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Las estrechas relaciones entre las imágenes y las 
palabras constituyen uno de los goznes básicos de la 
historia de la cultura. Y, a su vez, otra de las proyec-
ciones fecundas de esa dilatada conexión histórica 
son precisamente los libros.

Gracias al tránsito entre la oralidad y la escritura se 
potenció ampliamente, además, tanto el radio de 
acción de la propia comunicación e influencia de las 
ideas en un entorno cada vez más dilatado, como la 
capacidad humana de elaborar reflexiones metalin-
güísticas, es decir de referirse al lenguaje mismo, de 
hablar acerca de las palabras, de sus efectos, norma-
tivas y secretos poderes referenciales o connotativos.

Cuanta más capacidad efectiva consiguieron las pa-
labras, más necesidad tuvieron de apuntar hacia la 
realidad y hacia las imágenes. ¿Por qué precisamente 
hacia las imágenes, podemos preguntarnos? Pues 
porque nunca debemos de perder de vista que, desde 
los inicios de la humanidad, los textos y las imágenes 
fueron siempre elementos de potente mediación, de 
dominio y de conocimiento de la realidad. De ahí que 
ambas palancas, construidas por el sujeto humano 
–imágenes y palabras--, pronto se mirasen de reojo, 
concretamente para mejor controlarse, influirse y 
dialogar, no sin marcadas suspicacias, dados sus res-
pectivos poderes y aspiraciones.

Los mismos griegos, nuestros ancestros culturales, 
se dieron perfecta cuenta de esta situación interacti-
va y con perfecta habilidad supieron recurrir a un mis-
mo término, para referirse, en paridad de acciones, 
tanto al hecho de escribir como al de dibujar. Excelen-
te constatación: había que conectar ambos dominios, 
desde el momento mismo de su origen humano. Fue 
así como el verbo grapheîn denota ambos procesos: 
el de la escritura y el de la representación gráfica, que 
acabaron dándose la mano paulatinamente a través, 
por ejemplo, de los pergaminos, de los papiros, los 
códices y los libros, según la complejidad fue crecien-
do entre los engranajes de la historia. Así, podemos 
constatar etimológicamente que “grafismo” o “ca-
ligrafía” comparten una misma raíz, a pesar de los 
distintos ámbitos de uso a los que corresponde su 
aplicación.

En consecuencia, las tareas de leer textos y de inter-
pretar imágenes pasaron, en paralelo y a pesar de 
todo, no sólo a un contexto común de hermenéuticas 
simultáneas, sino también a una interdisciplinaridad 
manifiesta. He ahí la doble vía y sus direcciones: de 
los textos a las imágenes y de éstas a las palabras. 
Es decir, que fueron los griegos sumamente cons-
cientes de que desde los textos, las imágenes podían 
adquirir potencialidades de representación infinitas 
(hypotiposis), así como desde las imágenes, las 

JOSEP FERRIOL:  ESCENAS EN TORNO 
AL MUNDO DE LA LECTURA.

Habent sua fata libelli / Los libros tienen su destino.
Terentianus Maurus,  218.
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palabras podían elaborar entramados ilimitados de 
interpretación (ekphrasis). El círculo creativo debería, 
pues, seguir girando sobre sí mismo eternamente, a 
partir precisamente de este juego de fecundas corre-
laciones y plurales enlaces. (Ekphrasis como descrip-
ción de las imágenes con palabras; Hypotiposis como 
desvelamiento de la presencia íntima de las palabras, 
subyacentes a la eclosión de las imágenes). Y, en el 
centro de tal historia, se halla la saga genética de 
los libros, dando cabida a esa mutua necesidad de 
diálogos entre las imágenes y los textos. Pero ¿quién 
ilustra a quién? ¿Las imágenes a los textos o a la 
inversa, las palabras a las imágenes? Quede, pues, 
tal pregunta, con su clara relevancia, en el aire. Ahora 
que –en nuestra época-- se mira hacia ella con fecun-
da inquietud e insistencia.

