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EXPOSICIÓ COL·LECTIVA: 
PINTURA I FOTOGRAFIA

El dissabte 8 de març s’inaugurà l’exposició 
i es va poder realitzar la cata dels vins de la 
Bodega Mayo Casanova
 
El passat dissabte 8 de març, coincidint amb 
el Dia Internacional de la Dona, s’inaugurà 
l’exposició de Pintura i Fotografia dels artistes 
Hugo Paz, Lenyo i Jovita Pitarch que va roman-
dre oberta a les sales gòtiques de l‘ajuntament 
de Morella fins el 23 de març.
 
Tres artistes van participar en la mostra de 
pintura i fotografia. Jovita Pitarch, afincada en 
Vilafamés, porta dos dècades exposant en 
diferents sales castellonenques i d’Alemanya. 
Presenta en aquesta exposició olis de gran for-
mat amb grans dosis d’humor àcid i corrosiu, 
també incorpora dibuixos de traç ràpid amb 
tintes vegetals. Els temes tractats en la seua 
obra giren al voltant de la dona en les seves 
diverses facetes: Mare, Diosa, Dona-mercan-
cia, Barbie,... La seva obra també toca els 
temes mediambientals amb ironia i la dona com 
a fil conductor.

L’uruguaià Hugo Paz, resident a Benicàssim, ha 
fet fotos per a Xarxa Teatre i per al grup Teatre 
de la Resistència. Guanyador del primer premi 
de Fotografia del Festival de Teatre al Carrer de 
Vila-real, ha exposat en la Universitat Jaume I, 
i en l’Institut de la Dona i en Villa Elisa. La seua 
exposició se centrà en els moviments socials 
i reivindicatius, així com en el fenomen de la 
immigració. Entre la seva obra figuren instantà-

nies del buc “negrero” Marine I que va recalar 
en Santa Cruz de Tenerife amb la càrrega espe-
cial de “sense papers”. També apareixen en la 
seva obra instantànies dedicades al mediam-
bient i al reciclatge.
Pepe Girona “Lenyo” de les Coves, dedicat a la 
fotografia de reportatge, fotografia en especial 
temes vinculats amb les nostres comarques, 
les seues gents, els seus pobles, les festes 

i costums,... Amb la seva obra 
reivindicà la qualitat de vida de 
les comarques de l’interior de 
Castelló i de les seves gents.

En la inauguració de la mostra 
es portà a terme una presenta-
ció dels vins de la Bodega Mayo 
Casanova a càrrec de l’expert 
propietari i impulsor de nous cal-
dos, seguint la tradició familiar.


