


Elogi a la cistelleria parteix del desig  
de mostrar la producció actual de les cistelleres  

i cistellers que ens són més propers.  

L’exposició pren el relleu de LOOKOUT, 
Cistelleria Europea, per mantenir  

el compromís amb la creació contemporània,  
però ara des d’una perspectiva més local. 
Hi participen aquelles persones que han estat destacades,  

amb premis o mencions, en qualsevol de les edicions del Certamen  
Internacional de Fibres Vegetals de Salt i Mas de Barberans residents  

a Catalunya o a la resta de l’Estat espanyol. 





Durant la segona meitat del segle XX, amb l’aparició de nous  
materials i la consolidació dels sistemes de producció industrial,  

es produeix un canvi vertiginós en la relació que l’ésser humà estableix 
amb el medi: es popularitzen nous productes de materials barats,  

que, juntament amb les dificultats per aconseguir matèria primera,  
condueixen a una crisi del treball artesanal i al consum desenfrenat  

de productes elaborats molt lluny de nosaltres. 

Semblava que els nous materials ens 
transportaven a un món màgic on tot era 

possible a uns preus ridículs. 
Ara, un dels estímuls hauria de ser intentar canviar aquests  

hàbits de consum amb els quals se’ns ha seduït durant anys sota  
un model capitalista ferotge. Intuïm que estem immersos en un  

canvi de mentalitat que, a poc a poc, fa repensar determinats models  
de producció i consum i aporta una mirada molt més respectuosa  

envers el món. 
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Enrique  
taboas Padín

“Para mí ser cestero de láminas de madera es  
un privilegio, gracias a mi abuelo y padre que  
me enseñaron desde pequeño este noble oficio,  
y ellos lo aprendieron de sus ancestros.  

Es un orgullo para mí poder seguir transmitiendo 
la sabiduría y buen hacer de este arte a nuevas 
generaciones.”



Enrique taboas Padín

1. Patela de caixón
Làmines de castanyer. 110€
Aquesta patela es feia servir com a mesura de volum per 
vendre el peix a les llotges. Antigament es venia el peix  
per mesura d’un caixó de fusta però, com que no era pràctic 
d’utilitzar, es va fer una cistella (patela) amb la mateixa
capacitat i d’aquí li ve el nom.

2. Cesta ferradeira
Làmines de castanyer. 150€
Aquesta cistella es feia servir com a mesura de capacitat 
per saber la collita que es recol·lectava cada any per terreny 
sembrat (blat de moro, patates, sègol...). Una pràctica habitual 
quan s’arrendaven terrenys: es pagaven en espècies fent 
servir la mesura d’aquestes cestas ferradeiras.



3. Quiñón
Làmines de salze.
Aquesta patela es feia servir com a mesura de volum per 
vendre el peix a les llotges, però en quantitats més petites 
que amb la patela de caixón, és a dir, dotze patelas d’envasar 
equivalien a una patela de caixón.

Enrique taboas Padín



ana-Isabel 
Sánchez-
Marín Martínez

“Creativitat
Inspiració
Senzillesa
Tècnica
Expressió
LLegat
Empoderament
Restauració
C I S T E LL E R Artesana”



ana-Isabel Sánchez-Marín Martínez

4. Gorra de cop
Palla de sègol i roba. 80€
Amb només dos segles d’història, van deixar una empremta 
càlida i simpàtica. Protegir el cap dels infants, quan aprenen 
a caminar, no és tasca fàcil, però aquests barrets de palla 
la compleixen amb escreix. Lleugeres, brillants, amb grans 
llaçades... La canalla segura i elegant. Ara molts són avis que 
riuen en veure-les i recordar...

5. Gorra de casc reixat
Palla de sègol i roba. 150€
Des que té memòria, la Rosalia sempre ha vist la bonica  
gorra de casc reixat a casa seva. Ara ha decidit buscar noves 
cases per als seus records acumulats durant tota una vida. 
Tinguem cura de la seva gorra i preservem la manera en què 
ha estat creada.



ana-Isabel Sánchez-Marín Martínez

6. Pamela
Palla de sègol, crua i tenyida, i fils de cotó  
de 5 caps, encerats. 368€
L’origen incert de la pamela del museu suís, el dibuix  
d’una pamela a la llibreta de Leocàdia Castellví (meitat s. XX)  
i la semblança amb les bomboneres de Bellvei em va  
fer reivindicar la possibilitat que aquesta pamela tingués  
els seus orígens a la nostra terra.



artpauma
MAGDA ARMENGOL VENTURA
“Vaig aprendre l’ofici de llatadora per treballar  
al poble i donar a conèixer les nostres arrels.”

