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I. Qui som arteEnred? 
 

L'exposició que es presenta en el Castell d’Alaquàs, forma part 
d'una de les moltes activitats que ja vénen sent habituals pel 
col·lectiu d'artistes. 

arteEnred sorgeix amb la perspectiva de fer-se un espai en els 
plantejaments estètics existents, fent que aquest deixe de ser un 
procés individual per a convertir-se també en un gaudiment i 
divertiment creatiu col·lectiu.     

Establir contactes entre artistes de diferents llocs de la geografia 
per intercanviar experiències i elaborar nous canals de 
col·laboració i possibilitats estètiques – trobades-, invitació a 
personalitats relacionades amb el procés creatiu per enriquir-nos 
amb la seva experiència personal, oferint possibilitats per 
exposar i mostrar la seva obra tant en l'àmbit Online com en 

importants sales d'exposicions i centres culturals, assistència a esdeveniments expositius a nivell 
nacional i internacional i una permanent informació del més rellevant dintre del món de l'art, 
especialment en el relatiu al col·lectiu que integrem el portal: arteEnred és una forma diferent de sentir 
i entendre l'art, trencant amb els esquemes tradicionals; és una opció diferent de relació i producció 
artística, una porta oberta a tots aquells que d'una manera o d'un altra vulguin tenir lligams artístics 
amb certs artistes, gaudir del seu art i donar a conèixer el propi. 

 

La necessitat d'una relació més estreta entre els artistes 
plàstics, l'intercanvi d'experiències i projectes, el fet poder i 
veure i mostrar la seua obra, el sentir l'art mitjançant els 
artistes de l'entorn establint una relació de complicitat, ajuda i 
esplai propici que amb l'ajuda de les noves tecnologies la feien 
viable. La resposta  massiva d'artistes va fer que es plantejaren 
possibilitats en un principi no estimades que van ampliant i 
enriquint el moviment artístic  arteEnred. 

La Plataforma va començar a primers de juny del 2006, des 
d'eixe moment ha exposat entre altres en sales d'exposicions 
tant emblemàtiques com el Museu de Ceràmica i Arts 
Suntuàries González Martí, el Cercle de Belles Arts de València, 
les Drassanes y el Castell d'Alaquàs, sent la segona vegada 

que exposem en el mateix, aquesta en una intervenció integral 

També col·labora en projectes humanitaris com el de l'ajuda al Poble Saharaui; artistes del col·lectiu en 
col·laboració amb la Federació d'Associacions de Solidaritat al Poble Saharaui de València estan 
realitzant el projecte per a la creació d'un taller de ceràmica en els campaments de refugiats. 

“Més es més”, una nova manera de veure, analitzar i gaudir de l'art.  
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II. TEMÀTICA DE L'EXPOSICIÓ 
 

L’associació artística arteEnred amb motiu del centenari de Miguel Hernández, vol homenatjar l'il·lustre 
poeta amb un projecte plàstic sobre la seua obra. Un homenatge que no sols invite a una aproximació a 
la seua vida i obra sinó també a una profunda vivència interior dels seus poemes a través de l’expressió 
artística. 

Som conscients que l’obra d’Hernández ha generat moltes manifestacions artístiques i més en l’any del 
seu centenari, encara així, tornem la mirada sobre els seus poemes fent que tot un col·lectiu 
d'ARTEENRED reinterprete el mateix poema oferint una visió conjunta de la interpretació d’alguns dels 
seus poemes sempre plens d’energia, i sentiment. 

El projecte s’estructura al voltant dels poemes: ACEITUNEROS (Viento del pueblo), OFICIO ADÁNICO 
(Sonetos pertenecientes al Silbo vulnerado ), LEYENDO (Perito en lunas), ¿NO CESARÁ ESE RAYO QUE 
ME HABITA? (El rayo que no cesa. -Sonetos de amor-), TODO ERA AZUL (El hombre acecha. Dedicado a 
Pablo Neruda), CUANDO PASO POR TU PUERTA (Cancionero y romancero de ausencia), que seran 
interpretats per un nombrós grup d’artistes donant l’oportunitat de captar percepcions, sensacions i 
respostes diferents davant del mateix poema. 

