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D’enyorar i d’aclarir. Pràctiques per acollir la llum és un treball interdisciplinari realitzat dins 
l’Àmbit de Gravat que parteix de l’experiència personal de començar a viure sol. Amb la llum 
com a tema central, recurrent en l’obra anterior, s’inicia una recerca plàstica que es desenvolupa 
en dues direccions principals. 

La	primera	es	correspon	al	treball	gràfic	realitzat	amb	gravat	a	la	manera	negra	o	mezzotinto, on 
el color negre és el prontagonista. També he dut a terme un treball de caire escultòric-instal·latiu 
molt més processual, que consta, d’una banda, d’un joc amb unes branques de vímet realitzat a  
casa	meva	(amb	la	seva	documentació	fotogràfica)	i,	en	segon	lloc,	d’una	peça	de	pa	fruit	d’un	
procés ritual relacionat amb la llar i l’enyorança.

Paraules clau  Enyorar, aclarir, llum, negre, vímet, llar, pa.

Longing and Clarifying. Works to Welcome Light is an interdisciplinary work carried out in the 
Area of Printmaking, based on the artist’s personal experience of starting to live alone. Light, 
already present in previous work, is the central theme, and it now begins an artistic research 
project which develops in two main directions.
 
The	 first	 corresponds	 to	 graphic	work	 done	 in	mezzotint	where	 black	 constitutes	 the	main	
element. There is also another work in the nature of a sculptural installation, much more 
process-related,	 which,	 in	 the	 first	 place,	 consists	 of	 a	 game	 with	 wicker	 branches	 played	
at	 home	 (along	 with	 its	 photographic	 documentation),	 and	 secondly,	 a	 piece	 of	 bread	
resulting from a ritual process related to home and longing.

Keywords  Longing, clarifying, light, black, wicker, home, bread.

Detall d’una de les estampes 
de mezzotinto.







“Si la seva vida quotidiana li sembla pobra, 
no la blasmi; blasmi’s vostè mateix, 
digui’s que no és prou poeta per invocar-ne les riqueses;
perquè per al creador no hi ha pobresa 
ni cap lloc pobre, indiferent”

Rainer Maria Rilke
2006: 42
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Fa gairebé un any que visc sol: en un colomar vell, a les golfes petites d’una casa gran i antiga. 
Aquests darrers mesos, han estat marcats pel modelat de la llar, per deixar-se modelar per ella, 
i per la soledat i el silenci que m’acompanyen a casa, misteriosament plens, que em desperten a 
l’enyorança d’una llum, d’una escalfor, d’una companyia.

He treballat en la persecució del negre profund del mezzotinto per fer-hi sortir la llum, que en 
el	si	de	la	casa	nova	identifico	amb	la	llum	acarbassada	que	ha	passat	a	través	del	vímet.	Obstinat	
pel	material,	aquesta	primavera	vaig	fer	un	viatge	fins	a	Folgueroles,	on	vaig	conèixer	un	mestre	
cisteller; vaig tornar-ne carregat d’uns feixos de vímet que han ocupat la casa i han seguit buscant 
la llum en la meva feina.



Breu recorregut pel treball anterior a la llum de la llum
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A què em refereixo quan dic llum

La primera pregunta que jo mateix em faig és a què em refereixo quan dic que el meu treball 
parla de llum, quina mena de llum apareix a la meva obra i quina experiència en tinc.

De	seguida	veig	clar,	i	la	praxi	així	ho	evidencia,	que	no	em	refereixo	a	una	llum	que	defineix	
cossos ni espais mitjançant zones de llum i zones d’ombra i de penombra. En faig, sobretot, un ús 
simbòlic que parteix de vivències personals.  El meu treball assenyala sobretot una llum espiritual 
en la vivència concreta. 

Arthur Zajonc, en el seu llibre Atrapar la llum, parla de com la ciència, en la seva recerca incessant 
sobre la llum des de l’antigor, també s’ha apropat a aquesta vessant espiritual. Em crida especial-
ment	l’atenció	l’exemple	que	Zajonc	proposa	en	la	figura	del	pensador	i	poeta	alemany	Johann	
Wolfgang von Goethe. A part de la seva obra literària s’interessà per diverses investigacions 
científiques,	entre	les	quals	destaca	la	llum.

Si em refereixo a Goethe és sobretot per l’ànim amb què encara la recerca entorn de la llum i que 
m’ajuda a entendre amb quina actitud puc fer-ho jo: segons Zajonc la seva aportació comença per 
una “renovada concepció espiritual de la llum”.1	M’atrau	la	seva	figura	d’artista	amb	inquietuds	
científiques	que	volia	portar	la	seva	investigació	cap	a	“un	mètode	que	fos	a	la	vegada	objectiu	i	
respectuós amb la natura, ciència i art simultàniament”2 i és precisament per la seva sensibilitat 
de	poeta	que	aconsegueix	aquesta	confluència	que	el	porta	a	trobar	coses	que	no	hauria	descobert	
amb	un	enfocament	merament	científic.	

El	mateix	Zajonc	explica	que,	amb	l’herència	de	Goethe,	el	filòsof	Rudolf	Steiner	arriba	a	deter-
minar precisament que la llum ja és espiritual en el moment de percebre-la, perquè en el marc de 
la percepció sensible, allò espiritual preval sempre.3

Per tant, l’experiència de la llum viscuda, i sobretot la interiorització d’aquesta, té un paper re-
llevant	(tot	i	que	el	grau	d’importància	ha	estat	canviant);	per	exemple,	a	la	meva	casa	nova,	o	
en	algunes	caminades	per	la	muntanya,	o	en	filtrar-se	pels	vitralls	d’una	església,	etc.	Tot	i	així,	
més que un intent de representació literal, hi hagut sempre una voluntat de sintetitzar la vivència 
d’aquella	llum	en	un	motiu	o	en	un	material	que	la	indentifica;	com	ara	el	pa	d’or	o,	més	recent-
ment, el vímet. 

1   Zajonc, 1994: 186.
2   Zajonc, 1994: 187.        
3   Zajonc, 1994: 212.
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En general, principalment en el que anomeno “univers dels llaurats”,4 he treballat a partir 
d’aquests	elements	com	a	motius	sintètics,	que	finalment	acabo	prenent	com	a	símbol	propi	no	
convencional i que parteixen d’una experiència personal concreta.

Ara fa un any, escrivia això respecte el procés de síntesi:

Aquests elements parteixen d’experiències pròpies però s’incorporen al meu treball en el moment que inicien 
un procés de síntesi gràfica, sobre paper, per anar-se expandint i aportant nous punts de vista sobre un mateix 
motiu. Són dibuixos molt senzills que parteixen d’experiències concretes, tot i que de vegades poden semblar 
simplistes. Això no obstant, és a partir d’aquest treball de síntesi que vaig aprehenent la realitat viscuda i 
m’adono de coses que no havia advertit en el moment de l’experiència.  Posem per cas la campana, que s’ha 
acabat convertint en un motiu senzill i poètic que recorda vagament la realitat per la forma o pel color o per 
alguna altra característica, però que si és campana és, sobretot, per la càrrega emocional que ha anat adquirint 
durant el procés de síntesi. Pot semblar que aquest és un procés complex i sofisticat, però en realitat (almenys 
sempre que ho miro a posteriori) no és gaire metòdic i es basa en petits descobriments intuïtius i amb un tem-
po més aviat ràpid. És en la pràctica posterior que la velocitat de treball s’alenteix i el motiu es va depurant, 
però aleshores ja és per criteris més aviat estètics.5

En	diferents	ocasions	els	escrits	del	pintor	Joan	Hernández	Pijuan	m’han	anat	acompanyant	i	
en molts moments m’han servit per aclarir alguns aspectes que intuïa sobre el propi treball, com 
en	el	cas	de	la	síntesi.	Hernández	Pijuan	descriu	així	com	passa	de	l’experiència	sensorial	a	 la	
depuració formal:

Al principi sí que hi havia una intenció, no diré imitativa, pero sí una abstracció pictòrica d’aquell paistage. El 
què passa és que, pel mateix procés de treball, tot això ha anat eliminant-se, i em vaig quedant amb uns colors 
que em suggereixen aquest paisatge.6

Quan tracto la llum en l’univers dels llaurats, amb el pa d’or, el procés de sintetització és molt més 
plausible que en la darrera etapa de la meva feina.

