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Benvingut visitant de l’exposició “ENTRANT EN MATÈRIA”.

El convide a que es deixe embolcallar pels encisadors textos extrets del 
llibre “Matèria de Bretanya” de Carmelina Sánchez-Cutillas i a gaudir de 
les imatges dels quadres que els acompanyen.

Recórrer l’exposició:

És tornar a la nostra infantesa, recuperant vivències i emocions.

És descobrir les maneres i costums d’un poble, que el temps ha deixat 
en l’oblit.

És posar en valor la saviesa dels nostres avantpassats.

I és al cap i a la fí, retre un sentit homenatge a la gran escriptora al-
teana Carmelina Sánchez-Cutillas que, amb aquest llibre “Matèria de 
Bretanya” aconsegueix atrapar-nos entre les seues pàgines per a que-
dar-nos allí ben arrecerats.

Inicie un passeig entre els textos i les il·lustracions personals que els 
acompanyen. Li estic molt agraït per la seua visita.

R. Urios

Bienvenido visitante a la exposición “ENTRANT EN MATÈRIA”

Le invito a que se deje envolver por los hechizadores textos extraídos del 
libro “Matèria de Bretanya” de Carmelina Sánchez-Cutillas y a disfrutar de 
las imágenes de los cuadros que los acompañan.

Recorrer la exposición :

Es volver a nuestra infancia, recuperando vivencias y emociones.

Es descubrir las maneras y costumbres de un pueblo, que el tiempo ha 
dejado en el olvido.

Es poner en valor las sabiduría de nuestros antepasados.

Y es al final, rendir un sentido homenaje a la gran escritora alteana 
Carmelina Sánchez-Cutillas que, con este libro “Matèria de Bretanya” 
consigue atraparnos entre sus páginas para quedarnos allí bien res-
guardados.

Inicie un paseo entre los textos y las ilustraciones personales que los 
acompañan. Le estoy muy agradecido por su visita.

R. Urios



Obres
Resum



LA BADIA
60 X 48 (doble)

ENTRE CAP NEGRET I EL POBLE
(Pàgina 25, 174)

“La mar vivia a una badia molt gran. Un dels cantons d’aquella badia que era la casa de la mar 
s’anomenava la Punta de l’Albir i l’altre cantó el Morro de Toix, i cap al racó de l’Olla suraven els crestallets 
de l’Illeta i de l’Illot.”

“La pàtria meua era tota la terra encerclada per l’Aitana i per Bèrnia i per Puigcampana, i tot el semicercle 
de la mar que tremolava entre la ratlla de l’horitzó, la Serra Gelada i el Morro de Toix i el Penyó d’Ifac a més 
lluny. Ara jo sabia que allò tan entranyable era la meua petita Patria”.



FENT FANALETS
70 X 50

LA MESTRA CANTARRANA

(Pàgina 91)

“...i en aquells melons que neixien a una punta de la melonera i no s’acabaven de madurar, i nosaltres 
per tal de buidar-los de tota la carn i de les llavors els tallàvem per la cua com si tallàrem una tapadora, 
i després amb el ganivet féiem els foradets dels ulls ben rodons i el forat de la boca com un trau. En 
acabant posàvem dins un cul de ciri i l’enceníem i en fer-se fosc el dúiem per les costeres penjant d’un fil 
d’empalomar.”



LES FLORS
34,5 X 49

LES COSES QUE SABIEM

(Pàgina 83)

“Aleshores jo coneixia totes les plantes, i quan pegava un bac 
em posava sobre la ferida un grapadet de fulles de besneula. 
M’agradava desfullar les roses i maurar els pètals entre els dits, fins 
que tot el seu flaire i la color seua passava als caps dels meus dits. I 
les lletereses, de fulles petites i d’un verd molt clar, tiraven gotetes 
de llet quan arrencaves alguna fulla, com si foren maretes del criar.