Es así cómo Josep Ferriol Cardo (Godella, 1962), una 
vez más, en esta rueda de influencias, se ha propues-
to, desde las imágenes pictóricas, apuntar argumen-
talmente hacia el mundo de los libros y de la lectura, 
justamente en un momento nada fácil para esta co-
rrelación histórica entre las imágenes y las palabras.

¿Vale efectivamente una imagen por mil palabras, 
como se remacha cansinamente incluso, desde el 
presente universo de la actual iconosfera, como si se 
potenciara, a ultranza, definitivamente, el proceso de 
la vieja/nueva ekphrasis? ¿O acaso una palabra puede 
generar ilimitadas imágenes en su entorno, siguien-
do los dictados y sugerencias de la veterana y casi 
olvidada retórica?

Josep Ferriol, tras un cuarto de siglo de actividad 
plástica y docente, mira astutamente de reojo tales 

intercambios, a través del ejercicio de su pintura, 
mientras convierte a la lectura y sus personajes en el 
directo y recurrente tema de sus trabajos más recien-
tes. Le interesan asimismo los espacios, actitudes y 
circunstancias de lectura que ejercitan sus persona-
jes, bien sea en público o en situaciones de particular 
intimidad. Escenas narrativas del acto de leer, sea 
en el metro, en el campo, en la habitación de estudio 
o en el relax del propio lecho. Toda una apuesta por 
la lectura, en sus grandes formatos, que nos dedica 
silenciosamente a nosotros, sus contempladores 
–y posibles lectores-- en esta ocasión. Dat, donat, 
dicat, subrayaban los antiguos, para apuntar (D.D.D, 
anotaban de forma resumida) que aquel libro había 
sido dedicado a alguien, por alguna persona. Y ahí 
quedaba el testimonio. Ahora se trata, no obstante, 
de pinturas.  

Gracias a su esfuerzo motivado, levanta acta visual 
de ese intenso y sugerente mundo de lecturas y de 
los libros, en diferentes repertorios de posibilidades. 
Justamente en esta coyuntura, que bien podríamos 
calificar de creciente eclipse de la necesidad sentida 
(cada vez menos) por ejercitar la lectura, amenazan-
do, en consecuencia, con una nueva modalidad de 
analfabetismo funcional.

Como pintor, Josep Ferriol se enfrenta a menudo 
con estos problemas, que --de tanto preocuparle 
humanamente-- han acabado por exteriorizarse, de 
manera directa, en sus lienzos. Un analfabetismo 
potencial que, de hecho, puede bifurcarse, asimismo 
y por igual, entre los textos y las imágenes, aunque 
parezca paradójico. Porque no se trata tan sólo de 
saber leer textos y/o imágenes sino de poder inter-
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pretar autónoma y críticamente sus fundamentos, 
sus sentidos y sus contextos.

Las pinturas de Josep Ferriol mantienen, también en 
estas circunstancias, la fuerza y la densidad habitua-
les, que le son características, como es sabido, en la 
materialidad física de sus composiciones. También 
la limpia representación de sus escenas, el cuidado 
de sus texturas, la selectiva sobriedad de los croma-
tismos aplicados con cautela --nunca carentes de 
intensidad, según las características del personaje-- y 
el equilibrio compositivo --regulado en planos distin-
tos, de directa reminiscencia cinematográfica en las 
posturas adoptadas--, dotan a sus cuadros de una 
directa acción testimonial, nunca, por otra parte, disi-
mulada, teniendo en cuenta los ejemplares objetivos 
pedagógicos de su actividad pictórica.

Comprensión y aprendizaje, compromisos y testimo-
nios que --a caballo, una vez más, entre las imágenes 
explícitas y los textos, sólo sugeridos ahora tras las 
presencias de los libros-- se transforman en objetivos 
didácticos, paralelamente a la experiencia estética de 
la contemplación de sus obras.

Nos encontramos compositivamente con planos ge-
nerales, planos medios, primeros planos y detalles 
máximos, que van otorgando, pari passu, preferen-
cias distintas a los lectores, a su corporalidad, al es-
pacio descriptivo de la escena o a  los propios libros. 
Protagonismos diferentes de esa narratividad em-
blemática del acto de leer, convertido en recurrente 
leitmotiv para su pintura actual.