Al mateix temps, les nostres obres seran interpretades per poetes que donaran una nova interpretació a 
aqueix joc de percepcions i sensacions.  

Així mateix seran musicats i recreats en dansa alguns dels poemes. 

 

Pintada, no vacía: 
pintada está mi casa 
del color de las grandes 
pasiones y desgracias. 
 
Regresará del llanto 
adonde fue llevada 
con su desierta mesa, 
con su ruinosa cama. 
 
Florecerán los besos 
sobre las almohadas. 
Y en torno de los cuerpos 
elevará la sábana 
su intensa enredadera 
nocturna, perfumada. 
 
El odio se amortigua 
detrás de la ventana. 
 
Será la garra suave. 
 
Dejadme la esperanza. 
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II. Artistes plàstics  

 
A.B. WIEDEN 
JOSÉ  MIGUEL  ALGUER 

ALMA  TAURÉ 
ARRÓNIZ -PEPA  ALONSO  ARRÓNIZ- 
CONCHA  ALONSO TORMO 
OLGA  ARCOS 
ENCARNA  ARNAL 
ROSAANA  ASENSIO 
EVELYN  CARELL 
CARMEN  CAROT 
ISABEL  CASAS 

JULIO  CASTILLO  LLORCA 
CARMEN CEBRIÁN & VISI PLANELLS 
TOLA  CLÉRIGUES 
ISABEL  COSÍN 
MARISA  EBRI 
FERNANDO  EVANGELIO 
JOSEP  FERRAGUT 
ELVIRA FERRER & CONSUELO 
         GONZÁLEZ & CLAUDIA  LÓPEZ 

 
MARTÍN  FORÉS 
PEPE  G.  PERSONAL 
JUVI  GALÁN 
JACINTO  GALLOSO 
PILAR  GARCERÁ 
AMPARO  GARCÍA  -VERA- 
CARMEN  GARCÍA 
VICENTE  GASCÓN  GARCÍA 
DORI  GINER 
CONSUELO  GONZÁLEZ 
Mª  JESÚS  GUILLOT 

ANTONIO  HERRERO 
HERRERO  &  CEBRIÁN 
IÑESTA  &  AJENJO 
FRANCISCO  IVARS  HURTADO 
JOANBATISTE  
JUAN  CARLOS  JULIÁN  CEBRIÁN 
IRENE  LARIO 

ELENA  LLISO 
SILVIA  LLOP  CALPE 
EMILIA  MARÍN  &  CURRO BAÑOS 
JOSÉ  JAVIER  MARINA  ALDEA 
ELENA  MARTÍ 
JAIME  MARTÍ 



 

    
 

 

JESÚS  MARTÍNEZ 
TONI  MAS 
MASSOT 

JOAN  MILLET 
JOAN  MONTANYES  MERCÉ 
ENCARNA MONTEAGUDO 
ENRIQUE MONTORO –MAE- 
MANUEL  MONZONÍS  PUIG 
ENRIQUE  ORTS  ALCOVER 
LUCÍA  PEIRÓ 

TONI  PENADES 
CARLOS  PÉREZ-BERMÚDEZ 
Mª  LUISA  PÉREZ 
AMPARO  PINTER 
SOFÍA  PORCAR 
MANOLO  PORTOLÉS 
RAGA 
RAFA  RAGA 
MARIAJOSÉ  RAMIS 

CARMEN  RAMÓN 
JOSÉ  MANUEL  RAMOS 
REIG NOGUERA 
JUANA  ROMERO  TRIAS 
CARMEN  ROMEU 

ANA  RUIZ & CARLOS  LUENGO 
ISIDORO  SÁENZ 
Mª  FERNANDA  SÁIZ 
MARIBEL  SALAS 
MANOLO  SALES 
AMPARO  SANTAMARINA 
LEONOR  SEGUÍ 
ROSA  SORIANO  MARZAL 
G. STÜBING 