4   Vegeu l’apartat següent, “El pa d’or per indicar que hi ha llum a les ermites”.
5   Text introductori del projecte de gravat i escultura Hierofania –llum boira campana. Universitat de 
Barcelona, juny 2014.
6   Joan	Hernández	Pijuan,	citat	a	Badrinas,	2006:	594.
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El pa d’or per indicar que hi ha llum a les ermites

Per	 parlar	 del	 paper	 de	 la	 llum	 en	 el	 treball	 precedent	 cal	 fixar-se	 en	 l’inici	 de	 l’univers	 dels	
llaurats.	Això	fa	referència	a	la	feina	iniciada	a	finals	de	l’hivern	del	2013.	Es	tracta	d’un	univers	
rural	i	espiritual	format	per	un	corpus	d’elements	gràfics	que,	com	deia,	són	una	síntesi	poètica	
de l’experiència: els camps llaurats, les fonts, les cases de pagès, les ermites, els claustres de les 
ermites, les campanes, els xiprers, la llum, la boira.

La llum fa acte de presència per primer cop en arribar a les ermites (poc després de començar a 
pintar	camps	llaurats):	el	primer	que	se’m	va	acudir	és	que	una	ermita	era	com	una	casa	de	pagès	
però	amb	llum	i	això	de	seguida	ho	vaig	materialitzar	amb	el	pa	d’or,	material	que	ha	identificat	
la llum en tota aquesta etapa.

A partir d’aquí la llum-pa d’or va anar creixent, estenent-se. Podríem dir que la llum de l’ermita 
“tacava” de daurat el que tenia al voltant, i hi havia llum als claustres, a les fonts, als xiprers, a 
les campanes, entre la boira. Mereixen una atenció especial les relacions campana-llum i xiprer-
llum:	van	 tenir	un	pes	significatiu,	 i	m’hi	vaig	detenir	per	observar-los	de	més	a	prop,	més	a	
consciència i això em va portar a descobrir nous aspectes de la llum.

Sobre com la llum i la campana es trobaven, escrivia:

L’experiència dels últims mesos amb aquests instruments m’ha portat a identificar la campana amb la llum. 
M’aventuro a trobar-hi dos motius. Primer, perquè la campana està situada al campanar, a l’ermita; i des del 
principi que he dibuixat ermites plenes de llum. En segon lloc, perquè tant la llum com la campana em parlen 
d’un despertar cap a alguna cosa: deu ser una reacció instintiva, però quan sentim el so de la campana ens 
girem per tal de localitzar-ne l’origen; igualment quan veiem una llum que ens crida l’atenció maldem per 
saber d’on ve i què (o qui) la produeix. És aquest “girar-se cap a” que lliga tots dos elements.7

Per tant, en aquest principi, la llum ja va estretament relacionada a la Transcendència. Mirant 
enrere m’adono que feia servir el pa d’or per marcar, assenyalar un lloc o un objecte on la llum 
prenia un relleu especialment espiritual: les ermites eren cases que per la seva condició sagrada 
quedaven plenes de llum. 

En aquest punt, vaig començar a treballar amb el concepte “hierofania” (del grec faneia, “ma-
nifestació”, i hieros,	 “sagrat”),	 un	 neologisme	 creat	 pel	 filòsof	 romanès	Mircea	 Eliade;	 s’hi

7   Vegeu nota 5.



Casa de pagès amb llaurats i boira	(2013).	Grafit	i	collage	sobre	paper,	21	× 15,5 cm.
Ermita (2013).	Grafit,	collage i pa d’or fals sobre paper, 21 × 15,5 cm.
Ermita solitària i camins  que passen de llarg	(2013).	Grafit,	collage i pa d’or fals sobre paper, 21 × 15,5 cm.
La font i la llum	(2013).	Tamponatge,	grafit	i	pa	d’or	fals	sobre	paper,	21	× 31 cm.
La llum i la campana	(fragment)	(2014).	Aiguafort	i	pa	d’or	fals	sobre	paper,	40	× 30 cm.
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refereix com a presa de consciència, per part de l’home, d’allò sagrat en manifestar-se a través 
de	diverses	realitats	del	nostre	entorn	quotidià:	una	muntanya,	un	arbre,	un	camp,	un	edifici…

Mircea Eliade al Tractat de la història de les religions	(on	va	fer	servir	el	terme	per	primer	cop),	
escriu:

El sagrat es manifesta sempre a través d’alguna cosa; [...] [aquesta cosa pot ser] un objecte del món immediat 
o un objecte de la immensitat còsmica, una figura divina, un símbol, una llei moral o fins i tot una idea man-
cada d’importància. L’acte dialèctic segueix sent el mateix: la manifestació del sagrat a través d’alguna cosa 
diferent d’ell.8

Des del primer moment m’atrapava la idea que exposava Eliade quan explicava la tendència de 
l’ésser humà per prolongar l’experiència del sagrat i, d’aquesta manera, expandir la hierofania a 
allò que no n’era directament partícep, l’autor ho explica amb el “símbol”.

El simbolisme reflecteix la necessitat que l’home sent de prolongar fins a l’infinit la hierofanització del món, la 
necessitat de trobar constantment rèpliques, substituts i participacions d’una hierofania.9

Des d’aleshores no puc evitar pensar que, per extensió, aquest “simbolisme” pot traduir-se com 
la necessitat de fer art.

Ara que fa més d’un any d’aquesta descoberta, m’atreveixo a concloure que el pa d’or-llum era 
utilitzat com l’indici d’una hierofania: el motiu esdevenia signe, marca de la revelació. Malgrat 
tot, ara sóc conscient que en aquell estadi ja no donava gaire importància a l’experiència, de fet la 
llum s’havia anat allunyant de tota experiència palpable. El treball s’havia tornat una sèrie d’elu-
cubracions plàstiques amb el motiu pa d’or-llum sobre una experiència força tangencial i em fou 
difícil sortir d’aquí.

La llum a l’experiència de viure sol

El treball dels darrers mesos està clarament marcat pel fet de canviar de casa i començar a viure 
sol. Això ha portat un gir en l’enfocament de la manera de treballar, per centrar-se en el que vaig 
vivint: marxar de casa, viure sol, enyorar qui/què. La gran diferència respecte els llaurats i les 

8   Eliade, 1964: 50-51.
9        Eliade, 1964: 237.



Llum de vímet a casa meva.

La	nit	i	la	finestra, El cabàs i la companyia, El pa, La casa i el vímet	(2014).	
Grafit	i	frottage de vímet amb cera sobre paper manila, 40 ×	30	cm	(mesures	diverses,	aproximades).
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ermites és la importància que ha adquirit la vivència arrelada en un lloc determinat durant un 
període	de	temps	concret	(ja	que	abans	era	molt	més	vaga	i	abstracta).