Ut pictura ita visio. (Johannes Kepler). Sólo ante sus 
cuadros, podremos ratificar el alcance efectivo de su 
cosmovisión.

Romà de la Calle
Universitat de València-Estudi General
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Ara que el món digital governa les nostres vides, 
reflexionar sobre la lectura comporta la necessitat 
de descriure les noves situacions en què té lloc l’acte 
de llegir. També, i no en menor mesura, ens exigeix 
esbrinar si encara ens serveixen totes les afirmacions 
que, sota formes diferents, posaven de relleu les vir-
tuts de tenir un llibre entre les mans o si, contrària-
ment, aquestes mateixes afirmacions, canviant el 
que s’hi haja de canviar, poden ser referides a les no-
ves situacions que el món digital ha introduït en les 
nostres vides. Clar i ras: estem davant d’un canvi de 
paradigma? La qüestió no té una resposta senzilla; 
tampoc no és aquest el lloc per abordar-la. La plan-
tege només perquè, en posar-me a escriure aquestes 
ratlles, he pensat que ja no em seria tan fàcil recórrer 
a paraules que sempre m’han proporcionat un aixo-
pluc amable i consistent per parlar de la lectura. El 
llenguatge, les idees que amb ell creem i expressem, 
és el recer del jo, l’aixopluc de la nostra personalitat, 
que si desitja explorar el nou, també agraeix agafar-
se al vell per evitar la sotsobra i el desencís. Pense, 
per exemple, en aquella idea segons la qual la litera-
tura és un diàleg continu i durador entre autors, que 
configura un immens “parlament de paper” on l’única 
condició per poder prendre la paraula és escriure 

després d’haver llegit. O aquella altra, que vaig veure 
per primera vegada en un article de George Steiner, 
que obria el seu llibre Pasión intacta. Steiner, tot fent 
servir el retrat Le Philosophe lisant (1734) de  Jean-
Baptiste Siméon Chardin, elabora magistralment una 
teoria de la lectura que sempre he fet meua. El lector 
de Chardin té el càlam a mà, la ploma de canya per 
fer les anotacions marginals que ben segur el llibre li 
suggerirà. La literatura, i l’art en general, no té sentit 
sense els receptors. Aquests, entre els quals hi ha 
els mateixos creadors –fet que, sovint, fins i tot els 
teòrics obliden-, són la garantia del diàleg imprescin-
dible perquè l’art s’eternitze. Escrivim perquè llegim, 
de la mateixa manera que pintem perquè veiem 
pintura, i aquest és un procés que no té final en la 
mesura que són múltiples les lectures i múltiples els 
nous textos, les noves pintures que, en conseqüèn-
cia, són susceptibles de nàixer en el món de l’art. És 
obvi que aquestes situacions, mers exemples dels 
meus interessos com a escriptor i com a lector, fan 
referència a espais físics i a costums que ara ja no 
tenen gaire sentit referides a l’univers digital. Mirem 
acompanyats d’Steiner la pintura de Chardin i, a més 
de l’abillament cerimoniós amb què representa el 
lector, una prova indiscutible de la transcendència 

NOTA SOBRE L’ESSèNCIA DE LA LECTURA

Per a Josep Ferriol, pintor de la lectura
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que acompanyava sempre el fet de llegir, hi veurem 
també el rellotge d’arena que ens recorda la sentèn-
cia ars longa, vita brevis o, si ens atrevim a mirar més 
enllà del que els ulls ens mostren,  fins i tot el silenci 
que Chardin suggereix i que Steiner reivindica com a 
nota ineludible de la lectura autèntica. Són molts els 
autors que han recorregut la història de la lectura i 
que han subratllat aquestes circumstàncies que, en 
un moment i en un espai concrets, caracteritzen la 
cerimònia de posar-se davant d’un llibre. El món di-
gital, naturalment, també ha canviat aquests detalls 
i, alhora, ha deixat de banda certs valors que fins ara 
han acompanyat el fet de llegir. Potser el silenci, a 
què acabe de referir-me, i la quietud, tan lluny tots 
dos del tarannà de l’home contemporani, mostren 
amb claredat meridiana aquest abisme que sembla 
dividir els dos móns. Sens dubte, hi ha uns altres 
valors que ara hem de posar entre parèntesi. Pense 
en Borges, per a qui el Don Quijote autèntic era aquell 
exemplar concret que ell tingué entre les mans i del 
qual recorda pèls i senyals; pense en les taques de 
cafè, en els subratllats, en els peixets de plata, en les 
notes escrites amb llapis al marge, amb què ensope-
gue cada vegada que agafe dels prestatges un dels 
meus llibres, els que m’han acompanyat al llarg dels 
anys. Potser sí, la lectura del futur ja no tindrà res a 
veure amb olors de paper antic ni amb prestatges, 
sinó amb carpetes arxivades als ordinadors que, se-
gons sembla, ja no seran tan nostres com els llibres 
que ara posseïm de veritat i que podrem transmetre 