AMPARO  TORTONDA 
ÁNGELES  TRIBALDOS 
LUIS  VIGUER  SOLER 
LUCÍA  ZALBIDEA 



 

    
 

 

 
 
 
 
Poetes “Grup Transfusiones”  
 

PALOMA  ÁNGEL 
GONZALO  LAGOS 
CARMEN  MEGÍAS 
MARÍA  PEIRÓ 
GUILLERMO  ROQUÉS 
SANTIAGO  SÁNCHEZ 
ANA  NOGUERA 
MARIA  JOSÉ  MORMENEO 
SEBASTIÁN  VÍTOLA 
NATALIA  RUIZ  DE  CENZANO 
MABEL  VALERO 
HAMDI  ZEIN 
LORENA  DEL  HIERRO 
CLARA  CARBONELL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballarins grup “ASLFV” 
 

CLAUDIA LÓPEZ –Coreògrafa- 
 
PALOMA LÓPEZ 
JORGE RICO 
EVA SEBASTIÁN 
PAULA ESCOMS 
PEPA SÁEZ 
SORAYA BARNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 

 
IV. Alguns poemes 
 
Girar la vista a tu percepción hernial, y neurótica sed de trufa. 
 
De  hígado hincado,  chirría bajo la luna del film salvador 
y sus ojos  de ti se ríen, nenúfar de mirada,  legumbres de techo y excremento.  
 
Donde se encuentra la patraña enana de limbo y crecida de salmos 
chillan, bajo la cripta de la extra de hastío,  vulgar ladrido del cuarto  
repitiendo a la  marsupial  enganchada a la melena del almendro. 
 
La santa blanca muela del Caribe bucea entre el sentenciador de las carmelitas. 
Saltas de barniz sobre la ola, que tiesa se funde en harina de sequedad craneal.  
Ana Noguera 
    
 
Latido en la horizontal 
En la mirada horizontal subyace la sucesión infinita y su cadencia, memoria que se 
hace eterna sobre espuma, golpes, ciclo incontrolable donde el humano es otro 
espécimen entregado a un pequeño latido en un universo que late. 
 
En la mirada horizontal la cadencia se revuelve líquida y azote, sumerge al humano 
en puro dolor, incomprensión, hostilidad que penetra en uno y lo revuelve. Una 
cadencia hereje agita la vida en corrientes dentro de las fronteras de la piel. De piel 
hacia fuera un maremoto de palabras late sobre todos los latidos, la cuna vacía. 
 
Su escozor puede descansar los ojos en la arena, respirar el esqueleto que hueso a 
hueso transporta cuerpo y entraña. Caminan salino los pies horizontales, 
descalzos, pisan firme la tibieza al son de un ritmo perenne, al tacto de cada grano 
de espejo cicatrices palpitan la memoria, la sustancia…y se deja morir en el ciclo 
entregado al pequeño latido en un universo que late.  

Carmen Megías   
     
    

PUREZA 
Rozar los labios de lo hermético, 
transpirable en la pureza de un suspiro. 
Ascender, tocar su centro. 
 
Entre las manos existe un lugar, 
un murmullo, que sigiloso, 
habita en dulce blanco. 
 
Aspirar la profundidad, 
abarcar la nada en simples trazos,  
decir sin decir, 
mediar un sonido 
que tímido traduce que el amor 
es un Dios que transfigura el tiempo 
en una visión que alcanza a ser infinita. 
Clara Carbonell 



 

    
 

 

 
 
Caracola y vida 
No descarto ser el blanco hincado en la nieve, 
el golpe de latir incombustible bajo tu nariz, 
el alimento rojo y cíclico, 
la voluntad, el cuerpo húmedo,  
la ciénaga mordida de la memoria, 
el ocaso al rodar en los arenales de sol y muerte,  
un reloj de pánico, imaginable,  
manchando en las maderas el ejercicio del muerto, 
leño que murmura de cuenco y oro sellando de azúcar las ventanas, 
con voz de hombre que tose. 
         