Però també hi havia altres plantes voltades de misteri que ens 
feien por a tota la menudalla. Una es deia baladre i es criava als 
barrancs i tenia flors blanques o flors com el color del coral, i diu 
que eren verinoses, i qui menjà una flor de baladre es moria ben 
aviat.”

“La passionera pujava pels murs i per les façanes agafant-se a 
l’argamassa i a l’algeps, i criava unes flors verdes i grogues i de la 
color del suc de la móra tot barrejat dins de la mateixa flor, i hom 
deia que allò eren els claus de les mans i els claus dels peus del 
Nostre Senyor, i la corona de punxes que li fica aquell soldat al cap. 
I al dessota dels claus, i de la corona també, hi havia una goteta de 
mel, una mel clara com una rosada.”



EMBOLICAR-SE LES CIGARRETES
70 X 50,5

PASSAR EL ROSARI I ALTRES COSES

(Pàgina 37)

“Mon pare mai no el resava perquè era republicà i deia que els republicans no havien de resar el rosari. 
Malgrat això, ell romania allí mateix i aprofitava l„estona per a embolicar-se les cigarretes. I tenia el tabac 
picat dins d’una caixa de plata, i posava grapadets de tabac dins d’un full que tallava d’un llibret de paper 
de fumar que part de fora era de color de rosa amb lletres daurades, i mai no he tornat a veure llibrets com 
aquells.”



LA CALAIXERA
50 X 100

LES COMANDANTES

(Pàgina 32/33-34)

“I la sala gran també la coneixia; allí estava el retrat del marit 
vestit de comandant de Marina, per aixó la gent les havia posat 
de malnom les Comandantes, i davall del retrat tenien la calaixera 
amb calaixos que en obrir-los feien olor de canyella i s’omplia tot de 
l’olor de la canyella.”

“De vegades em cridaven perquè li fes companyia a sa mare, i 
com que ella sabia que m’agradava tant, obria els calaixos de l’olor 
de canyella i treia un barret blau amb galons daurats, que no hi 
havia res més bonic per a mirar, i una espasa molt brillant de la 
qual penjava un cinyell d’or per a lligar-se-la, i una caixeta petita de 
música que tenia per damunt dracs pintats i muntanyes i tossals 
amb un caramullet de neu dalt de tot. I passàvem una estona 
sentint la música de la caixeta, però era una música molt estranya 
i molt misteriosa, i la Comandanta em deia que li l’havia duta el 
seu marit de no sé quin país, i que la caixeta també ens trobaria 
estranyes a nosaltres i havíem de tractar-la amorosament perquè 
s’hi fes.”



COM CADELLS MAMANT
73 x 60

ENTRE CAP NEGRET I EL POBLE

(Pàgina 25)

“Fent frontera entre el nostre terme i els de Calp i de Benissa s’alçava la serra Bèrnia; una frontera de color 
de pàmpols daurats i de tardor que naixia al coll del Mascarat i arribava a la Vall de Tàrbena, i estava tota 
voltada de tossals apegats a les seues faldes com cadells mamant de la mare.”



COL·LACIÓ
46 x 38

LA QUARESMA

(Pàgina 72-73)

“Els homes, en arribar la senyora Quaresma al seu senyoriu del poble, amagaven la petaca dalt de tot 
del banc de cànters per llevar-se de fumar i perquè la temptació estigués ben lluny d’ells; i diu que els 
matrimonis no feien xiquets en tot aquell temps de penitència. I els grans, en compte de sopar prenien col.
lació, i era que només es menjaven dues cebes i dues carxofes torrades amb un raget d’oli. I part de vespre, 
el forn de la costera on vivia Angeleta la Fustera s’omplia de llandes de fer col.lació i de patir fam.”



LES CAPELLETES
49 x 34,5

REMENBRANÇA

(Pàgina 69)

“I per distraure’ns la pena, anàvem contant una per una totes les capelletes del Calvari. Costera amunt i la 
pols del camí blanquinosa, que se’ns apegava a les espardenyes i als peus i a les cames. Fins que arribàrem. 
I quan els grans soterraren la mare Paula, nosaltres, els nins, vam soterrar moltes coses.”