als nostres hereus. Realment, tot això no deixa de 
ser adjectiu. Només hi haurà un fet que canviarà 
substancialment l’acte de llegir: que el lector deixe de 
tenir el càlam a la mà o, dit altrament, que deixe de 
sentir la incitació que provoca la seua curiositat, que 
el convida a ocupar un lloc en l’immens parlament, de 
paper o de matèria pictòrica o de notes musicals, que 
és el món de l’activitat artística. Com ha escrit el ma-
teix Steiner: «la veritat principal és aquesta: en cada 
acte de lectura complet batega el desig d’escriure un 
llibre com a resposta». En literatura, com en l’art en 
general, el que realment importa no són les veritats 
definitives sinó la mateixa invitació al viatge pels 
territoris de la bellesa i de les emocions. Llegir és, 
doncs, com viatjar per llocs desconeguts amb l’ànim 
sempre disposat a prendre nota del nou. En això con-
sisteix el plaer de la lectura, en l’esforç per constatar 
la pluralitat i la diversitat dels costums, dels paisat-
ges i de les idees, com també de les emocions estèti-
ques que acompanyen la seua expressió artística.

Vicent Alonso, octubre 2012
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Llegir també és escriure en un món
de pa torrat, les llesques enfornades,
suar els versos perduts en la séquia
mentre creix l’herba de l’estable.

Llegir també és escriure teuladins
als dacsars rojos de cada capvespre,
i limitar les sendes amb petjades
que fiten els contorns d’aquesta llengua.

Llegir també és un poble de paper
com el pòrtic d’uns dits de matinada,
una rosa tintada per veus de rodalies,
una molla de pa, una panera.

Eduard Marco
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Dins aquesta boira de la vida he llegit els teus llavis 
llegint-me en soledat. He desxifrat la tinta subma-
rina dels polps vora la llar, l’espurna del carbó a La 
cova dels somnis, d’Herzog, com el senyal atàvic 
d’una lectura única. Però tot ha sigut en va. Cap signe 
cal·ligràfic no ha imitat la passió amb què he llegit els 
altres, de tots els que he traçat, ni tan sols el darrer, 
que encara ha d’arribar, tindrà la força púnica de la 
primera síl·laba tremolant al quadern, ni la fragilitat 
perfecta de la corba d’un pare resignat firmant una 
hipoteca.

Perquè llegir és fe d’essència i, en principi, la riba que 
menysprea la lectura d’un ésser adormint-se amb 
Dostojevskij. El lector sovint descorre, quan gira la 
portada, les cortines d’un món d’olors, sabors, textu-
res, i tot i això, no sempre llig qui llig, ni té el mateix 
ressò un text a dues bandes o una tela penjada de Jo-
sep Ferriol. Les caramboles són quan toca ben difícils, 
i un jugador expert a vegades es perd com un bon 
principiant en el joc que el va fer mestre d’un tòtem 