No descarto mi sangre, 
si en este fuego todo se nos permite. Gonzalo Lagos 

 
 

 
Miembros marchitos 
entre la orilla, 
encogidos al poniente  
como una flor seca, 
exudados en los cuellos retorcidos  
de la corteza, 
al calor de la noche perforada.  
Cuerpo roto entre el poniente 
de la tierra. 
  Hamdi Zein 
 

Azul 
Nace el azul, 
desde sus ojos,  
desde la luz que rebosa en su mirada 
portadora de ideas, 
las que el corazón no nombra pero siempre anidan 
en el pecho remendando los latidos. 
 
Emana azul, rebeldía,  
una línea plena  
de voluntades en el compromiso de la sangre, 
la primavera sembrada desde sus ojos 
azul de tierra y en el dolor que atardece.  
 
Con otoño a cuestas permanece azul,  
porque todo era azul delante de aquellos ojos.  
Y es azul presidio, azul los golpes, azul la herida,  
azul adiós aún en los párpados que no se rinden, 
que se niegan a cerrarse ante la muerte  
renaciendo siempre joven,  
siempre azul desde sus ojos. Mabel Valero 



 

    
 

 

 
   

 
PUERTA ABIERTA AL LABERI NTO SIN RETORNO, 

AL TEMBLOR. 
 

PUERTA A LA ESTANCIA DESHABITADA 
DONDE EL ALMA SANGRA AZULES Y PERLAS DE RETAMA Y AZAFRAN. 

 
UMBRAL VIRGEN A LA ÚLTIMA ESTACIÓN DEL ÚLTIMO TREN DE LA ÚLTIMA ESPERANZA. 

 
BOSQUE INANIMADO, ESTANCIA DE METAL. 

 
PUERTA SIN OIDOS, SIN PALABRAS. 

 
NO ES POSIBLE ENTRAR,  

NO SE PUEDE SALIR. 
 

¿QUIÉN HOYARÁ ESA PUERTA SIN VENTANAS, SIN ALDABA? 
 

¿QUIÉN? 
 

Santiago Sánchez 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
Parir tu luz 
 
Parir tu luz incendiada en rebeldía. 
Parir el día, azul cristal, 
reflejo de la muerte pronta, 
ancla de los ojos que nos miran aún, 
que aún se encuentran alerta aquí, que igual seguimos.  
Borrar los tiros y las sombras, 
y parir tu luz 
por el ángulo distante en tiempo, 
cercano en la memoria. 
 
Parir tu luz entre los pliegues añejos, 
parir tu luz, Miguel, por esta boca necia que hoy se atreve, 
que hoy domina la certeza de lo vivo, 
que no duerme hoy para besar tu luz, 
abrazar, amamantar, 
proteger y morir por este brillo tuyo necesario. 
 
María Peiró 
 
 



 

    
 

 

V. Textos del catàleg 
 
 
Elvira García Campos. Alcaldessa d’Alaquàs 

 
 “...L’art és un element d’esperança, en un món tan canviant, tan 
convuls, l’art ens ofereix un element que perdura, que contínua al 
llarg del temps, que roman amb nosaltres recordant-nos qui som de 
manera col·lectiva, indicant-nos els senyals que han de guiar el 
nostre camí. En una constant fugida de la nostra simbòlica caverna, 
l’art ens aporta llum i esperança. 

 

Al llarg d’una jornada de qualsevol persona del món occidental, la 
paraula economia l’acompanyarà des del matí fins a la nit. Mitjans 
de comunicació, amics, familiars, res pareix existir més enllà dels 
números, les xifres o les estadístiques. No obstant això el col·lectiu 
ARTEENRED, ens ofereix a través de la seua obra una visió del nostre 
entorn amb molt més contingut simbòlic i real. 