PEPITA MESTRE GAVALDÀ
“Jo soc artesana perquè ma filla tenia un projecte  
en ment i me vaig implicar per portar-lo endavant.”

CINTA SUBIRATS ARMENGOL
“Quan se’m va donar l’oportunitat vaig aprendre l’ofici per  
seguir la tradició familiar. Ho he viscut tota la vida a casa.”



8. Sol de puntetes
Brins naturals amb esporguims  
de pauma tintats. 140€
Estora menuda feta amb brins trenats en llates de puntetes. 
Aquesta manera de trenar dona un resultat diferent i un volum 
peculiar, sortint de l’acabat tradicional. Amb la forma circular  
i l’acabat del contorn simulant puntes, recorda a un sol amb 
els seus raigs. Té un toc de color subtil donat pels esporguims 
de color trenats amb els brins.

artpauma

7. Espiral salvatge. Versió natural
Esporguims de pauma naturals. 70€
Estora menuda feta amb esporguims, trenats entre  
si i amb un acabat al natural, “a l’aire”.



10. Espiral salvatge. Versió a color
Esporguims de pauma tintats. 90€ 
Estora menuda feta amb esporguims, trenats entre si  
i amb un acabat al natural, “a l’aire”. Combinacions de colors 
de tonalitat semblant, fent així que el conjunt tingui una 
sintonia i creant espurnes de color i textures.

artpauma

9. Catifa infinita
Brins de pauma naturals i tintats. 520€ 
Conjunt de dues estores circulars fetes amb llata  
de 9 cameres, unides formant una llata contínua,  
semblant al símbol de l’infinit. S’ha donat color  
des dels centres dels dos nuclis, fent així encara  
més dinàmic el moviment de forma circular.



artpauma



Palmira 
Rius Tormo

“Al Segrià i les Garrigues apareixen  
plantes de tota mena, herbals, tiges altes,  
plantetes rastreres, d’altres florides,  
un tapís que envolta i canvia el paisatge  
i flaires noves que ens traslladen  
a antics records.”



Palmira Rius Tormo

11. Primavera entramada
Vímet, branquillons, flors, tiges, joncs… 450€
La peça proposada es fa receptora dels dons vegetals de  
la primavera entre els paràmetres ancestrals de la cistelleria. 
Agafar un bocí de primavera entre un esquelet de cistella  
és voler mantenir el sentiment de joia, que neix simplement 
per l’amor a la vida, i que potser d’una manera il·lusòria es 
voldria mantenir fins a la tardor o l’hivern.



Pere Batlle 
Busquets

“No soc cisteller. Soc esparter.  
Per a mi ser esparter és: seure, calma, pensar, 
escoltar, proposar, dibuixar i crear.  
Si la peça acabada agrada i és útil, et sents bé.”



Pere Batlle Busquets

12. Estora de llata
Lli polit, polièster reciclat i jute. 1.544€
Aplicació de nous materials, treballats igual que en  
les ancestrals estores d’espart, per trobar una peça útil  
i contemporània.

13. 14. 15. Escambells
Faig i polièster reciclat. 130€/u
Antics escambells de munyir que ara serveixen per asseure’s  
a la vora del foc.



Pere Batlle Busquets



Maria 
Escura 
Vallbona

“No soc cistellera. Però m’ha atrapat aquest  
art universal capaç de convertir gairebé qualsevol 
planta en un recipient, una escultura, un utensili,  
una joguina..., a partir d’infinites maneres de trenar  
les fibres vegetals. Una passió.”



Maria Escura Vallbona

16. Camins del cor
Medul·la de rotang. 133€
Una peça amb voluntat d’explicar el recorregut de la vida,  
dels camins que anem agafant al llarg del temps, alguns des 
del cap, d’altres des del cor. Uns amb encerts, d’altres amb 
errors, uns rectes, d’altres entortolligats, però tots ells ens 
deixen empremta al pit. 