buit. És un final sense final que s’allarga tombat 
sobre la gespa de Walt Withman com el quitrà are-
nós d’una ruta motera americana. C’est la vie perquè 
sí. Tampoc no li busquem sempre tres peus als gats. 
Sovint els bons lectors exageren la marca per fer-nos 
estranyar un món que coneixíem. El cervell és un 
múscul per als presumptuosos tan banal com ho són 
els bíceps per als gimnastes, per això els halteròfils 
de la cultura també aixequen peses, lectures tosques 
i falsos testimonis. Que no us enganyen les aparen-
ces, ni aquell arbre menut que amagava el bosc. Els 
tòpics per als típics, i nosaltres, a gaudir davall d’un 
arbre fins que el Sol fonga el plaer dels fruits. Si us 
agrada llegir, llegiu i prou. Que ningú no us indique 
amb el dit índex des dels púlpits quins han de ser els 
vostres gustos, car ja coneixeu la dita popular: l’amo i 
el gos cacen per dos.

Eduard Marco
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Assegut al sofà, tot sol -necessàriament tot sol-, 
la casa en silenci, amb un llum sobre mi, òbric un 
llibre. És un plaer quotidià, gens elaborat, abso-
lutament privat de tota sofisticació ja que sóc 
conscient de compatir-lo simultàniament amb un 
exèrcit de lectors arreu el món.

I tanmateix és únic. Sóc jo davant d’un llibre, im-
possible de descriure un plaer tan senzill.

 

Al capdavall, llegir no és més que un costum, 
una rutina com llavar-se les dents, fer el dinar o 
passejar el gos. Per què considerar-lo el súmmum 
dels plaers resulta certament un misteri. No hi ha 
costum més solitari i alienant que nodrisca la prò-
pia fantasia fins allunyar-te de la realitat que t’en-
volta d’una manera tan eficaç. Així i tot, vés per 
on, està d’allò més valorada. O ho estava. Potser 
cal encara reivindicar el nostre dret, quasi la nostra 
necessitat vital, de quedar-nos sols, alienar-nos 
i nodrir la nostra fantasia per allunyar-nos de la 
realitat que ens envolta d’una manera tan eficaç. I 
és que... ens hi va la vida.

Xavier Mínguez
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Per a l’artista, un encàrrec sol originar una pa-
leta de sentiments tan diversos com els colors. 
D’una banda hi ha l’alegria de la confiança, ves-
tida de magentes, de grocs, de rosats. D’una 
altra hi ha el temor de no estar a l’alçada, amb 
els grisos d’acer, l’ambre, el vermelló. Hi ha l’em-
penta revestida de verds: del maragda, del jade, 
de l’oliva; la il·lusió revestida de turquesa, d’at-
zur, de cobalts. 

També passa una altra cosa, a vegades, i és que, 
potser precisament la cotilla de l’encàrrec, des-
vetla un lloc secret, ocult, ignot fins el moment 
per al mateix artista. Ignore en aquest cas des 
d’on han arribat tote eixes dones que lligen, ja 
siga assegudes o gitades, fumant o esperant el 
metro, vestides o nues. Tampoc no sé des d’on 
li han arribat a Ferri les mans que travessen els 
paisatges de les fulles en blanc, un blanc d’ivori 
i nacre, un blanc que no és blanc i és tots els 
grocs, ni els ulls que dibuixen paisatges, ni les 
criatures absortes en móns imaginaris. Però en 
mirar totes eixes teles, tinc la certesa que el pin-
tor coneix el misteri, el verí, la màgia, la bellesa 
de la lectura, la meravella. El viatge és a l’abast 
de tots. No us el perdeu. 

Raquel Ricart
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I llegir també és llegir-nos. Desxifrar-nos. Interpretar 
les arrugues de la nostra pell que és feta amb 
les pàgines que ens han acompanyat i que se’ns 
adhereixen a la carn i a l’esquelet, que ens configuren i 
ens protegeixen. Llegir és donar sentit a cadascun dels 
signes que ens identifiquen amb els semblants però 
alhora ens individualitzen. Amb la lectura completem 
un viatge que va començar quan algú altre el va iniciar 
amb l’escriptura. Som el que hem llegit.

