall
Parlar de Pilar Sala, de la seua obra i trajectòria, representa submergir-se en el seu món sensible i creatiu, que flueix com
un riu que ho impregna, modela i transforma tot en el seu recorregut.
Contemplem en tot moment la seua dualitat, que lluny d’enfrontar-se i destruir-se com a forces oposades, s’harmonitzen,
sumen i generen tot un cosmos personal. Comprovem eixa dualitat en la seua sòlida formació d’alquimista i la seua gran intuïció i sensibilitat com a artista, en la seua sòbria maduresa i l’estat permanent de curiositat i de frescor de la xiqueta que juga,
en l’aparent fragilitat dels seus materials i la fortalesa conceptual de les seues estructures.
Tot en Pilar és valent i poc convencional. Observa la naturalesa i la societat distòpica i polar en la qual ens movem, i n’extrau els elements primigenis, restes naturals, objectes urbans, i partint d’eixe diàleg els transforma en Art.
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Pilar ens mostra un procés guaridor, reconstructor, una altra manera de connectar naturalesa i societat i sobretot convida a
“veure” els objectes que transcendeixen així del seu material propi i generen una renovada utopia, com a lloc desitjable i bell.
Eixa capacitat d’investigació i de transformació, basada en una sòlida estructura teòrica, li impedeix «perdre’s» vitalment
i artísticament, reflecteix allò essencial i renuncia a allò accessori. Pilar no es deté en el que ha trobat, en allò que ha obtingut,
continua fluint, creant. La seua sensibilitat, equilibri i mesura emergeixen en noves i renovades propostes. Com diria Vassili
Kandinsky en De l’espiritual en l’art i que podem aplicar ací, «en cada moment de la seua producció, l’obra té un germen de
futur» i «avança cap avant i cap amunt».
Amb el seu esperit de col·leccionista, observadora i crítica, que tot ho veu, tot li serveix, tot ho guarda, des de les fulles
caigudes pel vent, fins a la pedra viatgera de riu, del tros bonic de metall rovellat a tot un paisatge d’arrels, flors, fulles amb
el seu elaborat paper, genera belles escultures vives, «covatxols» que ens envolten, murs delicats que ens amaguen, finestres
lluminoses i transparents, estructures voladores, escultures urbanes, animals màgics, mons marins, dones silenciades i caminants primitius que ens conviden a tots a conviure en harmonia.
Des dels seus inicis en 1979 la seua obra no s’ha detingut, continua avançant i ens sorprén amb propostes innovadores. La
seua gran creativitat i constància la situen en el Mapa de l’Art Contemporani Europeu. En tota una dècada, però, només un
9,4% de les exposicions individuals realitzades en els principals museus i centres d’art contemporani d’Espanya van ser de
dones i tenim una Història de l’Art en què pràcticament les dones artistes van ser silenciades i ignorades. Sens dubte, aquest
«sostre de vidre» ha influït negativament en el reconeixement merescut de moltes artistes.
Des d’ací, la meua amistat, reconeixement i admiració a una gran artista i millor persona.
Carme Jorques i Aracil
Catedràtica de Plàstica i Visual, artista plàstica i comissària
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“Dualitat” 1999 (Portes recuperades, paper fet a mà i teles sobre fusta, instal·lació 210x200 cm). Sèrie “El viatge”.

ALQUIMIA VEGETAL
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“Llibre instal·lació II” 2020 (Fibres liberianes de baladre i pals de morera sobre llenç, 60x50x15 cm)

“Llibre instal·lació I” 2020 (Paper fet a mà amb fibres liberianes de morera i altres textures, a més de branquetes de dàtil sobre llenç, 60x50x15 cm)
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“Estructures sobre collages” 2021 (Textures vegetals de palmera, gramínies, plàtan i cotó)
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“Grans caminants entre textures” 2022 (Instal·lació de papers artesans realitzats amb plantes i paper reciclat, 180x200 cm)
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“Caminants fràgils” 2022 (Textures variades cosides a canyes de bambú, 250x300 cm)
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“Història d’una palmera que va nàixer en un lloc inapropiat” 2018.
(Llibre escultura, paper de gramínies silvestres i teixit del tronc de palmera, 50x85x40 cm)

“Poemes de guerra” 2022 (Llibre d’artista amb tronc i textures vegetals, 30x100x35 cm)
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“En cascada” 2021 (Instal·lació retroil·luminada, 140x200 cm). Detall de textures.
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“Bosc màgic” 2021 (Instal·lació amb textures vegetals realitzades amb plantes de l’entorn, columnes metàl·liques i canyes de bambú, 350x500x500 cm)
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PILAR SALA
Lorca (Múrcia) 1942. Resideix a Alacant des de 1972.
Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Granada, 1966.
1984/5/6 Seminaris d’Art Contemporani, K. Power. Centre Eusebi Sempere, Alacant.
1992/3/4 Seminaris Anàlisis de Tendències. F. Jarauta. Arteleku, Sant Sebastià.
A més, altres cursos d’art, seminaris i tallers de: teixit, gravat, escultura, fabricació manual de paper...

