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La natura ens ofereix infinites mostres de contemplació, alhora
que transmet sensacions a l'esperit: inquietud, pau, curiositat,
desconcert, enyor...

Per a mi és una font inesgotable d'infinites possibilitats; cada
pedra, escorça, petxina, branca forma part de l'univers i això
el fa un element preuat i únic. Amb les composicions i
associacions de diferents materials allunyats en el seu estat
natural pretenc un element nou, amb bellesa i càrrega simbòlica
pròpies.

Teixir, fer nusos, trenar, penjar, incloure, aliar... són accions
inserides als elements, un exercici de llibertat que busca una
obra que no perdi la seva essència natural, alhora que incorpori
una petita transformació humana per arribar a ser
contemplada.

Escric una història de cada peça, la particularitat dels materials,
la seva procedència, les mides i el temps d'elaboració, i també
allò de fantasiós i intuïtiu que em desvetlla. Aquest treball de
documentació em porta a donar fe i entitat al que faig i
relaciona la tasca manual amb el meu imaginari.

Palmira Rius Tormo



L’harmonia del set
Gràcies al nombre tot es torna bell
(Pitàgores).

El tronc amb un braç incitador i
fort va ser trobat a la riba de
l’embassament de Santa Anna
(Lleida).

El tapís objecte parteix de diferents
històries, la ràfia i les pedres li
donen contundència, i la llana li
aporta la dolcesa que contrasta
amb els esquelets de cactus plens
de records de dificultats.

Xarxa amb somnis en
equilibri
A partir de l’ordit de
branques molt lleugeres es
planteja un escenari amb fil
de cotó. El teixit de tronc de
palmera pretén ser
permeable a la imaginació.



Prehistòria
La branca doble es va trobar al Montsec de Rúbies.

Tres elements penjants i d’altres branques marquen els límits del temps i l’espai.

Els colors i la senzillesa de la seva estructura li donen un aire ancestral.

Somnis d’esperança
El fil de seda, les pedres
arrodonides del cap de Creus, les
peces de collar i les branques
guien cap a un capvespre, petits
tresors de llum i color presagien
nous anhels per al futur dia.



La força del noguer
La branca principal i la
banya de cabra es van
trobar a la serra de San
Mament.

El fil de cotó s’ha tenyit
mitjançant escorça de nous,
és el cohesionador de las
rames i suport de les perles
negres i embolcall de
palmera.

Teixint sobre troncs per
indicació de les branques i
el crit de la fusta. Amunt,
avall, si t’equivoques te
n’adones i, a diferència del
viure, els errors es poden
arreglar.

Malgrat la fragilitat aparent,
desprèn fortalesa.

La ruta de l’aigua
A partir d’un suport de canalera antiga,
trobat al Camí de Sant Jaume de Galícia,
s’explora la ruta de l’aigua, des de la
captació a les teulades de les cases al
treball que aquesta aigua fa a les lleres del
rius, fins a la seva arribada al mar.

Elements que coincideixen i se sotmeten a
l’aigua. L’obra final és una pedra riera, sense
cap rugositat ni resistència, de tan tipa de
rodolar.



Mandràgora funàmbula
Aquest tronc va ser habitat per ocells,
i en un temps més remot va ser un arbre
ple de fulles i rames, tot ell donat al
vent i a la pluja.

El vaig trobar al segon ramal de la
sèquia de Pinyana.

L’arrel és la part amagada de l’arbre
i l’element de la nutrició i la vida, ara
és el centre i, d’una manera tensa, fa
referència al món de l’espectacle.

La mandràgora, anomenada poma
de l’amor, a més del seu predicament
màgic, té propietats narcòtiques,
afrodisíaques, alleugera el dolor i
augmenta la fertilitat, però també pot
dur a la mort.

De l’arbre, al circ. Del vent, al no res.
De la terra, a l’eternitat.

Ocell de foc
En record d’Anaïs Nin, aquest ocell
porta foc al seu interior i passió per viure
encara que estigui lligat.

Els seus ornaments l’ajuden a distingir-
se i ser més bell.

Les peces de collar fan de contrapès
al punt de cistelleria, peces roges com
la passió, com el desig, com el foc.



Arbre de Puntes
El tronc de pi
mediterrani juntament
amb la branca de boix
dels Pirineus mostra dos
elements, el masculí,
com sivelles que
subjectaven els
pantalons, i el femení
com les puntes. El punt
d’encontre és la trama
amb fil de cotó que, al
llarg de l’obra, dóna
sentit i cohesió a l’arbre.