El	treball	comença	per	identificar	intuïcions	valuoses	de	l’entorn	quotidià	i	compartir-les	d’una	
manera senzilla, però que són expressió d’una realitat complexa.

La hierofania continua essent-hi present, entenc que el sagrat es revela d’una manera estreta-
ment lligada a la llar que m’estic fent meva. Tot i així ja no parlo tant d’aquesta paraula; continua 
formant part de la feina d’una manera més discreta, més personal i no tant manifesta en l’obra.
  
La llum de seguida va adquirir importància quan vaig començar a viure a la casa nova, primer 
d’una manera molt pràctica: vaig fabricar-me unes làmpades. Aleshores encara no sabia que la 
llum que buscava a casa meva per un ús domèstic i la llum que perseguia arrel de la inquietud 
artística eren una mateixa cosa.

A	poc	a	poc	m’adono	que	hi	ha	alguns	elements	de	connexió:	és	quan	finalment	acabo	les	làm-
pades,	fetes	de	vímet	i	veig	el	que	comporta	la	llum	que	fan:	la	identificació	de	la	llum	amb	un	
material	(el	vímet),	la	companyia	de	la	llum	en	la	soledat,	els	records	que	em	porta	la	llum	acar-
bassada del vim. 

Pocs dies abans de començar a viure a la casa nova llegia l’Elogi de l’ombra	de	Junichirô	Tanizaki.	
L’autor escriu, referint-se al poble oriental: “sempre ens han agradat més les coses que tenen 
una	ombra	profunda	que	 les	que	 tenen	una	brillantor	superficial”.10 Decididament i assumint 
aquesta	afirmació,	quan	em	faig	uns	llums	de	vímet,	no	és	per	poder-m’hi	veure	(ni	tan	sols	per	
tenir	més	llum,	perquè	en	el	fons	acabo	apreciant	més	la	poca	llum,	l’“ombra	profunda”),	és	per	
apropiar-me de la seva companyia.

Al principi de treballar sobre tot això, tractava la llum amb la mateixa materialitat que abans 
(simplement	amb	la	lògica	de	canviar	el	pa	d’or	pel	vímet),	però	això	no	acabava	de	donar	resultat:	
volia servir-me d’una llum-objecte per parlar d’una llum vivencial, quan vaig descobrir aquesta 
dissonància es va produir el canvi i vaig entendre una mica més quin paper ocupa la llum en 
aquest moment i en l’obra immediatament anterior al treball que presento.

10    Tanizaki, 2006: 28.
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De fer llum

A la darrera obra precedent, De fer llum, realitzada a principis d’aquest últim hivern, la llum 
comença per la nit: viscuda com el moment del dia on la por, l’enyorança (que al principi de viure 
sol	referia	a	l’enyor	dels	meus	pares)	i	la	soledat	es	fan	més	presents.	En	començar	a	treballar	
amb	elements	de	casa	vaig	dibuixar	molt	sovint	una	de	les	finestres	que	hi	ha.	M’imaginava	que,	
de	nit,	encenia	els	llums	de	casa	meva	i	quan	la	llum	es	deixava	veure	a	través	de	la	meva	finestra,	
la foscor de fora s’aclaria. 

Fer sortir claror de dins la nit ha comportat començar a parlar d’una llum-experiència, no tant 
objectual com l’etapa anterior. I per tant, com a experiència, és més complexa: no és només llum, 
sinó una mena d’escalfor que m’embolcalla, evocativa de records. Ara parlo d’una llum que ex-
perimento cada dia, a casa: una vivència més assequible, que m’envolta.

De fer llum, doncs, consisteix en un mural compost de quinze papers manila estampats diverses 
vegades amb tinta òfset negra, alguns dels quals incorporen un frottage	 de	vímet	 amb	grafit.	
Aquesta	praxi,	i	la	claror	tènue	que	aporta		el	grafit,	em	fa	a	percebre	que	aquesta	llum	que	busco	
és, com deia, moltes altres coses al mateix temps. 

L’obra parla de trobar a faltar una lluor, un caliu, una escalfor, una seguretat, i intentar fer-la 
sortir, fer-la conscient per petita i vacil·lant que sigui. Es tracta d’una enyorança que té més cares 
que trobar a faltar el pare i la mare i que es deixa descobrir per la pràctica artística estretament 
lligada a casa.

Continua parlant de la soledat i l’enyorança, de viure sol, de construir la llar, però partint de la 
recerca	de	companyia	en	la	llum	que	es	filtra	a	través	de	les	làmpades	de	vímet,	emprant	el	vímet	
com un material que em permet perseguir la llum d’una manera simbòlica.

Després de De fer llum, el projecte D’enyorar i d’aclarir continua amb aquesta persecució de vo-
ler fer sortir llum d’allò negre, i d’aquesta intuïció que l’estreny amb el vímet, i que sorgeix de 
l’enyor. La llum persisteix d’una manera molt més evident que cada vegada he anat concretant 
més a casa. La vivència de tot aquest procés és constituent tant en la manera de treballar com en 
l’obra.



De fer llum	(2015).	Monotípia	i	frottage	de	vímet	amb	grafit	sobre	paper	manila,	180	× 425 cm.
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A propòsit del mètode
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Necessitat i unitat

Joan	Hernández	Pijuan	entén	l’art	“com	a	forma	de	coneixement”	que	respon	a	la	“recerca	d’un	
sentit”.11 Començo a parlar de la metodologia del treball amb aquestes idees del pintor català 
perquè en escriure sobre la meva manera de treballar12 no faig sinó recomençar l’empresa de 
reconèixer la meva feina com a recerca d’un sentit.

Aquest sentit només té raó de ser en la mesura que camina cap una unitat personal: vida, obra, 
relació amb els altres, amb D*u.13	O	el	que	és	el	mateix:	l’obra	serveix	per	adonar-se	que	tot	es	
pot viure com una mateixa cosa, no hi ha separació, jo mateix sóc el mateix: el qui viu sol, el qui 
estima la seva família, el qui estudia Belles Arts, el qui viatja...

Per tant, conscient d’aquesta voluntat unitiva, el que em porta a treballar no deixa de ser una 
necessitat interior. Fou clau adonar-me que produïa perquè m’era necessari i vaig poder posar-ho 
en paraules en llegir un fragment de gran bellesa de la primera carta que Rilke escriu al poeta 
jove:

Investigui el fonament que l’impulsa a escriure; esbrini si les seves arrels arriben fins a l’indret més profund 
del seu cor, confessi’s a si mateix si es moriria en cas que l’impedissin d’escriure. Sobretot això: pregunti’s en 
l’hora més silenciosa de la seva nit: he d’escriure? Excavi dintre seu per trobar una resposta fonda. I si fos una 
resposta afirmativa, si pot acarar-se a aquesta seriosa pregunta amb un fort i simple “he d’escriure”, aleshores 
construeixi la vida damunt d’aquesta necessitat; la seva vida, fins a l’hora més indiferent i insignificant, ha de 
convertir-se en un senyal i un testimoni d’aquest impuls.14

Tanmateix, tinc una voluntat d’intentar saber constantment què estic fent en cada moment i per 
concloure	que	el	què	faig	fa	sentit.	El	perill	d’això,	així	ho	he	comprovat,	rau	en	intentar	fixar	
aquest	sentit	abans	d’hora.	És	a	dir:	voler	fixar	les	intuïcions	de	la	plàstica	abans	de	consolidar-les,	
quan	encara	és	d’hora	per	garbellar	allò	que	es	quedarà	d’allò	que	passarà.	O	el	que	és	el	mateix:	el

11     Hernández	Pijuan,	1987:	ii.
12    Quan dic “manera de treballar” em refereixo tant als moments d’execució plàstica com també als me-
canismes interiors que es posen en marxa durant el procés creatiu entés un sentit ampli, la reacció poètica 
davant	el	que	m’envolta,	el	treball	al	taller	i	a	casa,	les	estones	que	dedico	a	escriure,	els	moments	de	reflexió	
i recolliment, etc
13    La teòloga romanesa Elisabeth Schüssler Fiorenza quan escriu la paraula “Déu” (en anglès, God)	es-
criu: “G*d”. És una manera d’expressar que en el fons està parlant d’una realitat inefable, que no sap ben bé 
què és. Permeteu-me, doncs, que em faci meu aquest “no saber” i escrigui “D*u”, enlloc de “Déu”.
14    Rilke, 2008: 41.
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perill es troba en entendre les intuïcions no com el que són en cada moment, sinó com si fossin 
certeses des del principi.