 

Aquest és un moment per a gent valenta i, per tant, aquesta és una 
exposició de persones valentes, i també generoses. El futur es construeix des de la transgressió i l’art, la 
pintura, l’escultura i la resta de disciplines coincideixen en el seu intent per transgredir els límits 
coneguts, per intentar anar més enllà, i aportar així coses noves, diferents, i també alternatives. A més 
aquesta exposició ens aporta l'esforç conjunt i la cooperació com a model de treball, d'aquest grup 
d'artistes, per a aconseguir arribar més lluny i amb mes força…” 

 
 
Jaume Coll Conesa. Director del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuaris González Martí. 

 
 “...En cada una de les seues propostes 
arteEnred presenta la seua renovadora 
visió de com crear i viure l’art. Conceptes, 
idees, autors que han forjat el nostre 
present a través de la seua pròpia creació, 
són la font d’inspiració de l’obra individual 
d’un grup de persones inquietes que 
reflexionen i mostren el seu treball a 
l’empara de la crida del col·lectiu. En 
aquesta ocasió, el motiu és l'universal 
poeta Miguel Hernández, a qui rendeix 
homenatge entre els murs del castell 
d'Alaquàs un grup molt nombrós de 
dansaires, poetes i artistes plàstics. Més 

enllà de les limitacions dels espais de creació comercialitzada i conformista, que fins i tot converteixen 
l’obra dels nostres grans genis en un producte de consum superficial, sense proposar aprofundir en el seu 
missatge i quedant-se en una pura epidermis de màrqueting, el treball del col·lectiu pretén trencar el 
cercle viciós en què han caigut alguns sectors de la nostra societat. Només val l’obra dels consagrats, 
però sense explicar perquè són valorats...” 
 



 

    
 

 

 
 
Encarna Arnal Moreno. Artista Plàstic. 

 
 “...En aquesta nova exposició del col·lectiu arteEnred ens 

aproximem a l’obra i figura de Miguel Hernández, la lectura i 
coneixement de la qual ens ha delectat per llarg temps.  

És el nostre propòsit en aquesta mirada global realitzar 
un recorregut general per les seues etapes literàries, en la seua 
plenitud i totalitat. Constitueix un repte professional i una 
satisfacció personal per al grup d’arteEnred brindar a 
l’espectador, com si d’un gran políptic es tractara, el gaudi d’una 
àmplia varietat de reinterpretació en interessants expressions 
artístiques. 

I tot sorgeix de la lectura dels seus poemes: Miguel 
Hernández plena de llum, goig i sentiment nostre esperit artístic 
ens dóna ales per a continuar disfrutant dels sentiments viscuts, 
evocats, plasmats. 

Poesia de les lletres, poesia del cor, del color, la forma i la 
matèria! 

L’art és poesia i aquesta és art…  ambdues tenen un nexe comú en la praxi: El valor de la creació 
a partir de la vivència interior. Força i vida, moviment vital, energia creativa, expressiva, mar i 
plenamar…Unió de l’univers!...” 
 
 
 
Enrique Montoro Andrés. Artista Plàstic 
 
 “...En aquesta exposició es planteja la 
relació entre la poesia i la plàstica, les 
nostres obres interpreten la poesia i 
aquesta les interpreta a elles.  
És evident que no hem inventat res, 
poesia i plàstica, o millor dit, visualitat, 
són conceptes que van aparellats ja 
molts segles. Moltes vegades hem pogut 
comprovar que van existir pintors 
dedicats a escriure (Leonardo amb les 
seues màximes filosòfiques i morals i Van 
Gogh amb les seues cartes a Theo), hi ha 
també escriptors que pintaven com 
Kafka, Víctor Hugo, Rimbaud, 
Baudelaire, William Blake, Rossetti, 
Hesse, Jean Cocteau, Alberti amb les seues liricografies. 
Un poeta no massa amic de Miguel Hernández, García Lorca, va confessar obertament: “Quan un 
assumpte és massa llarg o té poèticament una emoció gastada, ho resolc amb els llapis, açò m’alegra i 
diverteix de manera extraordinària”.  
Efectivament, hi ha una tradició poètica “visual”, molt antiga que va arrancar amb els grecs i romans, 
aficionats a tot tipus de jocs poètics, entre ells els cal·ligrames, on el poema s’adaptava a la forma d’un 
objecte. Seguirà amb aquesta tradició l’època cristiana amb versos  en forma de creu o laberint...” 
 
