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Es ben curiós comprobar que un país, com el nostre, que està fet de més de tres quartes 
parts de secà, roca i muntanya, ha produït sobre tot artistas d’horta i de terra tova. Potser 
que als compradors de quadres –o siga, als burgesos de les ciutats litorals- els donava 
més gust contemplar verdors esponjoses, jardins florits i assolellats, fruita en abundàn-

cia, i coses així. O potser tam-
bé que als pintors mateixos…

El fet és que, ací, els produc-
tes florals i hortofrutícoles han 
inundat totalment la producció 
de paisatges i derivats. No és 
cap broma: és la imatge que 
un país va fent-se d’ell mateix. 
Ignorant les pedres. I això és 
greu, perquè les pedres són la 
base d’una bona part del país 
nostre. La nostra gran obra: 
milers i milers de quilòme-
tres de marges, ribassos, pa-
rets en sec, tanques, murs de 
bancal. Per tal de dominar la 
muntanya, cobrir-la de blats, 
d’ametlers, de garrofers, oli-
veres o vinyes, convertir-la en 

una cosa humana. Una obra immensa, de les muntanyes de Xixona a les de Cadaqués, 
que molts pocs del mán han sabut fer. Un prodigi més gran que cap Gran Muralla.

Tres quarts del país fets de mà humana, construït, a còpia de milers de milions 
de pedres: pedres arrancades, triades una a una, portades a coll, arreglerades i en-
caixades. Obra perfecta. Com l’obra de Pilar Dolç, que les rescata per a sempre. 
Obra de llarga paciència i de feina lenta i acumulada, com el treball de Pilar Dolç. 
Obra de valencians de muntanya, de gent sòlida i dura, que sap que allò que fa 
ho ha de fer ben fet, o no fer-ho. Que es com Pilar Dolç fa les coses: exactament.

Mireu bé aquestes pedres, per favor. Mireu-les atentament, llargament. No són només 
trossos de roca, minerals: porten a dins un tros d’ànima ofegada. La nostra, la de tots.

Els valencians de la muntanya i el secà -que en la història han estat la majoria-, per ge-
neracions i generacions cada nit, en  anar a dormir, tancaven els ulls i somniaven pedres.

Angle (1978). Litografia sobre pedra (540x700)

Diàlegs amb l’Art
Pedres
Stones

Joan Francesc Mira (1981)
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Pilar Dolz Mestre
Naix a en Morella (Castelló) en l945. Cursa els seus estudis de dibuix i pintura en la 

Escola Massana  i en la Escola de Belles Arts de Barcelona, així com els seus estudis 
de gravat, litografia i xilografia en La “Escola d’Arts i Oficis, secció Arts del Llibre” 
de Barcelona, en la “Accademia Raffaello” d’Urbino (Itàlia) i en el “Istituto Statale 
d’Arte”, en Peruggia (Itàlia), en la Accademia de Belle Arti Pietro Vannucci”, en París 
en el “Atelier l7” amb S.W. Hayter i en el “Atelier Goetz”.

D’entre las inumerables exposicions individuals  fetes en Espanya cal resaltar les de 
València: Galeriacuatro,  Galeria L’Eixam i Galeria Dávila. Les de Galería Odeon de 
Zaragoza o la del Museu Monjo de Vilassar de Mar. 

Ha exposat també en Madrid, Barcelona i Sevilla, en Itàlia: Urbino, Brescia i en 
la Biblioteca Sormani de Milà. En França  ha exposat en Aix en Provence i en París, 
també en Ginebra (Suïssa), Kettwing (Alemanya), Bradford (Anglaterra), Sjöbo 
(Suècia), Lotz (Polònia) i en  Xapó en la Galeria Tadasu de Kyoto. Per nomenar només 
unes poques. 

Hi ha obra seua en els Museus: BB AA San Pio V de València, Museu del Gravat 
Contemporani, Centro de Grafica e di Documentacione de San Bernardino de Urbino, 
en les Biblioteques: Nacional de Madrid, Biblioteca Sormani de Milán, Biblioteca 
de Catalunya... En les Col.leccions Actilibre de Madrid, Fundació Bancaixa, Institut 
d’Estudis Catalans... i en nombrosos  Ajuntaments, institucions i col.leccions privades.  

Des de 1974 es directora de la CÀNEM GALERIA, on ha editat també obres de 
molts dels seus artistes,.  
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Pedra seca II (1980). Aiguafort sobre planxa de zinc (200x200 mm)

Aleres IV (1980). Aiguafort sobre planxa de coure (200x200)
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Pilar Dolz. Estampant a Urbino, 1978

Les pedres dels Ports les porto en l’ADN
 

Pilar Dolz Mestre

Com ho diré? Trio un motiu que m’inspira. Treballo en sèries: “cordes”, “insectes”, 
“dones”, “finestres”, “herbes”, “esquerdes”...

En esta ocasió vaig triar pedres, les pedres; no hi havia  pensat abans, però ara, des 
que ho vaig triar... les pedres han estat, són una font de reflexió d’eixa etapa de treball 
que m’ha anat fent veure com d’arrelada estic al meu principi, als meus orígens. 

Les representacions que ara mostrem són de la fi dels anys setanta. Aquells anys vaig 
passar llargues estades a Itàlía: a Urbino, “le dolce colline de Le Marque”.  Rafaello 
Sanzio posa, les “colline” com a fons de les seues Madonnes; Leopardi les canta als seus 
poemes, i tants i tants artistes les mostren i les lloen. I jo, que les tenia cada dia davant 
dels meus ulls, refeia parets de pedra, fites, murs, feixes, dibuixava, dolguda, solsides...

 I així mateixa era com anava 
ampliant els meus coneixements 
tècnics d’estampació, que la gran 
majoria son litografies! Litogra-
fies, dibuixades sobre grans pe-
dres litogràfiques, insistisc; axí és 
com es fa, dibuixar pedra sobre 
pedra, tot i que llavors ho feia.... 
sense adonar-me’n, inconscient-
ment. Ara ho veig com una mena 
de teràpia, una catarsi.

 Vaig fer una exposició a Urbi-
no. Donatella Marchi va escriure 
a la presentació: “...rocce, sassi 
pressati l’uno sull’altro secondo 
un’ordine metafisico. Che rinvia, 
se si vuole, alle fitte stratificazione 
dell’inconscio e dell’anima -Chè 
solo nel “puro” modo naturale 
sopravvive e pulsa il “metafisi-
co”... I a la fi diu: “...la natura o 
el paesaggio conducte alla follia”.

 Fa trenta anys que no havia 
tornat a llegir ni meditar això... 
La pedra tenia, i té per a mí alguna cosa no sols de pertinença, també de pertinàcia, 
d’obstinació... “és de pedra i durarà”, de tenacitat, i alhora de conformitat i esperança, 
com els paredats que confirmem la natura del meu paisatge... del nostre paisatge, tan 
consabut que confiem que no ens pugue portar a la follia.

 Com diu Joan Frances Mira: “Mireu bé aquestes pedres, per favor. Mireu-les aten-
tament, llargament. No són només trossos de roca, minerals: porten a dins un tros 
d’ànima ofegada. La nostra, la de tots.”

PILAR DOLZ