Llegir és saber reconéixer que som vulnerables als seus 
efectes i que, per això, en aquest procés acabarem 
sent distints a nosaltres mateixos, però que també 
ens igualarem als altres. Admetrem que la veritable 
transformació no era la de Gregor; la metamorfosi 
realment important fou la que vam patir nosaltres 
després d’haver viscut juntament amb el protagonista 
d’aquell malson la seua sort quan un dia, pels motius 
que tots sabem, no va acudir al treball. Però així 
mateix haurem d’acceptar que ens assemblarem 
per sempre a tots aquells que, com nosaltres, s’han 
arrossegat per aquella cambra flanquejada de portes 
que s’obrien i, sobretot, es tancaven. 

Dia vindrà que les pàgines que encara no hem llegit 
dibuixaran el nostre perfil futur, s’hi afegiran com una 
capa fina més als porus per on transpirem. Les vides 
que no viurem, els textos que mai no desxifrarem, els 
que encara no s’han escrit, els que mai no s’escriuran, 
les portes que quedaran per sempre obertes. Les que 
mai no s’obriran. Em dolen els llibres que no llegiré.

Llegir —o mirar— les teles de Josep Ferriol és també 
mirar-nos. Trobar-nos. Interpretar-nos entre els 
iguals. Ens reconeixem en un anònim passatger del 
metro o en la Venus que, per tot espill, sosté un 
eBook. Ens veiem en aquell gest d’agafar un llibre 
com si s’haguera d’escapar, perquè les nostres també 
són aquelles mans que recorren la línia del text o 
aquelles altres que, malgrat el fred, tafanegen els 
títols amuntegats dins la caixa del llibreter. Som els 
protagonistes d’aquests quadres. Quan estàvem 
esperant el bus que no va arribar mai i el llibre va 
il·luminar la foscor, o quan érem gitats al llit o tirats a 
la gespa, o també en aquella nit d’insomni que mai no 
oblidarem, el pintor atent i lúcid estava mirant-nos, 
llegint-nos. Ens complau l’erotisme del vici solitari que 
és la lectura. Llegir és també un acte d’amor.

Començar a llegir era solcar un mar inexplorat, on cada 
camí encara estava per traçar. Cada llibre en portava 
un altre de la mà i el camí anava fent-se i anava fent-
nos. Els llibres obriren les portes que ens han conduït 
fins on ara som.

I demà, potser, llegir serà rellegir i descobrir que ens 
haurem de tornar a llegir.

Vicent Borràs, setembre 2012

I LLEGIR ÉS...
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AL METRO 
Tècnica mixta sobre taula 
100X81 cm
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LA VENUS DE LA IPAD 
Tècnica mixta sobre tela 
150X120 cm
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LA INTRIGA 
Tècnica mixta sobre xarpellera 
150X120 cm
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AMB MALA VISTA 
Tècnica mixta sobre taula 
100X 81 cm
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Exposicions individuals.
• Ex-libris, Centre d’Art Vila Eugenia. Godella, València 2012
• Espai La Mutante, València 2011.
• Galeria Diorama, Alacant, 2009.
• Galeria Mediadvanced Gijón, 2008.
• Galeria El Temple, Palma de Mallorca, 2006-07.
• Galeria Gaudí, Madrid, 2006.
• Inauguració Centre Xicranda, Godella 2005.
• “Paisatge Trobat”, Centre d’arts Plàstiques, Godella, 2000.
• “Otro Rumbo” Galeria Val i 30. València, 1998.
• Galeria Grupo EFE, Godella, 1996.
• Teatre Capitolio, Godella, 1994.
• Centro Cultural de Mislata, 1993.
• Casa de la Cultura  “La Torreta”, Godella, 1991.

Exposicions col· lectives (extracte)
• “25 anys de premis Vila de Puçol”.  Casa de Cultura Puçol 2012               

Colectiva fons Galeria Mediavanced, Gijón 2012
• ARTISTAINVITARTISTA, Italia- Valencia. Centre d’Art “Vila 

Eugenia”, Godella 2011
• Art al vent. Gata de Gorgos. Alacant 2011.
• Artistinvitartista. Godella, Burjassot 2010-11.
• Palazzo Tornelli, Artistainvitartista, Ameno, Itàlia, 2010.
• Noisy le Roi- Bailly, França, 2010.
• El flamenc a través de la Pintura, Institut Francès de València, 

2009-10.
• Colectiva Galeria Mediavanced, Gijón, 2009.
• “ARTSTAS POR LOS DERECHOS HUMANOS”.  Amnistía 

Internacional, Universidad      Politècnica de Murcia, 2008-09.
• Colectiva Galeria El Temple, Mallorca, 2009.
• Colectiva Galeria Diorama, Alacant, 2009.
• Galeria Hotel Molins,  Cala San Vicente, Pollensa,  Mallorca, 2008.