Newton
La branca trobada als Pirineus juntament amb el fil
de cotó tintat i descolorit pel sol, les pedres grises i el
caragol d’una platja de Cuba volen elogiar la llei de
la gravitació universal.

Newton va descobrir les lleis de la inèrcia i la tendència
de tot objecte a moure’s en línia recta. Va imaginar
cordes de colors entre els cossos celestials.

Aquesta obra és la representació d’una llei ineludible.



No és un
tovalloler
L’estructura inicial
servia per netejar-
se, s’hi col·locava
una palangana i
les tovalloles.

La geometria
esperona
paisatges interiors
i nous eixos de
contemplació.

El metall inicial es
troba abraçat
per llana, fil de
cotó i tubs. El seu
cor és d’una fusta
trobada al pantà
de Camarasa i
batega espurnes
de colors i
dringadissa
d’arbres.

Pensaments ètnics
Aquesta peça incorpora elements rituals de
diferents cultures. Els troncs, ossos, plomes, seda,
pedres, llana i llorer, entre d’altres elements, estan
disposats per representar un element de culte.



Regal equilibrat
Entre el cilindre de maó i el fragment de torreta hi ha elements
de factura humana que, intercalats amb pedres de Dènia,
teixit de palmera i branques, proposen una contemplació.

És la vida un regal equilibrat?

Aracne
La branca de sòfora, l’arbust sec, fil de cotó i de sisal
per aguantar les formes esfèriques en plans
interposats; el color carabassa, com a referent de
continuador de la vida.

Aracne, que era molt hàbil en teixir i brodar, va
provocar l’enveja de la deessa Atenea que la va
condemnar a teixir eternament per a la seva
subsistència, alhora que la va arraconar també a la
insignificança; “ningú no s’aturarà mai a mirar-te”
—li va dir.

Des d’aquell dia hi ha teranyines al món.



Abans del desoxiribonucleic
Tots els materials volen ser fidels a l’origen, entre ells hi
ha una simbiosi, però alhora una independència.

El sisal s’arqueja com una cadena seriada, semblant a
la molècula portadora de la informació genètica dels
éssers vius. Les pedres de procedència remota actuen
com a contrapès.

Solstici
El fil de cotó, la ràfia i la llana de Xile sostenen
les branques i fan lluir les pedres del cap de Creus
i de la platja de Dènia i acompanyen també a
la petxina i al caragol de Cuba.

Festeig del verd, el marró, les branques plenes
de primaveres.

Llum atrapada entre les ombres, aire calent i
records de ventades i tempestes.

Tot es renova, tot comença de nou.



El castell dels set caragols
Hi ha castells de moltes maneres. Aquest acull
diferents tipus de caragols, de mar, de terra,
fòssils, arrodonits i allargats. No viuen dins sinó
enturonats o camuflats entre la fusta i els fils
de cotó. L’ordit de la torre els té atrapats
amb llegendes i rondalles.

Tapís eclèctic
El respatller de la cadira, a mode de bastidor, es va anar
transformant en incorporar pedres, fils de cotó i fils de
plata, plomes d’ocell i troncs de fusta.

La fibra més rústica i la pedra gran aporten gravetat i
fan la feina de retrocedir en el temps.



Arc rosa
Hi ha arcs que
apropen ribes, hi ha
arcs que llancen
fletxes. Aquest porta
pes i contrapès com a
proposta estètica.

Ordit de branques, fil
de seda, punta negra,
boles de collar i
pedres, insinua un
cercle de vida que
mai es tancarà.

Arrel amb
pentagrama
La immensa força de la
fusta acull pedres de mar
i de riu. Bressol inhòspit i
en equilibri.

Es teixeixen els vèrtexs i
les branques paral·leles
amb llana ‘mapuche’
tenyida amb plantes i
amb cànem molt prim i
fort.

Un fil color de coure,
motiu del pentagrama,
connecta i transmet la
música interna.



Mediterrani
Un tronc llarg i
estrany flota. Ha fugit
de les muntanyes.
Les onades i el vent
l’han acompanyat
a la platja. La fusta
al mar sempre serà
una nouvinguda.

Els blaus del cel i els
blaus del mar,
només separats per
l’horitzó, en una línia
gairebé imaginaria,
entrelligant-ho tot,
fils, pedres, petxines
engabiades,
escuma fossilitzada,
teranyina de sal,
seda, elements
cartaginesos.

Blanc del nacre,
blanc del reflex del
sol, blanc de la
immensitat, fora del
temps, fora de
l’espai.