 



 

    
 

 

 
José Manuel Ramos. Artista Plàstic i Pte. APAP arteEnred 
 
 “...Poemes que relaten el que les veus de pedra, de ferro, de paper, de ceràmica, de mil pigments han 
volgut dir dels versos triats de Miguel Hernández, açò és el que podem contemplar en aquesta exposició, 
aqueix doble sentit i sentir queda reflectit en el catàleg “Art i poesia” i en la mostra d’art contemporani 
que podem admirar en el marc incomparable del Castell d'Alaquàs. 
 
Cada vers de Miguel Hernández queda fos en les obres plàstiques 
i al seu torn aquestes adquireixen nova vida i empremta 
individual en el sentir de cada un dels poetes que les han 
interpretat del grup Transfusions, és el tancament del cercle que 
vam començar llegint els versos del poeta. 
 
Joan Manuel Serrat, artista que ha adaptant amb música al 
nostre literat d'Oriola, preguntat si la seua poesia ve amb música 
incorporada, contesta: “la poesia de Miguel Hernández és 
extraordinàriament musical i està molt pròxima al que podria ser 
el pensament o la forma de plantejar una cançó per un escriptor 
de lletres de cançons - a pesar d’això, u sempre escriu una música 
que és subjectiva, la que u –D'alguna manera– entén que el 
poema emet…”,els artistes plàstics s'embarquen també en 
aquesta aventura transcomunicacional, arrepleguen el testimoni 
llançat utilitzant el seu art com a instrument...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

    
 

 

 
VI. Catàleg i cartel de l'exposició  

 
 
 
 
 

 
 
 

Títol: 
 

“Art i poesia”. Miguel Hernández 
 

Disseny:  Martín Forés.  Artista plàstic. 
 

 
 
 
 
Edita:   
Ajuntament d’Alaquàs 
APAP arteEnred 
 
Pròlegs: 
Elvira García Campos. Alcaldessa d’Alaquàs 
 
Jaume Coll Conesa. Director del Museu Nacional de 
Ceràmica i Arts Suntuaris González Martí. 
 
Encarna Arnal Moreno. Artista plàstic 
 
Enrique Montoro Andrés. Artista plàstic. 
 
José Manuel Ramos. Artista plàstic. Pte. de la APAP 
"arteEnred" 
 
Disseny i maquetació:  José Manuel Ramos    
Impressió:  Imrenta Alagraf S.L.  C/ Cid, 13. Alaquàs 



 

    
 

 

Fotografia:   José Javier Marina Aldea        
 
 
 
VII. Crèdits 
 
Organització i Coordinació:  
Ajuntament d’Alaquàs 
Associació arteEnred 
 
Comissari:  
José Manuel Ramos 
 
Inauguració:  
Divendres 14 d’octubre a les 19:30 hores. 
 
Del 14 d’octubre de 2011 al 8 de gener de 2012. 
 
 
Espai expositiu: 
 
CASTELL D’ALAQUÀS 
 

 
 
 
VIII. Informació de contacte.      
 
 

DIFUSIÓ  ARTEENRED 
C/ Campoamor, 68 Pta 13.  46022 Valencia 

Correu e.: ramosjm@arteenred.es 
Web: http://www.arteenred.es 

Tel.:  647263296 

CASTELL D’ALAQUÀS 
C/ Pare Guillem, 2.  46970 -Alaquàs 

Email: castell@alaquas.org 
Web: http://castell.alaquas.org/ 

Tel: 96 112 28 28 
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