17. Cadira infantil
Herba de mar i palla tintada de colors. 63€
Cadireta d’herba de mar i palla de colors. Una tècnica 
pràcticament desapareguda a les nostres terres i que 
intentem recuperar perquè els records d’infantesa passin  
de generació en generació.



Maria Escura Vallbona



Carles Alcoy 
Sánchez

“Mirar el món a través de l’esforç combinat  
de la ment i les mans. I endreçar, d’alguna manera,  
allò que sembla resistent a l’ordre. I que sigui bonic, 
elegant i útil, proper i exòtic, tot alhora.  
Com un petit món, com un segell, o un rellotge.  
I aprendre’n.”



Carles Alcoy Sánchez

18. Motcabàs hexagonal
Cinta de castanyer, tira de bambú  
i esberla de vímet. 250€
Un exercici d’adaptació: adaptar el castanyer al teixit 
hexagonal del bambú, la forma natural còncava a la convexa 
(per tal que s’adapti a l’esquena) i que sigui, alhora, motxilla, 
cabàs i bossa. 



Simone 
Simons

“Diseño ‘containers’, en el más amplio sentido de la 
palabra, es decir, objetos o formas diseñados para 
contener o transportar algo. Son obras que, aun no 
teniendo la funcionalidad de lo tradicional, por el simple 
hecho de pensar para qué sirven, cumplen su misión. 
Su gestación y realización abren el pensamiento, 
generan imaginación e ideas sobre lo que pueden 
contener. Son realidades físicas que dentro esconden 
un misterio conceptual.”



Simone Simons

19. Bossa de mà amb un somriure
Espart picat de color natural. 145€
Durant el confinament vaig pensar a dissenyar una bossa 
de mà feliç, amb un somriure per al dia que sortiríem de les 
nostres cases i per a tots els dies feliços que havien de venir. 
Així doncs, vaig alçar els dos extrems de la base d’aquesta 
bossa per aconseguir la típica corba d’un somriure.

20. Bossa de mà amb un somriure
Espart picat tenyit amb òxid de ferro. 145€



Simone Simons



Joan Clop 
Farrando

“Formar part d’oficis artesans de la família de fibres 
vegetals és per a mi molt important ja que em situa  
en un sistema productiu absolutament respectuós amb 
el medi ambient i, sobretot, em permet estar en relació 
amb els cistellers que preserven les tècniques més 
antigues amb resultats insuperables i amb les propostes 
més innovadores i respectuoses de l’actualitat.”



Joan Clop Farrando

21. Llum Iris
Roure tornejat i bova. 185€
El disseny i el profund estudi d’aplicació de la fibra donen  
com a resultat aquesta singular proposta d’il·luminació. 
Teixida a fulla oberta ensenyant panxa i llom. Rematada amb 
nusos, cobrint la superfície sense voltes perdudes.

22. Llum Luxor
Roure tornejat i bova. 275€
El disseny i el profund estudi d’aplicació de la fibra donen  
com a resultat aquesta singular proposta d’il·luminació. 
Teixida en forma de cordó dinàmic que canvia de calibre  
per salvar el diferencial dels diàmetres, cobrint la superfície 
sense voltes perdudes.



Joan Clop Farrando

24. Llum Iris
Roure tornejat i bova. 185€

23. Llum Iris
Roure tornejat i bova. 195€



Joan Clop Farrando

25. Balancí Sarga
Faig i bova. 850€
El balancí és una peça molt singular. Un seient dinàmic.
Realitzat amb fusta de faig i teixint els bastidors amb bova.
La tècnica del teixit és de lligament amb relació desigual, 
formant efectes en diagonal pel desplaçament de la cadència 
amb el recorregut de la trama (sarga).



Paco Trepat
Domingo

“Això ho fas de hobby, no? 
L’ofici més antic? 
Cul de queixal, vora cargolada, cul de ruc,  
clàvia, quin llenguatge! 
El plàstic, els xinesos 
Igual lo aprendió en la cárcel 
No he dormit bé, mal de braços 
IVA 21%. Déu meu 
Heu vist mai un abocador de cistells?”