BODEGÓ DE LA RIBERA
60 X 60

QUAN ELS HOMES S’EN ANAVEN A LA RIBERA

(Pàgina 96)

“A mi m’agradava veure com les dones preparaven el recapte dels seus homes quan s’havien d’anar a la 
Ribera. Primer que tot posaven la corbella de segar i, en acabant, la cullera de fusta i la paella i el setrill 
de l’oli. Només veure el setrill em venia a la memòria un cançó molt ximple que deia, “Maria la xerevia, 
trencadora de setrills, que es pixa davant dels xics fadrins….” i la cantava baixet perquè ma mare no em 
deixava cantar-la, car deia que era “una canción muy ordinaria”.”



CAMÍ FONDO
40 X 60

ELS VIATGERS DEL POBLE

(Pàgina 42)

“L’estiu era com els partits de llargues que jugaven els homes els 
diumenges al carrer Fondo; pilota ve pilota t’envie. I les pilotes eren 
la gent que carregava els muls amb les eines més necessàries…

I l’estiu era el carrer Fondo per on venien les pilotes i se n’anaven. I 
la partida de llargues era la vida que vivíem a l’estiu…...”



LA CASA DELS PARES
65 X 54

ENTRE CAP NEGRET I EL POBLE

(Pàgina 25)

“I nosaltres vivíem com si visquéssem a cavall entre el poble i Capnegret; al poble la casa de l’avi i les dels 
oncles, i a Capnegret la casa dels pares vora la carretera però a aquesta banda, i no més creuar la carretera, 
la Venta del tio Catalí i mitja dotzena de bancals i de marges i en acabant la mar.”



CASA CERVANTES
17 X 21 X 8



TANCA MAR Y CEL
26 X 12,5 X 6



PLAÇA DE CARMELINA
29 X 15 X 5,5



Altres obres













Participe en la instal·lació “Banderolas”. Altea

Exposició col·lectiva “Diàlogos” Ajunt. d’Altea

Exposició col.lectiva “Caras” Ajunt. d’Altea

Participe “I Concurso Ciudad de la Nucia”. Ajunt. de la Nucia

Com a guanyador i seleccionat, participe en el certàmen 
internacional “Francesco de Benedetta” Roma. Itàlia

Participe en la instal·lació “Balconades” en Altea, i altres.

Seleccionat en el II Concurso Ciudad de la Nucia.

He treballat amb diversos pintors (Tachi, I. Marquina, Luis 
Frutos, Gilmartín..) des de l’any 2006.

2008-2009: 

2009-2010:

2010-2011:

2011-2012:

Activitats realitzades
Participe en la instal·lació “Balconades” Ajunt. d’Altea

Presente una selecció de quadres en “la Cambra” Altea

Exposició col·lectiva “6 Pintors” Casa Toni el Fuster.    Ajunt. d’Altea

Participe als tallers de tècniques d’impresió del pintor Gilmartín.

Exposició individual: “Paisatges” Hort de la Campaneta. Altea

Il·lustració del llibre “Pedra a Pedra” de Jaume Martinez

Performance en el concert de V. Esquembre. Teatre Wagner Asp.

Exposició individual “La otra mirada”Ajunt. d’Asp

Exposició individual “Entre vistas”Casa de Cultura de l’Alfàs del Pí

Exposició col·lectiva Casa de Cultura de l’Alfàz del Pì

2012-2013:

2013-2014:

2014-2015:

2016-2017:

2018:

2019:



Agraïments
Aquesta exposició no haguera estat possible sense l’ajuda i el 
suport de les institucions i les persones següents:

Ajuntament d’Altea, Regidoria de Cultura i equip tècnic per la 
confiança posada en ella.

A la saviesa de Luis Frutos, Pau Urios, Jose Moya i Joan Borja.

A la meua família, sempre fent-me costat.

I sobre tot, i de manera especial, a la màgia dels textos del llibre 
“Matèria de Bretanya” de Carmelina Sánchez-Cutillas.