Escorça i niu
El vestit del arbres és l’escorça, la casa de ocell és el niu.

Els fils, les pedres, les branques, els bocinets d’os són
abillaments i distraccions, ja que ni l’ocell ni l’arbre tornaran
a ser el mateix.



Natura versus esperit Gaudi
Els motius geomètrics dels cabdells de fil pengen de la fusta de
cirerer tornejada. El cordó de seda és el cordó umbilical entre la
mirada inquietant del  tronc de pi i la natura, tan indestriable de
l’esperit creatiu de Gaudi.

Pell de Xanthoria
De vegades les branques i els troncs
dels arbres s’engalanen de xanthoria
parietina, o elegans, o faliose lichens,
o xanthoria candelaria i aleshores
apareixen infinitat de colors com ara
el safrà arròs, el gris perla, el verd
pansit, el blanc brut i el groc llimona,
que alegren la vista i denuncien
formes de contaminació.



Ginkgo biloba i les esferes
Aquest arbre fòssil i medicinal va lluitar
per ser un arbre viu i esponerós i solament
les arrels es varen desenvolupar. Van ser
anys de patiment y giragonses per
buscar nutrients.

Ara somia, amb els peus a la pedra, en
esferes celestials.

Currículum

Palmira Rius Tormo [Lleida, 1956]

Llicenciada en Comunicació Audiovisual, Diplomada en Infermeria, treballa com
a professora d’Infermeria Comunitària a la Universitat de Lleida.

Influències i mestratge

Les classes de Leandre Cristòfol durant la seva infància la van impressionar i
influenciar vivament.

Coincideix amb Guinovart a l’hora d’emprar els elements que l’atzar situa al nostre
abast per a l’expressió artística.

Com a alumna d’Edith Schaar, ha rebut la sistemàtica de la tècnica de teixir alhora
que una gran valoració dels elements de la natura com a font de creació.

Seguidora fidel del principis del Surrealisme, especialment Dalí i Frida Kalo.

Admiradora incondicional de l’obra de Gaudí.

Li han resultat inspiradores les intervencions que fa Goldworthy a la natura i els
principis ecològics i coloristes de Hundertwasser.

Ha escrit auques divulgatives sobre infermeria, la història de la Universitat i per
promoure la lactància materna. Dels originals se’n van fer diverses exposicions a
la Universitat de Lleida, Coaña (Astúries), Càceres i Andorra, entre els anys 1998 i
2002.

Destaca en especial la participació i selecció amb l’obra “Natura versus esperit
Gaudi”, a l’exposició “Reflejos internacionales de Gaudí”, celebrada a la Sagrada
Família de Barcelona des del novembre de 2003 fins al gener de 2004.

Catàleg: www.gaudiclub.com/catalogo/esp/index.html

1r Premi de dibuix i arts plàstiques en la VI Setmana Cultural del Conservatori
Municipal de Lleida (20 de febrer del 2004).

Ha exposat també al Cercle Català de Madrid a l’abril del 2008 i col·lectivament
en la Galeria d’Edith Schaar de la Floresta (Lleida).

Continua un camí d’experimentació basant-se en els elements de la natura i s’ha
compromès amb la tècnica i les possibilitats de teixir. Aquests dos posicionaments
l’han portat a corrents expressives entre atàviques i actuals en les quals s’ha implicat
per a  les seves creacions.



La naturaleza nos ofrece infinitas posibilidades en su contemplación y por eso nos
transmite alguna cosa al espíritu: inquietud, paz, curiosidad, nostalgia…

Para mi es una fuente inagotable de infinitas posibilidades. Cada piedra, corteza,
concha, rama… forma parte del universo y se convierte en elemento único en mi
obra.

Con la composición y asociación de diferentes materiales alejados de su estado
natural  pretendo crear un elemento nuevo, bello y cargado de simbología.

Tejer, anudar, entramar, colgar, incluir, aliar estos elementos constituye un ejercicio
de libertad. En cada obra, sin embargo, intento, al mismo tiempo, conservar la
esencia natural de sus elementos y transformarlos para conseguir que sean
contemplados desde otra perspectiva.

No sólo escribo una historia de cada pieza, de la particularidad de los materiales,
de su procedencia, de las medidas y del tiempo de elaboración, sino también de
lo que me sugiere a nivel fantástico e intuitivo. Este trabajo documental me
proporciona identidad y relaciona la tarea manual con mi imaginario.

Palmira Rius Tormo

Curriculum

Palmira Rius Tormo (Lleida 1956)

Licenciada en Comunicación Audiovisual, diplomada en enfermería trabaja como
profesora de enfermería comunitaria en la Universidad de Lleida.