• Miradas, Galeria Proyecto Arte, Madrid, 2007/08 
• Galeria Proyecto Arte, Madrid, 2007. 
• Les nits d’art, Pollensa, Galeria el Temple,  Mallorca 2007.
• Fiera Internazionale sell’arte Contemporaneo di Bolzano, Italia, 

Galeria Stand Gaudí, 2007.
• Colectiva El Temple, Mallorca 2007.
• Feria de Arte Contemporáneo Artefama, Galeria Stand el Temple, 

Torremolinos, Málaga, 2007.
• Galeria Nave del Arte, Madrid, 2006. 
• Feria  internacional Knocke, Bélgica, 2006.
• Exposició Castillo Medieval, Alba La Romaine, Francia.2005
• Auditori de Torrent, festival de flamenco,2005.
• Il·lustració Libro varios Autores “Encuadres”, 12 pinturas y dibujos 

grup 10, 2005.
• V Bienal “Pascual Tomás”, itinerante, Valencia, Alicante, 

Castellón, 2003-04.
• Il·lustració de la revista Caràcters, 38 pinturas, Universitat de 

València, 2003.
• 100 anys de pintura de paisatje, C.A.P., Godella. 2003.
• Deformes, itinerant, Godella, Xiva, Llíria, Paiporta. 2002.
• La torreta del Pirata, instal·lació, Godella 2001.
• IV Bienal “Pascual Tomás”, itinerant, València, Castelló, Alacant, 

Algemesí, Alcudia, 01-02.
• El retrat en les col·leccions de Godella, Centre d’arts Plàstiques, 

Godella 2001.
• Interart 00, Fira de Mostres de València.
• Club Diario Levante, 2000.
• 13 Certamen Nacional de Pintura “José Segrelles”, Albaida, 2000.
• L’Horta, una cultura viva”, sala Ros Marí i Marco, Alboraia, 2000.
• Miradas, Ibercaja, Valencia 2000.
• Interart 99, Col·lectiu Raima, Feria muestrario Internacional de 

València.
• “Sobre la obra perdida de Jusep Torres Campalans”, Grup Raima, 

Exposició itinerant, Casa Garcerán Segorbe, Centre Cultural 
Bancaixa València, Casa dels Pintors Godella, 1999.

• L’escortxador, Sitges, 1999. 
• 1ª Bienal de Pintura “Ignacio Pinazo”.Godella 1999.
• 2ª Campanya d’Arts Plàstiques, exposició itinerant “L’Horta”, 

El Puig, Meliana, Massamagrell, Alboraia, Godella, Tabernes 
Blanques i Puçol, 1998-99.

• Salón de Otoño. Ateneo Mercantil de València.1998.
• Interart 98.Col.lectiu Raima, Fira Mostrari Internacional de 

València, 1998.
• Galeria Val i 30. València, 1998.
• Galeria  La Gallera, “El arte de la Pintura”, València 1997.
• Galeria Val i 30, “THEATRUM”, València 1997
• Galeria E.F.E., pequeño formato, Godella 1997.
• 11 Propuestas, Galeria Grupo EFE, Godella, 1996.
• ARCO-96, stand-galeria, Val i 30, Madrid, 1996.
•  ARCO-95, Stand-Galeria, Val i 30, Madrid, 1995.
• C.A.M., Torrent, 1995.
• Galeria Val i 30, Valencia, 1995.                                                                                 

52 Artistes de Godella, Centre Cultural Casino Musical, 1995.
• Galeria Arte CLIO, Pamplona, 1994.
• ARCO-94, Stand-Galeria Val i 30, Madrid, 1994.
• Concurs     de Pintura, “Manolo Valdés”, Altura, 1994.