Paco Trepat Domingo

26. Burro escalfallits
Vímet, canya i ceràmica. 109€
Cistella generalment de vímet natural o pelat o de vímet  
i canya. Es feia servir a pagès per escalfar els llits: amb el 
braser carregat, el ficaven a dintre el llit i el tapaven amb  
els llençols que, gràcies al joc de nanses, no es cremaven.

27. Cove de la palla
Vímet i canya. 175€
Cove molt gran, de vímet i canya, molt reforçat.  
Es feia servir per carregar-lo de palla.



Paco Trepat Domingo



Mònica 
Guilera 
Subirana

“Per a mi ser cistellera és una manera de viure.  
Aquest ofici em dona l’oportunitat de tenir  
una vida creativa i d’aprenentatge continu.“



Mònica Guilera Subirana

28. Repetició
Vímet, branques de datilera, fil encerat. 75€
Treballar fent una sèrie d’objectes t’aboca a la repetició dels 
gestos. L’aprenentatge es basa en això. Arriba un moment  
en què el cos té una memòria d’aquesta reiteració de 
moviments, les mans ja saben què cal fer. M’agrada aquesta 
sensació i treballar fent petites col·leccions amb variacions, 
en aquest cas de color: el de la combinació de materials entre 
el vímet i el fil amb què van anusades aquestes peces.

29. Repetició
Vímet, fil encerat. 75€



Mònica Guilera Subirana

30. Repetició
Vímet pelat, branques de datilera, fil encerat. 75€

 
 

31. Repetició 
Vímet, fil encerat. 75€ 



Mònica Guilera Subirana

32. Repetició
Vímet pelat, fil encerat. 75€ 

 
 

33. Repetició
Vímet, fil encerat. 75€ 



Mònica Guilera Subirana

34. Repetició 
Vímet, fil encerat. 75€. 
 
 

35. Repetició
Vímet, fil encerat. 75€ 



Mònica Guilera Subirana

36. Repetició
Vímet, vímet pelat, fil encerat. 75€ 
 



Tim Johnson “Les cistelles em donen l’oportunitat de combinar la meva 
fascinació per la natura amb l’activitat innata humana 
de fer. La recol·lecció i el processament de materials no 
només proporcionen una comprensió més profunda de 
les plantes, sinó que també em donen una major sensació 
de connexió amb el lloc. Fer cistelles és una antiga 
tradició; sent part d’aquest continu d’innovació em sento 
connectat tant amb els nostres avantpassats com amb els 
creadors del futur. La cistelleria i la natura donen un sentit 
de pertinença i propòsit.”



Tim Johnson

38. Butxaca de paret 2021
Tireta de vímet, pigments de terra, espart. 550€

Aquí gaudeixo una vegada més de vestir les cistelles  
i aprofito per desenvolupar les seves cares, internes i externes,  
com a superfície d’expressió.

37. Butxaca de paret 2021
Tireta de vímet, pigments de terra, castanyer 
esberlat, corda de cànem. 550€
Tot i que avui en dia la majoria de les cistelles estan nues,  
hi ha una llarga tradició d’embolcallar-les amb terra, cendres, 
fems i resines per omplir els seus buits. Abans que els metalls 
i els plàstics fossin habituals en totes les cultures, les cistelles, 
al costat de la ceràmica, la fusta i el cuir, tenien un paper 
important per contenir materials fins i líquids.



Tim Johnson

40. Butxaca de paret 2021
Castanyer esberlat, pigments de terra,  
corda de cànem. 450€

39. Butxaca de paret 2021
Tireta de vímet, pigments de terra,  
corda de cànem. 650€



Tim Johnson

42. Butxaca de paret 2021
Castanyer esberlat, pigments de terra,  
corda de cànem. 350€

41. Butxaca de paret 2021
Castanyer esberlat, pigments de terra,  
corda de cànem. 350€



Tim Johnson



Jesús María 
Quintero 
Gómez

“Desde el primer momento, en 1989, fue   
un movimiento de curiosidad ante las piezas  
que veía ya hechas. Y en esta curiosidad surge  
la necesidad de crear y construir también yo.  
Tejer ha sido para mí la respiración del alma;  
aprender a vivir cada día con su cadencia propia.”



Jesús María Quintero Gómez

43. Llum de tub
Espart cru, espart picat i cànem  
per cosir. 450€
Aquesta peça austera l’he viscuda sempre des d’aquell lloc 
interior on es concentra la màxima sobrietat. Sense cap mena 
d’adorn o pompositat, és justament en aquesta absència  
on més ressalta la solidesa del que és nuclear i la grandesa 
del que és senzill. És el que és.