Influencias y maestros:

Las clases de Leandre Cristofol en su  adolescència la impresionaron vivamente.

Coincide con Guinovart en la utilización de elementos que el azar sitúa al alcanza
para la expresión artística.

Como alumna de Edith Schaar ha recibido la sistemática de la técnica de tejer al
mismo tiempo que una gran valoración de los elementos de la naturaleza como
fuente de creación.

Seguidora fiel de los principios del surrealismo, especialmente Dalí i Frida Kalo

Admiradora incondicional de la obra de Gaudi.

Le han resultado inspiradoras las intervenciones que hace Goldworthy en la naturaleza
y los principios ecológicos y coloristas  de Hundertwasser.

Ha escrito aucas divulgativas sobre la enfermería, la historia de la Universidad y para
promover la lactancia materna. De los originales se han organizado diversas
exposiciones en la Universidad de Lleida, Coaña (Asturias) Caceres y Andorra. Entre
los años 1998-2002.

En su trayectoria se destaca en especial participar con la obra: “Natura versus espirit
Gaudi” en la exposición “Reflejos Internacionales de Gaudi” celebrada en la Sagrada
Familia de Barcelona durante noviembre 2003 hasta 17 de enero del 2004.

Catàlogo: www.gaudiclub.com/catalogo/esp/index.html

Primer premio de dibujo y artes plásticas en la VI Setmana cultural del Conservatorio
Municipal de Lleida  (20 de febrero del 2004).

Ha expuesto tambien en el Cercle català de Madrid en abril 2008 y colectivamente
en Galeria de Edith Schaar La Floresta  (Lleida).

Continua  un camino de experimentación basándose en  los elementos de la
naturaleza y se ha comprometido en las posibilidades que ofrece  tejer. Estos dos
posicionamientos la han llevado a corrientes expresivas entre atávicas y actuales
en las se ha implicado para sus creaciones.



Nature offers us countless possibilities in its contemplation and that’s why it transmits
something to our spirit: uneasiness, peace, curiosity, nostalgia…

It is an unlimited source of endless possibilities to me. Each stone, bark, shell, branch…,
is part of the universe and turns into a unique element in my work of art.

With the composition and association of different materials, far from their natural
state, I try to create a new beautiful element, loaded with symbols.

Weaving, knotting, hanging, mixing and allying these elements is an exercise of
freedom. In each piece of work, however, I try to preserve the natural essence of
its elements and, at the same time, to transform them to be able to contemplate
them from another perspective.

I  do not only write a story about each piece of work, about the particularity of its
materials, about its origin, about the measures and the time of elaboration, but
also about what it suggests to me at a fantastic and intuitive level. This documental
work gives me identity and connects the manual work with my imagination.

Palmira Rius Tormo

Curriculum

Palmira Rius Tormo (Lleida 1956)

Bachelor degree in Audiovisual Communications. Graduate in  Nursing. She works
as a professor in Communitarian Nursing at LLeida University.

Influences and masters:

Leandre Cristofol’s lessons impressed her vividly as a teenager.

She agrees with Guinovart on using the elements that fate provides for the artistic
expression.

As one of Edith Schaar’s pupils, she has learnt the technique of weaving and, at
the same time, a great respect and appreciation of the elements of nature as a
source of inspiration.

Faithful supporter of the Surrealism notions and artists such us Dali and Frida Kalo.

She is an  unconditional admirer of Gaudi’s work.

Goldworthy’s interventions in nature and Hundertwasser’s ecological and colourful
principles have inspired her.

She has written informative “aucas”(comic strips with a moral) about Nursing, the
University history and to promote breast-feeding. Several exhibitions have been
organized at LLeida University, Coaña (Asturias) Caceres y Andorra between 1998-
2002.

She has participated with her work “Natura versus espirit Gaudi” in the exhibition
“Reflejos Internacionales de Gaudi” held at the Sagrada Familia in Barcelona from
November 2003 to January 2004.

Catalogue: www.gaudiclub.com/catalogo/esp/index.html

First prize in Drawing and Plastic Art in the “VI Cultural Week” at LLeida music
Conservatorire (20th February 2004).

She has also exhibited at the Catalan Circle in Madrid in April 2008 and in Edith
Schaar’s gallery in La Floresta  (Lleida).

She carries on experimenting basing her work on the elements of nature and she
has got involved in the possibilities that weaving offers. These two principles have
taken her to expressive trends – something between ancient and modern - which
guide her creative process.