JOSEP FERRIOL
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• Premi “José Camarón « de Pintura, Segorbe 1994.
• Galeria la Gallera, València, 1994.
• Galeria Val i 30, València, 1994.
• «Reinterpretar», Galeria la Gallera, València, 1994.
• IV Concurs de Pintura «César Ferrer», Paterna, 1994.
• III Biennal de Pintura, Meliana, 1993.
• Estudio-Galeria Val i 30, València, 1993.
• Premi «José Camarón» de Pintura, Segorbe, 1993. 
• Primer concurs de Pintura «Ciutat de Carlet», 1992.
• X Concurs de Pintura «Vila de Puçol», 1992.
• 10 anys del concurs «El Piló», Burjassot, 1990.
• Circulo de Bellas Artes de València, 1990.
• Teatre del Grec, Barcelona, 1990.
• XV Salón de Otoño de Pintura, Sagunt, 1990.
• XIV Salón de Otoño de Pintura, Sagunt, 1989.
• Muestra de Arte Joven, Comunidad de Madrid, 1989.
• Universitat Politècnica de València, 1989.
• XII Biennal de Pintura, Paterna, 1988.
• Iª Biennal de Pintura «Justino Azcárate», Sueca 1988.
• «Seis Pintores Trece Cuadros», Galeria Edgar Neville, Alfafar, 

1987.
• «Máscara», Galeria la Nova, Alaquas, 1987.
• Jóvenes del Mediterráneo, TESALONIKA, Grècia, 1987.
• Concurso de Pintura, Picanya, 1985.
• X Biennal de pintura de Paterna, 1984.
• Premio de Pintura «Ignacio Pinazo Camarlench», Godella, 1983

OBRA EN MUSEUS I INSTITUCIONS
• Ajuntaments de: GODELLA, BURJASSOT, VALENCIA, SAGUNT, 

MISLATA, PATERNA, SEGORB, PEGO, ASP, PUÇOL,
• Galeria Proyecto Arte, Madrid.
• Galeria Diorama, Alacant.
• Galeria Mediadvanced Gijón.
• CAM València.
• Caja Torrent.
• Acció Cultural del País Valencià.
• Caja de Ahorros de Sagunt.
• Museo de Arte Contemporáneo Pedralba 2000.

• U.G.T. València.                                                                                                        
• Galeria Val i 30.
• Galeria Gaudí. Madrid.
• Galeria El Temple, Mallorca.
• Fundació Max Aub, Segorbe.
• Diputació de València.
• Museu d’Art Contemporani de Pego.
• Auditori de Torrent.
• Centre Xicranda Godella.
• Grup 10 Llibreries de Qualitat.
• Club Diario Levante.
• Amnistia Internacional.

PREMIS
• Menció de Honor “Vila de Puçol”, 1987.
• Finalista 1ª Biennal “Justino Azcárate”, Sueca, 1988.
• Primer Premi “Comunitat Valenciana”, Burjassot, 1988.
• Segon Premi “Salón de Otoño”, Sagunt, 1989.
• Finalista “Vila de Puçol”, 1989.
• Primer Premi “El Piló”, Burjassot, 1989.
• Accèssit “Concurso de Pintura Agentes Comerciales “, València, 

1991.
• Segon Premi “César Ferrer”, Paterna, 1993.
• Beca de Pintura “Ignacio Pinazo”, Godella, 1993.
• Finalista “José Camarón”, Segorbe, 1994.
• 2ª Campanya d’arts plàstiques de l’Horta, representació de 

Godella. 1998.
• Primer Premi “José Camarón”, Segorbe,1998.
• Menció d’Honor “Biennal de Moncada”.1998.
• Menció d’Honor “I Concurso de Arte Manuel Valdés” Altura, 1999.
• Primer Premi Vila de Puçol.1999.
• Primer Premi  “Pastor Calpena”, VI edició, Asp 1999.
• Primer Premi “Vila de Pego”, 2001.
• Primer Premi biennal “Pascual Tomás”, Valencia 2003

Si vols saber més de mi www.josepferriol.com
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