Aquestes intuïcions les faig conscients quan m’escolto a dins (“entri dins seu”, aconsella Rilke al 
poeta jove15),	així	vaig	trobant	pistes	del	què	he	de	fer.	La	gràcia	és	saber	tractar	allò	que	un	sent	
dins seu com a veritats relatives i ser capaç de deixar marxar les descobertes sense aferrar-s’hi.16

A èpoques, em costa treballar si no estic segur del sentit que té el que faig i això és paralitzador 
per dues raons. Per una banda té el problema de la manca de risc: hom pensa que si no està se-
gur del que fa és millor quedar-se amb el que ja sap que sí que té sentit. Per altra banda hi ha el 
qüestionament constant del que s’està fent, que pot ser positiu, però amb excés d’autoexigència 
es fa difícil avançar.

L’emoció al començament de tot

Al meu entendre, treballar sempre comença amb la descoberta d’una realitat quotidina que, de 
cop	i	volta,	m’emociona:	l’enyorança	identificada	amb	un	pa,	els	objectes	de	vímet	que	m’he	que-
dat	a	casa,	la	llum	que	entra	per	una	finestra	on	no	l’esperava,	una	lectura,	el	so	d’una	campana,	
un	viatge…	És	el	despertar	inesperat	a	una	realitat	que	em	crida	a	aprofundir-hi	sense	saber	ben	
bé perquè.

De l’emoció en sorgeixen unes intuïcions molt senzilles que em semblen valuoses, que es tornen 
preuades.	Arthur	Zanjonc	diu	que	tot	procés	cognitiu	“comença	amb	l’esbalaïment	[…],	després	
passa a l’interès i a la indagació activa”.17 Si “l’esbalaïment” d’emocionar-se no fos al principi de 
tot, res del que segueix tindria la càrrega de veritat que em demano en treballar.

A partir d’aquest primer moment comença una especulació pràctica que és el que em fa anar 
més enllà. És difícil deixar passar aquest moment primigeni d’emoció, perquè és tan diàfan que 
no me’n mouria, però ja he experimentat que la recreació i l’autocomplaença en el que un fa, de 
seguida deixen d’esperonar la praxi i porten cap a una via morta.

15    Rilke, 2008: 41.
16    Sobre aferrar i deixar marxar, vegeu el capítol “El vímet ‘que prem i amolla’” on parlo del poema “Cor 
meu,	el	món”	de	Jordi	Sarsanedas.
17    Zajonc, 1994: 206.
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Després de l’estímul emotiu que em disposa cap a la creació se’m fa necessària una conversa 
amb allò advertit per assumir-ne totes les seves cares. És un intercanvi amb mi mateix, amb 
l’obra,	amb	els	altres.	Hernández	Pijuan	alerta	del	perill	de	convertir	aquest	diàleg	en	un	monòleg	
autocentrat.18 La veritat personal de l’artista, la seva implicació creïble en aquest diàleg, la seva 
capacitat per estar atent al que demana l’obra a cada moment i ser capaç d’abandonar les idees 
prèvies per acceptar les noves solucions que aporta la pròpia praxi és el que podrà transformar 
una	habilitat,	una	artesania,	un	útil,	una	manualitat	(eines	per	a	la	conversa)	en	veritat	artística,	
veritat	que	segons	Hernández	Pijuan	“radica	en	l’essencial	i	no	en	l’anècdota”.19

I la veritat a on ens fa arribar aquesta conversa és una comprensió de l’emoció del principi. Una 
assumpció de la complexitat de la intuïció, un aprofundiment que ha de generar més emoció i és 
a la vegada un altre estímul per recomençar.20

Però de la mateixa manera que sóc conscient de la singularitat del procés creatiu que em fa re- 
collir	tot	de	sentits,	també	identifico	la	meva	impossibilitat	per	abandonar	els	apriorismes	i	en	
aquest punt m’agrada repetir-me aquesta frase de Cézanne: “L’artista ha d’aconseguir que per 
dintre callin les veus de tots els prejudicis. Ha d’oblidar, crear silenci, i ser un eco perfecte.”21

El pa dels diumenges i el procés com a ritual

Fa un temps em van fer veure la importància del ritual en la meva manera de treballar. Ad-
verteixo aquesta tendència des de l’inici de l’univers dels llaurats quan, davant dels camps de 
color de la tela, feia unes línies petites amb carbonet i acte seguit bufava per espolsar-ne la pols 
característica; després van venir els papers amb milers de xiprers estampats amb tamponatge, les 
instal·laccions	de	fulles	de	xiprer	(esbrossades,	ben	petites),	etc.

M’atrau la manera de fer de l’artista alemany Wolfgang Laib. Tot i que el meu treball busca 
una experiència quotidiana més concreta que no predomina en la seva feina de caràcter proces-
sualista, sovint em deleixo per l’actitud de la seva obra-ritual de llarga prolongació en el temps: 

18     Hernández	Pijuan,	2000	(document	en	línia	sense	paginació).
19    Ibídem.
20 Pel procés cognitiu d’estímul, conversa i comprensió vegeu Wagensberg, 2007: pàssim.
21 Paul Cézanne, citat a Marí, 2012: 30.
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“el caràcter repetitiu de l’activitat em porta cap a una actitud meditativa, una mena d’‘auto-oblit’ 
en  què l’artista esdevé instrument d’un ritual que l’embolcalla.”22

Per explicar com vaig prendre consciència d’això i vaig començar a viure a aquest ritual em reme-
to a una història que passa setmanalment des del principi de viure sol. Cada diumenge torno a 
casa de la meva família per dinar i, havent dinat, m’emporto cap a casa meva un pa que m’han 
fet els pares. Això fa present durant tota la setmana la companyia dels pares faedors del pa. Per 
la seva presència i el valor simbòlic que adquireix, el pa ha esdevingut, en alguns moments, un 
element clau en el treball.

Vaig imaginar-me que aquell pa que m’havien fet els pares un diumenge i que embolicava amb 
paper manila també podia embolicar-lo amb un paper manila on hi hagués dibuixat abans, i que, 
a	conseqüència,	el	pa	es	tacaria	amb	el	grafit	del	dibuix.	Vaig	fer-ho,	però	el	pa	no	va	quedar	gaire	
tacat. Vaig pensar que, un dia, el tacaria expressament, amb les mans. Al cap d’uns dies em va 
venir	això	al	cap	i,	un	vespre,	després	de	sopar,	amb	les	mans	brutes	de	grafit,	vaig	agafar	el	pa	i	
el vaig començar a tacar.