EXPOSICIONS INDIVIDUALS
2022
		
2021
2020
2018
2017
2016
2013
2000
2000
1996
1994
		
1993
1991
1990
1988
		
1987
1984
		
1983
		

De la naturalesa a l’art. Pilar Sala. Llotja de Sant Jordi, Alcoi
Exposició Efímera, Santa Pola, Alacant, amb motiu del Dia dels Museus
Alquimia Vegetal, Seu de la Universitat a Alacant.
Naturarte, Hotel La Carrasqueta, Xixona, Alacant.
Pilar Sala. Entre Texturas, Castell-Fortalesa de Santa Pola, Alacant.
Artexturas, Carmen de la Victoria, Granada.
Son de Mar, Casa de Cultura Francisco Rabal. Águilas, Múrcia.
Texturas. Liceu Francés d’Alacant.
La zapatería fantástica. Museu del Calçat d’Elda, Alacant.
Arte y Naturaleza. Ajuntament de Lorca, Múrcia.
Entre lo natural i lo urbano, C.C. Villa de Móstoles, Madrid.
Textilidad, Escola d’Arts i Oficis, Granada.
En torno al entorno, Conselleria de Cultura, Alacant.
Remirada, Sala Caballerizas, Museu Hidràulic, Múrcia.
Tapices, exposició itinerant: Alcoi, Oriols i Lorca. Caixa d’Estalvis del Mediterrani.
Textura línea y color. Sala Municipal d’Alacant.
Galería 11. Alacant
Muestra de Expresión Textil. Casa de Cultura, Ajuntament de Lorca, Múrcia.
Galería Velázquez, Valladolid.
Sala d’Exposicions de la CAAM d’Elx, Alacant.
«La Galerie», Moraira, Alacant.
Galería La Naya, Alacant.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (Selecció)
2022
		
2021
		
		
		
2020
2019
		
		
2018
2017
		
2016
2015

X Bienal 25 años de World Textile Art. Art Space, Seu Espanya. Alcobendas, Madrid.
Vermut Art. Galería Perceval Graell.
Les mas noves, Centro Grau Garriga de Tapiz Contemporáneo. Sant Cugat, Barcelona
Laberintos y Texturas, Galería Artur Ramon Art, Barcelona.
Summa y Sigue. Museu de Vilafamés. Sala Cub del MUA, Alacant.
Pintura&Poesia, Recordant Isabel-Clara Simó. Llotja de Sant Jordi d’Alcoi, Alacant.
Hilaku- Mutaciones IV Encuentro de Arte Textil a Saragossa.
Nou presencies. Itineraris Plurals, Llotja de Sant Jordi, Alcoi, Alacant.
Hilando Ideas, Tejiendo Arte. IVAM-CADA d’Alcoi, Alacant.
Libro de Arte Textil. VIII Bienal de Textil Contemporáneo en Madrid.
Memoribilia. Dona art. Cuevas del Rodeo, Alacant.
75 Aniversario de Miguel Hernández, Llotja del Peix, Alacant.
Josefina Manresa y las Olvidadas, itinerant a Oriola, Alacant i Elx.
Encuentro Internacional de Artistas de la Kasbah, Ouarzazate, Marroc.
I Encuentro internacional de Arte Mediterráneo. Sala municipal d’Alacant.
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2014
2011
2002
		