44. Cabàs mitjà fi
Espart cru, espart picat i cànem  
per cosir. 450€
Aquest cabàs és una peça clàssica de la vida domèstica 
antiga. Era un contenidor molt sofert per a diverses tasques 
habituals. Suposo que l’harmonia del teixit modificava en 
certa manera l’ànim i l’actitud per afrontar els durs treballs 
agrícoles o quotidians.



Jesús María Quintero Gómez

45. Llum de cofí
Espart cru. 55€
El teixit d’aquest llum es fa servir a Múrcia i gran part del  
sud-est d’Espanya per teixir els cachuleros o cernachos 
(cistells per anar a collir cargols).



Josep 
Mercader 
Blanco

“Fer de cisteller em representa poder viure amb el 
mateix concepte de vida dels meus pares, que feien 
feina al camp. Amb un taller d’estructura familiar, 
autogestionable i treballant directament amb el client, 
també amb la possibilitat d’apendre i desenvolupar 
nous projectes cada dia.”



Josep Mercader Blanco

46. Cofa de palangre
Vims pelats, balca i fil de niló. 145€
Ormeig de pesca emprat en la pesca del “palangre“.
Feta amb teixit de malla triangular de forma tradicional, 
solament amb les mans, sense motllo ni agulles,
s’elabora a partir de diferents materials vegetals,  
escollits sempre per cercar la màxima durabilitat.

47. Cofa de palangre
Joncs, vims, balca i fil de niló. 145€



Josep Mercader Blanco

48. Cofa de palangre
Vims, balca i fil de niló. 145€



Antonio 
Rodríguez 
Bernal

“Realmente no lo sé. He conocido este trabajo en mi 
casa desde siempre; uno de mis primeros juguetes fue 
la escoba que yo usaba a modo de caballo y me hacía 
creer que yo era  ‘el zorro’. Ha sido y es un vínculo muy 
especial con mi abuelo, mi maestro. Es una forma  
de vida, y yo diría que ahora es una necesidad vital, 
tocar el palmito cada día.”



Antonio Rodríguez Bernal

49. Què hi veus?
Pauma. 300€
Aquesta peça experimenta amb el volum sense  
buscar cap forma definida, implicant l’espectador  
perquè s’hi retroalimenti.

50. Diversitat
Pauma. 600€
Diversitat vol representar el necessari que és la diferència a la nostra 
societat. Aquesta obra la componen diferents peces fetes amb 
diferents tècniques, formes i colors, però en el seu origen totes són 
el mateix, palmito (paumera, margalló). En la nostra societat passa 
el mateix, hi ha diversitat cultural, lingüística, racial, sexual..., però en 
origen tots som el mateix, persones que ens expressem de diferents 
maneres. La diversitat sempre suma, la diversitat enriqueix.



Antonio Rodríguez Bernal



Joan Farré 
Oliver

“Per a mi la cistelleria no és una fita en si mateixa,  
és més aviat una eina. Una eina que m’ha permès 
comunicar-me amb gent de prop i de lluny del lloc  
on visc, m’ha permès viatjar i també, i molt important, 
m’ha permès viure una bona vida, compaginar  
els temps de família, d’oci i de treball. 
Al final, o treballes pel teu somni o treballes  
pel somni d’un altre.” 



52. Canastró
Vímet blanc. 145€
De vímet blanc, és una peça pensada per portar els estris per 
anar a pescar, amb una corretja que permet portar-la penjada 
a l’espatlla. Té una doble sanefa a la part de dalt que la fa molt 
vistosa i singular; pel que jo sé, fins ara aquesta peça només la 
feien els cistellers de la comarca d’Osona. 

Joan Farré Oliver

51. Cistella vigatana o llarga
Vímet blanc. 125€
Una peça elegant, de vímet blanc, refinada, amb una petita 
sanefa a la part de dalt, molt ben resolta. Això fa que sigui 
molt funcional, per portar-la penjada del braç. Diuen que  
és molt pràctica per anar al mercat, perquè permet passar 
entre la gentada sense que faci gaire nosa.



Joan Farré Oliver
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