Aleshores encara no ho sabia, però vivia el fet de tacar el pa com un ritual, dut a terme a casa 
meva, tot sol. L’acció-ritual em disposava en un lloc interior que, si bé no era en absolut com-
plaent, em mantenia alerta, expectant, atent i lligat a allò que feia. Més enllà del valor simbòlic 
del pa, de l’anècdota, la peça prenia sentit com a element de ritual, un valor distint del que ja tenia 
i	que	encara	se	m’escapa	una	mica.	Si	l’objecte	resultant	tenia	una	presència	no	era	pel	grafit	en	si	
sinó per la ritualització de l’acció.

Repetició i estancament

El sociòleg nord-americà Richard Sennett, expert en cultura material, explica sovint com n’és 
d’important	basar	el	treball	manual	(i	la	praxi	artística	no	se’n	pot	escapar,	del	treball	manual)	en	
la repetició i el ritual: “Necessitem repetir, necessitem un ritual que inclogui repeticions, però 
aquest ritual ha d’anar canviant i transformant-se si volem millorar.”23 He comprovat que el 
caràcter lent i repetitiu de les pràctiques de la meva feina plàstica poden portar-me a una mecàni

22   Laib, 1999: 25.
23   Sennett, 2012: 33.

El pa dels diumenges	(2014).	Pa	i	pols	de	grafit,	
21 × 13 ×	12	cm	(mesures	aproximades).
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ca perillosament reiterativa. Una actitud mecànica davant la repetició acaba sobreposant-se a 
l’esperit del ritual, que ni canvia ni es transforma.

Sovint m’ha passat que he caigut en aquesta mena d’estancaments: advenen com a incapacitat per 
anar més enllà, por de deixar de repetir allò que ja se sap i que m’assegura un resultat estètica-
ment planer; la pràctica acaba per ser un mer reconeixement d’allò ja sabut.

Encara em veig incapaç de dir, amb seguretat i sense tèmer l’error, quina és la fòrmula per sobre-
passar aquest estancament. No sé dir com es fa per avançar tot repetint, per canviar sense variar; 
però sí que puc dir que en alguns moments el treball m’ha deixat copsar moltes coses sense ha-
ver-ho buscat, simplement per la tensió interior en la repetició.

Només	puc	entreveure	que	és	primordial	situar-se	en	la	fisicitat	del	ritual	i	no	a	l’indret	de	l’elu-
cubració	mental.	Em	fixo	en	el	cas	del	pa	i	m’adono	que	era	clau	acabar	tot	jo	ben	tacat	de	pols	de	
grafit:	el	ritual	no	només	em	canvia	interiorment,	no	es	donaria	aquest	canvi	si	no	parés	esment	
en el canvi físic que també m’afecta. 

I	com	en	el	cas	del	pa	i	el	grafit,	també	passa	amb	les	planxes	de	ferro	de	les	maneres	negres:	és	
important el procediment per aixecar-hi el gra, sentir el cansament de l’activitat física, tacar-se 
les mans, tallar-se amb l’eina, si convé. Diu Sennett: “les possibilitats de l’artesania radiquen en 
aquesta implicació corporal i visceral; la repetició es torna fructífera en aquest àmbit tàctil, en la 
consciència de la implicació corporal.”24

Escriure

Si miro el meu recorregut a Belles Arts m’adono que cada vegada més em serveixo de l’escriptura 
com a eina per a la comprensió, per anar més enllà i interioritzar el que vaig fent, durant i després 
del procés del treball. Escriure em resulta un exercici agradable i feixuc a la vegada, des de fa un 
temps em sembla impossible renunciar-hi. Entenc el meu treball amb aquesta doble vessant en 
què l’escriptura i la plàstica es creuen contínuament i s’alimenten.

El	text	és	una	eina	important	per	a	la	reflexió,	que	m’ajuda	a	lligar	els	caps	que	he	anat	estirant	
en la recerca plàstica. No vull dir, però, que el text sigui generador d’un coneixement teòric ni 

24   Sennett, 2012: 37.
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erudit, sinó un coneixement implicat en la forma de mirar, de relacionar-se, etc.; sempre des de 
la praxi plàstica, no des de la teorització apriorística que condicionaria el treball artístic.

Es tracta d’una mena d’assaig que em permet anar elaborant una poètica a partir dels descobri-
ments	que	vaig	realitzant	durant	tot	el	procés	creatiu.	El	fet	que	la	reflexió	tingui	forma	poètica	
no m’obliga a res, no em compromet a seguir cap teoria que jo mateix m’hagi marcat, perquè és 
una	escriptura	fluctuant	amb	la	plàstica,	que	no	va	per	davant	de	la	creació,	sinó	que	sempre	la	
segueix una mica més enrere i la respecta per bé que gaudeix d’una entitat pròpia.

Hi	 reconec	 influències	 d’escriptors	 i	 pensadors,	 d’artistes,	 dels	meus	 pares,	 de	 persones	 que	
m’han	acompanyat.	Hi	ha	els	escrits	sobre	pintura	d’Hernández	Pijuan,	de	Joaquim	Chancho,	hi	
ha la Poétique de l’espace de Bachelard, hi ha Perejaume, Sarsanedas, les cartes de Rilke, Roger 
Schutz, María Zambrano, la fenomenologia de la llum d’Arthur Zajonc i tants d’altres. Em deixo 
contagiar pel que m’engresca mentre llegeixo.







A propòsit de l’obra i del que l’envolta
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Procediment poètic de fer llum

Quan prenia consciència que la trobada amb la llum era processual, a principis d’aquest últim 
hivern, em vaig atrevir a parlar d’un procediment personal que em servia per explicar com es 
manifestava la llum tant en el treball com en la quotidianitat. N’he dit “procediment poètic de 
fer llum” i, darrerament, a partir del treball plàstic, i de la lectura del llibre El gozo intelectual del 
físic	Jorge	Wagensberg	i	d’un	poema	de	Jordi	Sarsanedes,	l’he	anat	afinant.

Tant en la pràctica de les maneres negres (i també en l’obra prèvia De fer llum)	com	en	el	meu	
quotidià,	identifico	tres	moviments	que	fonen	la	meva	experiència	de	l’obra	i	la	de	començar	a	
viure sol.

M’aproximo a aquests moviments atribuint-hi uns verbs, accions que estan presents en el procés 
de treball. Al primer moviment hi assigno el verb “desvetllar” i té a veure amb el despertar de 
l’emoció de què parlàvem.25

Acte	seguit	hi	ha	un	moviment	doble	identificat	per	dos	verbs.	Primer,	“aclarir”:	netejar,	il·lumi-
nar, fer sortir alguna cosa des de sota, i tacar-se’n les mans, amarar-se’n; l’ubico, eminentment, 
en l’execució de l’obra.

El segon verb és “besllumar”: és un moment per a la contemplació; es tracta, més aviat, d’intentar 
intuir	(amb	ulls	empetitits)	què	és	el	què	ha	quedat	de	l’acció	d’aclarir:	entrellucar,	fitar,	copsar	
aquesta mena de llum. Entenc que aquest segon moviment d’aclarir i besllumar em serveix per 
trobar la llum tant en l’obra com a casa.

Per a l’últim dels tres moviments només aconsegueixo posar-hi un verb francès, ja que no en 
trobo cap de català que m’acosti al que intento dir amb una sola paraula. Es tracta del mot “saisir” 
i	significa	prendre	alguna	cosa	amb	les	mans,	retenir-la	vigorosament,	però	també	vol	dir	com-
prendre, discernir, aprehendre.

Un cop intuïda la llum, el següent gest és agafar-la, prendre-la amb les mans, aferrar-s’hi i, a la 
vegada, comprendre-la, assumir-la, quedar-me-la a la meva casa nova. I aquest gest de la mà en 
agafar la llum em retorna al gest d’aclarir el negre i entenc que aprehendre aquesta llum no vol 
dir	sinó	incorporar,	a	casa,	la	pràctica	artística	(aclarir	i	besllumar).