2001
2000
1999
1998
1997
		
1996
1995
		
1994
1993
		
		
1992
		
1991
		
		
1989
		
1988
1986
		

Pontas Soltas - Contextile 2014, Bienal de arte textil contemporáneo. Guimarães, Portugal.
Hogares. Museu de la Universitat d’Alacant.
2002 Miniartextil Como, Como, Itàlia.
Encuentros de Arte Contemporáneo, Palau de la Diputació, Alacant.
Convocatoria Artes Plásticas 2001, Diputació d’Alacant.
Women in Textile Art. Museu d’Art Llatínoamericà a Miami, EUA.
Tres en raya, Llotja del Peix d’Alacant.
Redes y Punto de Encuentro, exposición internacional. Mercat Porta de Toledo, Madrid.
Artistas Textiles españolas. Galería Belobeb. Braga, Portugal.
XIV Exposición de Artistas Alicantinos. Ajuntament d’Alacant.
8 Artistas en torno a la música, Universitat d’Alacant.
Papel sin fronteras, itinerant a Alacant, Barcelona, Dinamarca.
Interar¨95. Fira d’Art a València. Galeria d’Hector Mora d’Elx.
X Simposio Arte Textil de Graz, Àustria.
TIETAT’93, Taiwan R.O.C.
Textile International Simposium St. Petersburg, Rússia.
Prix Hoppeland 1993, Bèlgica.
7th International of Tapestry Lodz 92, Polònia.
3iéme Prix International Betonac, Hasselt, Bèlgica.
Geometrías, Centre Cultural Sant Josep, Elx, Alacant.
Ocupación de Espacios. Universitat d’Alacant.
Entre telas y telares, Santillana del Mar (Cantàbria).
Primera Muestra Textil, Centro de Arte Pallarés, Lleó.
VIth International Tapestry Simposium, Graz, Àustria.
European Arts and Crafts, Stuttgart, Alemanya.
Mediterránea. Museu de la Indumentària, Barcelona.
International Exhibition. Bratislava, Txecoslovàquia.

1985
Experiencias Artístico Textiles. Museu Tèxtil de Terrassa, Barcelona.
		 II Exposición de Tapiz Contemporáneo, Madrid.
		
Trobada de l’expressió textil – Mostra d’artistes de la Comunitat Valenciana.
1985, 1988, 1990, 1991, 1996 a 1998 Exposición de Artistas Alicantinos. Ajuntament d’Alacant.
1984
I Premio Aranjuez de Tapiz. Aranjuez, Madrid.
1984 a 1990 IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Convocatoria de Artes Plásticas. Diputació d’Alacant.
PREMIS, DISTINCIONS I BEQUES
1984
		
1985

Obra adquirida en la V Convocatòria d’Arts Plàstiques. Diputació d’Alacant.
Obra destacada en el I Premi de Tapís d’Aranjuez.
Admesa com a membre del FAD a Barcelona,
Obra adquirida IV Exposició d’Artistes Alacantins. Ajuntament d’Alacant.

Beca del Ministeri d’Indústria i Energia. II Taller de Tardor. Madrid.
Representant espanyola a la “VIth International Tapestry Simposium”, Graz, Àustria.
Beca del Centre d’Art Eusebi Sempere per a investigació d’escultura tèxtil. Alacant.
Primer premi de la «II Convocatoria de Artesanía Artística». Caixa d’Estalvis. Jaén.
Beca d’investigació de l’Institut Juan Gil-Albert al projecte «El entorno dentro del museo» i per a investigar la
tècnica de fabricació manual de paper amb plantes. Alacant.
Copartícip de la beca Caleidoscopio de la CEE per al projecte «Papel sin fronteras».
Obra premiada i adquirida en la XV Exposició d’Artistes Alacantins.
Seleccionada en els IV Encuentros de Arte Contemporáneo. Diputació d’Alacant.
«Haciendo Textil». Invitada per l’ACTM per a parlar de la seua obra. Museu del Vestit. Madrid.
Invitada pel MUBAG en el Dia dels Museus, amb presentació de Recicl-arte i taller de fabricació de textures
vegetals.
2016
«Descubre una obra de arte. Pilar Sala». MUBAG d’Alacant.
2018
Ciclo «Divulgarte», amb el tema «Etnografía y Arte», Universitat d’Alacant.
Ponent en el Congreso Arte, naturaleza y paisaje 2018 de Ojós (Múrcia).
Ponència al Congrés: Importancia de la educación artística, Rabat, Marroc.
2019
Invitada pel MUA, taller: «Arte, tradición y futuro» en el DIM.
Ponencia: «Arte, Naturaleza y Reciclaje» i taller: «Papel de plantas y texturas vegetales». VIII Bienal de Arte
Textil en Madrid. «Ciudad sostenible».
2020
Invitada a la setmana d’homenatge a artistes paperers «Meu papel do mundo» a Brasil: per a realitzar un vídeo
https://youtu.be/2FbE2lh_hHQ
2021
Seu Universitària d’Alacant, imparteix la conferència «Alquimia vegetal, técnica y posibilidades artísticas del
reciclaje de restos de plantas y papel».
2022
Casa Mediterrani d’Alacant, conferència - trobada «Alquimia y arte. Plantas mediterráneas en la obra de Pilar
Sala» juntament amb Natalia Molinos.
		 Invitada pel Museu del Mar a Santa Pola en el DIM a Exposició Efímera i realització d’un vídeo de «Muros Personales».
1986
1989
		