25   Vegeu el capítol “L’emoció al començament de tot”.
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El vímet “que prem i amolla”

Hi	ha	uns	versos	del	poema	“Cor	meu,	el	món”	de	Sarsanedas	que	trobo	especialment	significa-
tius respecte el procediment de fer llum:

Voldria mirar, mirar més fort,
lligar aquests arbres,
aquells arbres que fugen,
[…]
Lligar-me amb la llum i les pedres,
l’enorme pedra de la llum.
Res no em mira prou, però.
Mira i no em veu.
[…]
Despreniment. Desistiment.
La mà que diu adéu,
que prem i amolla.
[…]
Jo sóc això
que miro i se m’escapa.26

“Mirar més fort”, “lligar-me amb la llum”, “la mà que diu adéu, / que prem i amolla”, “miro i se 
m’escapa”. Sarsanedas m’acostava a una actitud de “despreniment” i “desistiment” en la manera 
de copsar la llum i voler-me-la fer meva, especialment sobre com entenia el tercer moviment.

La proximitat de “saisir” amb el verb català “aferrar” (que també utilitzo per descriure la darrera 
etapa)	i	el	“lligar”	de	Sarsanedas	m’interpel·lava:	quina	és	aquesta	manera	d’aferrar	la	llum,	de	
lligar-la	quan	fuig?	Quina	part	de	mi	(i	amb	quina	actitud)	es	vol	quedar	allò	besllumat	“que	miro	
i se m’escapa”? 

A vegades és com si volgués aferrar la llum a la manera d’aquell qui posseeix o reté; puc fer-me 
la il·lusió que en l’obra aturo la llum, que me l’apropio exigint-me-la com una certesa. Els llums 
de vímet de casa, en canvi, m’ensenyen una manera diferent d’aferrar, deixar passar la llum sense 
quedar-se-la, “premen i amollen” a la vegada.

El vim té una manera tan seva de saisir la llum que no deixa de commoure’m: quan el vímet es 
fa amb la llum, aquesta, sense deixar de ser llum, esdevé companyia. És en la paradoxa d’aquest 
dinamisme que aprehenc la llum aferrant-la amb mans de vímet, tan sols deixar que entri abo-

26  Sarsanedas, 1999: 29.
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cant-la a casa com ho fa el vímet, que m’ensenya a agafar la llum deixant-la passar, modelant-la 
per a la companyia.

El mestre cisteller

D’aquesta manera una mica misteriosa el vímet ha seguit resultant atractiu al si de la meva casa 
nova. Després de De fer llum, en començar aquest projecte, tenia molt clar que havia de seguir 
acostant-me al material que tant m’obsedia des del principi de viure sol.

Així	que	vaig	contactar	amb	un	mestre	cisteller,	en	Joan	Farré,	de	Folgueroles	(Osona).	Tenia	
ganes de veure com treballava un artesà del vímet i volia explicar la meva persecució del vímet i la 
llum a algú que tenia sempre el vim entre els dits, saber quin efecte li feia tot plegat.

Hi havia també un afany de fer més present el vímet a l’obra, d’una manera més física: volia tre-
ballar amb el vim tal com surt de la vimetera. També m’havien parlat de la lluminositat inherent 
dels camps de vímet i no em podia estar de comprovar-ho.

Tot	això	va	ser	el	que	em	va	moure,	finalment,	a	anar-me’n	un	dia	a	Folgueroles,	al	principi	de	
la primavera, a conèixer el mestre cisteller. Recordo que, acabats de conèixer, de camí cap als 
seus camps de vímet, em preguntà: “què hi estàs buscant aquí?” La pregunta em va impressionar 
perquè em va fer adonar que, amb la poca informació que havíem intercanviat per telèfon sobre 
la meva feina, havia comprès que la visita es tractava d’una recerca. 

I sí, en el vímet hi busco alguna cosa, certament inefable, que beu de l’estreta relació que he trenat 
al voltant de la llum. Vaig explicar-li la meva història i vaig dir-li que per a mi el vímet havia de ser 
per guardar-hi llum. El mestre va riure i em va dir que era “molt conceptual” i a la vegada “molt 
lògic”,	perquè	el	vímet,	en	definitiva,	sempre	s’havia	fet	servir	per	guardar-hi	coses.

L’artesà em portà a veure els seus camps i vaig poder constatar la seva claror, tot i que m’advertí 
que eren més lluminosos a l’hivern, i no pas a la primavera, que ja broten; em va parlar de les 
seves	construccions	de	vímet	viu	i	finalment	em	va	portar	al	lloc	on	treballava	i	vam	conversar	
mentre trenava uns encàrrecs. Va ser un dia bonic i vaig tornar a casa amb un bon feix de vímet 
i amb moltes ganes de treballar-hi.

Camp de vímet a Folgueroles.









El taller del mestre cisteller.



Pràctiques 
per acollir la llum: 
feixos de vímet.
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Pràctiques per acollir la llum

Haig	de	reconèixer	que	la	finalitat	del	treball	amb	les	branques	de	vímet	no	era	altra	que	la	de	
treballar amb el material.  No he buscat tant la confecció d’una peça com el fet d’estar a prop del 
vim, observar-ne la llum. Una mena de joc.

No sempre és fàcil acomodar-se en aquest estat de joc, perquè al principi sempre em posava a 
treballar amb la determinació de “fer” alguna cosa, exigint resultats. Però el joc no ha estat pensat 
mai pels resultats. Finalment han estat més aviat unes pràctiques personals per acollir la llum i la 
companyia, sense massa conceptualització, sense fer gaire res que no fos tenir el vímet per casa 
i anar-lo descobrint.

En el procedir amb el vímet també s’hi ha fet un lloc important el poema de Sarsanedas. Em 
quedo amb els versos “lligar aquests arbres, / aquells arbres que fugen”.27 Gairebé a la vegada vaig 
retrobar una frase de Tanizaki a l’Elogi de l’ombra: “Si apleguem les branques, en sortirà una 
cabana; si les escampem, tornarem a tenir un bosc”.28 

Amb la poètica que m’oferien aquestes cites vaig començar a lligar les branques de vímet en 
feixos: els tenia a la vora, sobretot a les terrasses de casa i els unia, els escampava, etc. He seguit 
amb la mateixa actitud de pràctica per acollir la llum (per un cop, deixant l’elucubració mental a 
un	segon	pla),	deixant	que	el	vímet	“de	veritat”	em	descobreixi	altres	cares	de	la	mateixa	soledat,	
de la mateixa enyorança; de la llum i de la companyia.

La llum que comença pel negre

Després de De fer llum continuava atrapat pel negre, per la llum que podia albirar en la fosca o 
per la fosca que s’anava fent llum. El negre avellutat del gravat a la manera negra em semblava 
un pas següent ineludible. 

27   Pel poema de Sarsanedas vegeu, sobretot, l’apartat “El vímet ‘que prem i amolla’”.
28   Segons Tanizaki es tracta de les paraules d’“una cançó antiga” però no se’n donen més referències. 
Vegeu Tanizaki, 2006: 65.

Pràctiques 
per acollir la llum: 
feixos de vímet.
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És sorprenent el caràcter propi del negre del mezzotinto que no es pot aconseguir amb cap altre 
procediment	calcogràfic,	i	dic	que	és	sorprenent	perquè	quan	s’inventà	al	segle	xvii la qualitat del 
negre no era l’aspecte més valorat de la tècnica. 

Els efectes de la manera negra eren apreciats sobretot pel caràcter pictòric que es podia aconse-
guir brunyint a posteriori; per aquest motiu els antics se’n serviren com a mitjà reproductor de 
pintures i no tant com una oportunitat per treballar en la profunditat del negre, que és un punt 
de	vista	que	no	s’aborda	fins	a	principis	del	segle	passat.29

En el cas de D’enyorar i d’aclarir, doncs, amb la manera negra continuava perseguint un negre 
gros i profund, que començava com a principi d’una llum.

Relaciono això amb un passatge de Tanizaki, on explica com es construeixen les cases japoneses: 
es comença per la teulada, estenent-la al terra i després s’aixeca la casa “dins el contorn ombriu 
que hem projectat”.30 M’agrada aquesta idea de començar per l’ombra, pel negre. En aquest sentit 
m’apropo	a	un	dels	grans	artistes	de	la	llum,	James	Turrell	(“artesà	de	la	llum”,	el	defineix	Za-
jonc31).	La	seves	instal·lacions	lluminoses,	abans	de	res,	també	comencen	per	submergir-se	en	la	
foscor i la seva bellesa particular: “la penombra i la foscor desencadenen bellesa, més que no pas 
desgrat”.32

En la mesura que la llum de casa meva ha guanyat rellevància i he anat deixant enrere la llum dels 
llau-rats, he experimentat una nova manera de comprendre-la: mentre que abans la llum estava 
del tot desvinculada de la fosca, ara s’obre pas des de la foscor, però sense plantejar cap contra-
dicció ni oposició entre llum i fosca.

Amb el pes creixent de la foscor treballada amb el negre no puc deixar de preguntar-me per l’a-
tracció relativament recent per aquest color. El primer artista que em va descobrir el negre, ja fa 
força	temps,	era	Joaquim	Chancho	que,	en	una	entrevista,	diu:

[El negre] és un color de despullament que es fa necessari en els moments d’excés de referències. Quan hi ha 
massa distraccions o excessives superposicions, retorno a ell inevitablement. […] És un color d’introspecció 
per retornar al buit, que no significa el no-res, sinó que es tracta d’un estat interior.33

29   Vegeu Vives, 1994: 53.
30   Tanizaki, 2006: 40.
31    Zajonc, 1995: 316.
32    Torres, 2005: 55.
33    Joaquim	Chancho,	entrevistat	a	Blanch,	2005:	2016.
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A propòsit d’això no puc deixar de referenciar un fragment d’un text de presentació que l’abat 
de	Montserrat,	Josep	Maria	Soler,	va	escriure	per	a	l’exposició	que	el	pintor	va	fer	al	Museu	de
Montserrat, després d’algunes estades entre els monjos, en què compara els negres de Chancho 
amb el negre de l’hàbit benedictí: 

Per a ell el negre no és la negativitat del color, com per a nosaltres no és la negació de la vida, sinó l’endinsa-
ment en el misteri del ‘no saber’, ‘del no comprendre plenament’, d’aquell entrar dins d’un mateix i trobar que 
dintre teu hi ha abismes encara inexplorats.34

El fet d’haver conegut Chancho aquest hivern (just després dels primers negres a De fer llum)	a	
Montserrat, a redós de l’exposició de gravats que hi tenia, em va portar a rellegir-lo i retrobar-me 
amb l’honestedat del seu discurs. Vaig observar que em puc fer meva aquesta no-negativitat del 
negre, la no-contradicció entre llum i ombra.

Es tracta de trencar amb la conclusió reduccionista del negre com a foscor i del blanc com a llum; 
em	resulta	més	complex	que	aquesta	dualitat	simplificadora.	No	em	canso	de	reconèixer	que	la	
profunditat	del	negre	calcogràfic	de	l’estampa	a	la	manera	negra	és	càlida;	el	color	acarbassat	que	
es	fa	veure	per	entre	les	zones	brunyides	només	reafirma	que	el	negre	en	si	ja	és	claror.

Enfosquir ja és aclarir

Hi ha una experiència en el procés de treball als tallers, tot buscant el negre, que em va portar 
a constatar aquest constant balanceig quan la foscor i la llum són inseperables, i això m’ajudà a 
entendre	un	nou	sentit	a	tot	el	que	havia	estat	fent	fins	aleshores.

Havia estat tot el dia a la banda de ponent del jardí del taller de pedra de la facultat, a l’exterior, 
treballant amb el martell pneumàtic per granejar una matriu grossa de ferro per a una manera 
negra.	Hi	va	haver	un	moment	que	el	sol,	per	la	seva	alçada	a	la	baixa	cap	al	final	de	la	tarda,	es	
reflectia	a	la	superfície	del	metall	i	com	que	bona	part	d’ella	estava	gravada,	brillava	com	mai	i	
m’enlluernava. 

Mentre seguia martellejant enlluernat vaig descobrir la paradoxa del que estava fent: el ferro que 
havia treballat tot el dia per aconseguir el negre del mezzotinto se’m presentava més lluminós que 

34   Soler i Canals, 2005: 10-11.
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mai:	com	més	negre	feia,	més	lluïa	el	metall.	Ja	havia	copsat	aquesta	barreja	entre	llum	i	foscor	
quan treballava De fer llum:

En comprovar el resultat de les monotípies després d’estampats successius, els papers adquirien certa brillan-
tor […]. L’acumulació de la tinta fa tornar corpòria la macilència del paper manila mitjançant una lluïssor que 
dialoga amb la del grafit. Vaig advertir, aleshores, que l’acció d’aclarir començava abans del que sospitava. 
Quan em pensava que encara estava enfosquint amb la tinta negra, en el fons, ja havia fet el primer pas per 
començar a treure llum.35

Enfosquir i aclarir acaben esdevenint una mateixa cosa, els límits entre una pràctica i l’altra es 
confonen	en	els	moments	d’experiències	com	la	del	jardí	del	taller.	Com	reflexionava	en	llegir	
Chancho, es fa difícil separar la llum de la fosca: perquè quan em penso que enfosqueixo, de cop, 
apareix la llum d’una manera inesperadament rutilant.

El mateix procedir sobre la matriu m’ho demostra: gravo el ferro, el brunyeixo, estampo, el 
torno	a	gravar,	segueixo	brunyint…	I	ja	no	sabria	dir	amb	exactitud	a	quins	moments	correspon	
l’enfosquiment i a quins altres l’aclariment; cada moment del procés és un recomençar paradoxal.

Quan em pregunto pel perquè de la meva feina m’adono de seguida que ja sé la resposta: no 
treballo	tant	amb	l’afany	d’aconseguir	una	imatge	(que	també),	sinó	més	aviat	crec	que	treballo	
per moments com el del jardí del taller de pedra, perquè aquests moments acaben protagonitzant 
l’obra	i	la	reflexió	que	genera.	Si	hi	ha	sentit	darrera	d’una	estampa	és,	com	deia	anteriorment,	pel	
fet que desencadena “l’esbalaïment” davant l’emoció primigènia.

En el fons, la feina em porta a fer atenció, sobretot, al procés i a tot el que em fa descobrir. En la 
incapacitat	de	separar	pràctica	artística	i	recerca	personal	(que	ara	identifico	en	el	fet	de	construir	
la	llar)	el	meu	treball	pren	sentit.	A	vegades,	quan	em	penso	que	faig	alguna	cosa	per	a	un	ús	
domèstic, en el fons ja és praxi, i al revés; tal com quan creia que estava enfosquint però, en el 
fons, ja aclaria.