1990
1993
		
1995
1998
2000
2015
2015
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OBRES EN COL·LECCIONS D’INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES
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Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
Excm. Ajuntament d’Alacant.
Excm. Ajuntament de Lorca.
Central Museum of Textiles in Lodz, Polònia.
Centre Cultural de Lorca (Múrcia).
Centre Eusebi Sempere. Alacant.
Centre Raiffeisenhof, Graz. Àustria.
Caixa d’Estalvis Provincial de Jaén. Jaén.
Escola de Negocis d’Oviedo. Astúries.
Palau de l’Assemblea Autònoma de Múrcia. Cartagena, Múrcia.
Universitat d’Alacant.
Museu de la Universitat d’Alacant.
Museu del Calcer d’Elda, Alacant.
Col·lecció Juan Martínez. Elda, Alacant.
Museu del Tapís Contemporani de Sant Cugat del Vallés, Barcelona.
Centre d’Interpretació del Mar a Águilas, Múrcia.
Auditori de la Diputació d’Alacant ADDA.
Museu del Mar, Castell-fortalesa. Santa Pola, Alacant.
Facultat de Belles Arts. Madrid. Col·lecció llibre d’artista.
Museu d’Art Contemporani de Vilafamés. Castelló.
ESCRITS EN CATÀLEGS, NOTES DE PREMSA I REVISTES
https://www.pilarsala.net/escritos/
WWW.pilarsala.net
pilarsalavallejo01@gmail.com
You Tube pilarsalavallejo01
Instagram artexturaspilar
Facebook Pilar Sala Artista Plástica
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PUBLICACIONS

ANTONI MIRÓ. L’Hospital Sueco-Noruec d’Alcoi.
60 ANYS DE GEOMETRIA. Col·lectiva.
ARCADI BLASCO. A peu de forn.
JOSEP RENAU. The American way of life.
TOMÀS FERRÁNDIZ. Temps de Guerra (1936-39).
ANTONI MIRÓ. El Vol del gat.
AURÈLIA MASANET. Trama i ordit de l’existència.
MIQUEL NAVARRO. La Mirada.
MIQUEL CALATAYUD. Imaginari.
SEMPERE, sempre entre nosaltres. Col·lectiva.
ART VALENCIÀ. Col·lecció Martínez Guerricabeita.
ENRIC SOLBES. Una mirada nòmada.
A MIQUEL HERNÀNDEZ. Homenatge 50x50.
ADRIÀ PINA. Pólitica interna.
EN UN SILENCI QUIET. Col·lectiva.
ESTUDIS D’ART. Col·lectiva.
EL RESCAT DE LA PINTURA. Col·lectiva.
A. MIRÓ / M. NAVARRO. Costeres, ponts i xemeneies.
MIRALLS DEL MIRACLE. El patrimoni industrial.
PER A JOAN VALLS. Papers i collages.
XAVIER LORENZO, La pintura.
FERRAN CABRERA I CANTÓ. 150 anys.
A MIQUEL HERNÀNDEZ, Setanta-cinc per setanta-cinc.
ESPAIS AVANÇATS, Escola d’Art d’Alcoi.
ALEXANDRE SOLER, La imaginació desbocada.
CRESPO COLOMER, Passió per la fotografia.
RIGOBERT SOLER, L’exuberància del Mediterrani.
VICENT M. VIDAL I VIDAL, Mig segle d’Arquitectura.
JOAN CASTEJÓN. Introspectiva, obra sobre paper.
S. VIANA / M. DÍAZ / L. PASTOR. Temps d’Art.
NOU PRESÈNCIES. Itineraris plurals.
POLÍN LAPORTA. La memòria del temps.
MANUEL BOIX. La Nau de Caront.
A OVIDI MONTLLOR. Vinticincvacances. Col·lectiva.
PACO SEMPERE / DAVID TRUJILLO. Temps d’Art.
AURORA VALERO. Ritme i estructura.
ISABEL-CLARA SIMÓ. Pintura & Poesia.
FRANCESC JARQUE. La càmera i la vida.
P. CANTÓ / J. CREMADES / A. ALCARAZ. Temps d’Art.
D’UN TEMPS D’UN PAÍS. Col·lectiva.
ANTONI MIRÓ. Recent pintat.
GRUP D’ELX. Col·lectiva.
PILAR SALA. De la natura al art.
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J. SOU / A. ESPI / K. POWER / J. PIQUERAS / J. RUESGA
R. M. CASTELL / D. GÁZQUEZ / N. MOLINOS / C. JORQUES
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