35   Text introductori del projecte de gravat De fer llum. Universitat de Barcelona, gener 2015.

Algunes estampes de la sèrie de maneres negres: 
D’enyorar i d’aclarir (2015).	Mezzotinto sobre 
paper Hahnemühle 300 gr, 90 × 80 cm.
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L’exposició

El	moment	en	què	he	de	decidir	què	i	com	exposo	sempre	m’ha	resultat	difícil.	Ja	sé	que	aquest	
és un fet força generalitzat entre la gent que es dedica a la creació, però no per això em deixa de 
fer	reflexionar,	especialment	a	l’hora	de	pensar	com	mostro	el	treball	de	què	hem	estat	parlant.

En el cas de D’enyorar i d’aclarir he pensat sovint que el lloc idoni per mostrar-se podria ser casa 
meva mateix; perquè la llar, el seu ambient, la seva llum, formen part del projecte, més ben dit 
del procés del treball. I la presa de consciència de la rellevància del procés ha estat important en el 
mateix si d’aquest procés, per tant, el repte en l’exposició rau en com això es fa palès.

Tanmateix, davant de la impossibilitat de convertir casa meva en l’espai expositiu cal trobar una 
fórmula en què tot entri en relació d’una manera veraç, sense caure en la recreació de l’espai 
domèstic.

Per una banda, les estampes de les maneres negres ja tenen un component de peça la qual cosa les 
fa més fàcilment presentables. Per contra, les pràctiques per acollir la llum no tenen una forma 
final	clara	i	això	tensa	la	seva	relació	amb	els	gravats.	Els	feixos	de	vímet	evidencien	molt	més	
les traces d’un procés personal que comparteixo amb l’espectador com a desenvolupament en 
curs	que	és.	A	part,	el	pa	tacat	de	grafit	obre	el	treball	una	mica	més	enllà	del	diàleg	fosca-llum,	
obra	final-procés,	i	enceta	una	nova	línia	com	a	peça	resultant	d’un	ritual.

Així doncs, entenc el que presento no tant com la conclusió d’un projecte, sinó com un corpus 
d’elements	 (més	o	menys	finals)	que	em	serveixen	per	glossar	el	què	ha	passat	en	els	darrers	
mesos	i	com	ha	quedat	traslladat	en	la	plàstica,	un	compendi	que	fixa	(per	bé	que	d’una	manera	
passatgera)	fites	valuoses	del	que	he	viscut.

Detall d’una manera negra.
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En	encarar	el	final	del	treball	i	a	l’hora	d’extreure’n	conclusions	se’m	fa	evident	la	idea	que	tot	
el text ja és una conclusió, és a dir que escriure m’ha servit per entendre i entendre’m. Això em 
constata que, darrerament, l’exercici de l’escriptura que acompanya la plàstica ha adquirit una 
càrrega determinant. 

Ha	estat	important,	a	través	del	text,	reflexionar	sobre	el	procés	creatiu	i	començar	a	concebre’l	
d’una manera prou àmplia com per acceptar que tot el que m’envolta pot nodrir la feina. In-
sisteixo	encara	en	l’oportunitat	que	m’ofereix	l’art	per	identificar	el	que	visc,	en	la	seva	multiplic-
itat d’aspectes, com a part d’un tot.

La praxi artística, doncs, m’acaba servint per encarar la complexitat de l’experiència des d’una 
òptica no reduccionista, perquè em pot permetre distingir les diferents realitats de la meva vida, 
però sense necessitat de separar-les analíticament.36

Em	remeto	a	la	peça	del	pa	i	el	grafit	per	exemplificar	la	necessitat	integradora	de	vida	i	obra	
de què hem estat parlant durant tot el treball. L’acte instintiu que em portà a tacar el pa acaba 
esdevenint un ritu que em nua a una sèrie d’experiències concretes i que a la vegada em canvia 
físicament	per	la	brutícia	del	grafit,	tot	i	així	tampoc	puc	dir	amb	certesa	quin	sentit	definitiu	té	
un	pa	tacat	de	grafit.

Aquesta	significació	oberta	de	l’obra	és	valuosa	perquè	la	dota	de	certa	autonomia,	i	m’ha	costat	
també	d’acceptar	que	ni	el	treball	(ni	la	seva	exposició)	necessiten	el	sentit	racional	que	sovint	jo	
li he demanat. 

De fet, compartint la feina feta amb altres persones observo que tota l’experiència de la casa, la 
soledat,	l’enyor	de	la	llum,	etc.	és	poc	més	que	la	meva	intuïció,	la	meva	inquietud,	en	definitiva	
la meva història. Res d’aquest relat, per important que sigui per a mi, no és exigible a l’espectador 
(ni	vivencialment	ni	conceptual).	Però,	al	revés	del	que	es	podria	pensar,	aquesta	evidència	m’a-
llibera, em permet apropar-m’hi amb l’ànim d’aquell qui, senzillament, comparteix el que aprèn 
mogut per la necessitat de comprendre.

Recordo que en un col·loqui amb artistes, a la Facultat, es va dir que un artista comença a madu-
rar en acceptar la fugacitat de les descobertes; és a dir la capacitat de no restar aferrat a les idees, 
temes o motius i deixar marxar el que ha considerat certesa en un moment determinat del procés. 
També això, per les pràctiques amb el vímet i pel poema de Sarsanedas, ha estat un tema pre-

36   Vegeu Wilson, 1999: pàssim.
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eminent: prémer i amollar, considerar el que vaig comprenent amb el mateix despreniment amb 
què el vim es queda la llum.

A	propòsit	de	la	llum,	i	per	finalitzar,	encara	vull	remarcar	la	intensitat	amb	què	he	pogut	ex-
perimentar el procés del negre amb el mezzotinto. Treballar la matriu de ferro que en gravar-la 
fosca	era	quan	més	resplendia	o	advertir	que	l’avellutament	del	negre	calcogràfic	estampat	sobre	
el paper ja era llum, m’ha servit per adonar-me que em podia situar en el dubte del no saber, en 
el fons, quan era que aclaria o enfosquia. La pràctica artística em permet la convivència amb la 
incertesa, sense cap imperatiu per resoldre’l.

Les estampes i el joc amb el vímet em porten a viure una paradoxa, que no contradicció. Es tracta 
d’una coexistència, lluny d’oposar el negre gravat amb el blanc brunyit37 se’n pot descobrir la 
confluència	en	la	poètica	del	treball.	I	aquí	no	puc	estar-me	d’acabar	citant	un	poema	antic	que	ja	
ho intuïa, això, i que m’ha acompanyat des del principi:

[...] no són fosques les tenebres 
i la nit és tan clara com el dia: 
llum o fosca et són igual.38

37    I tot d’altres binomis que s’han fet presents al llarg del projecte: la llum i la foscor, la plàstica i l’escrip-
tura,	la	vida	a	casa	i	el	treball	artístic…
38   Llibre dels Salms, poema 139.
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Després de tot, tinc la sort de poder estar agraït a moltes persones.

A la Cristina l’Antònia i l’Eugènia, i els altres professors de Gravat; i el Rafel, de Pintura;
el Gerard i els altres mestres dels tallers de gravat i del taller pedra; 
l’Ana i els amics d’ElPati;
el	Toni	i	l’Eva	i	tots	els	qui	m’han	ajudat	amb	els	textos,	les	fotografies	i	la	maquetació;
els dos Peres que m’acompanyen, el de la casa d’aquí i el de la casa d’allà; 
l’Stephen, per l’altra manera de ser artista, i el Matěj, a la casa de l’heura; 
també	el	Joan,	el	mestre	cisteller	de	Folgueroles;

la meva famíla 
i	els	meus	pares,	per	tantes	coses,	però	en	definitiva
pel pa.
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