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La present exposició és el resultat, un any més, de la col·laboració entre l’Escola Munici-
pal d’Art (EMA) de l’Ajuntament de Girona i el Grau d’Història de l’Art de la Universitat 
de Girona. Gràcies a aquest projecte conjunt que desenvolupem, en aquest format, per 
quarta vegada, els estudiants de l’assignatura Darreres tendències en l’art contempora-
ni del darrer curs del grau tenen l’ocasió d’aplicar de forma pràctica els coneixements 
adquirits en els seus estudis, tot desenvolupant, en totes les seves facetes, un projecte 
expositiu. L’EMA, per la seva banda, potencia una altra dimensió de la seva activitat pe-
dagògica, d’un caire més teòric, i ofereix al mateix temps als seus alumnes un recurs en 
forma d’exposició que completa el seu recorregut formatiu.

En aquesta ocasió hem decidit canviar una mica el plantejament del projecte, i hem 
apostat per treballar amb una artista jove, que ja té una trajectòria molt ferma però que 
es troba de fet en ple desenvolupament del seu treball artístic. Volem fer des d’aquí un 
agraïment molt sincer a la bona disposició de la Mar Serinyà, sense el compromís i la col-
laboració de la qual aquesta exposició no s’hauria pogut fer; obrint-nos, literalment, les 
portes de casa seva, i dedicant-nos temps i explicacions pacients, la Mar ens ha permès 
acostar-nos de ben a prop als processos creatius d’una artista contemporània d’una ma-
nera absolutament vivencial. 

Amb aquesta nova edició del projecte veiem com la col·laboració entre les nostres dues 
institucions, la Universitat de Girona des del Grau d’Història de l’Art i l’Ajuntament de 
Girona, a través de l’Escola Municipal d’Art, es fa més ferma, i esperem que continuï es-
sent així en un futur proper, convençuts que mirar més enllà dels espais propis és sempre 
una oportunitat d’enriquiment. 

Presentació
Manel Bayo i M. Lluïsa Faxedas
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L’obra de Mar Serinyà (Torroella de Montgrí, 1986) parteix d’una base experimental que 
comença amb la gimnàstica, la música i les belles arts que, combinades amb la voluntat 
d’expressió, la porten a treballar amb el dibuix, la performance i la vídeo-acció. D’aquesta 
manera, l’artista passa per una gran varietat de registres i suports amb els quals explora 
al llarg de la seva trajectòria; que comencen a prendre forma durant la seva formació a 
l’Alanus Hochschule, una de les poques universitats que ofereixen formació euritmística. 
Aquesta constant experimentació parteix de la necessitat de donar ordre i harmonia al 
moviment interior que la fa vibrar, esdevenint el motor de la seva creació artística.

La seva primera sèrie, Impulsos (2009 – 2010), és una mostra de diferents pulsions inter-
nes que estimulen l’artista a fer traços, materialitzats amb creta negra sobre fons blanc, 
amb els quals descobreix la importància de buscar un estat anímic concret que sigui ca-
paç de reconèixer allò autèntic que hi ha dins seu per tal de poder-ho expressar. Aquesta 
concepció la traslladarà, al cap de poc, a les Eurítmies, per les quals l’artista es prepararà 
física, mental i espiritualment per tal d’assolir la consciència corporal i expressar-se a tra-
vés de tot el seu cos, el qual anirà al compàs del ritme harmoniós del seu interior. Aquesta 
metodologia marcarà el pas previ a tota la seva producció artística, aplicada també a les 
performances i a les pintures en metacrilat.

Amb aquesta exposició, els alumnes de Darreres tendències en l’art contemporani del 
grau en Història de l’Art de la UdG volem mostrar quin és el procés creatiu de Mar Seri-
nyà i com s’ha anat desenvolupant fins arribar a les seves últimes creacions. Alhora, tot 
estudiant la seva obra, ens hem adonat que hi ha un motiu formal que es repeteix sovint 
en les seves peces. Aquest és el moviment circular, que queda dibuixat pel seu traç. Ens 
ha semblat especialment rellevant ja que allò que l’artista vol expressar, només ho pot 
fer de forma completa durant el transcurs de la seva realització. Un cop acabada l’acció, 
l’impuls que l’havia originat mor allà mateix on havia començat a tenir vida i la imatge del 
cercle, que té l’origen i el final en el mateix punt, il·lustra aquest concepte a la perfecció. 
De manera que tant el procés creatiu com el cercle són els pilars d’aquesta exposició.

Introducció
Pau Bagué i Josep Mª Iglesias
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Hi ha preguntes que se’ns repeteixen quan descobrim artistes contemporànies, i acostumen 
a fer referència al procés previ a la creació de les obres: què les influeix, com les pensen, 
què senten i perquè, finalment, decideixen fer una cosa i no l’altra. Mar Serinyà, en la 
seva pràctica artística, utilitza diversos formats com el dibuix, la fotografia, l’art d’acció o 
la performance, entre d’altres. Però tot i crear amb diversos suports l’artista destaca pel 
seu particular procés creatiu, el qual mai és lineal, sinó que varia depenent del tipus de 
relació que s’estableix entre l’artista i l’entorn. Malgrat això, el que si que es reitera és la 
preparació, com si es tractés d’un ritual, amb la que traça cadascuna de les seves creacions.

En la seva pràctica artística Mar Serinyà parteix dels seus processos vitals que transmuta 
partint d’un concepte a desenvolupar, sense predeterminar quina serà la seva formalització 
final. És per aquest motiu que es prepara físicament i mentalment amb l’objectiu d’obtenir 
un estat de consciència que li permeti escoltar-se a si mateixa, abstreta del soroll del món, 
aprenent a sentir amb la consciència oberta; d’aquesta manera pot deixar fluir el sentiment, 
aquesta emoció és la que s’apodera dels seus moviments, amb els quals entra en un diàleg 
amb l’espai a través dels materials que utilitza.

Observem com la preparació esdevé essencial, doncs no és pot entendre la creació sense 
el seu procés previ, que inclou l’espai, amb el qual l’artista entra en diàleg. Aquesta 
preparació, però, canvia segons l’espai amb el qual ha de dialogar. En el procés de traçar, 
el diàleg es donava entre l’artista i el llenç en blanc, per tant la preparació era més íntima, 
i així s’endinsava en el seu jo més profund per sentir les vibracions que emanaven del seu 
interior, per deixar anar les pulsions en el llenç. 

En el cas de les accions i les performances la preparació ha canviat, en tant que també 
ho ha fet l’espai on desenvolupa el procés de traçar. Ara ja no té un llenç en blanc amb el 
qual dialogar, sinó un lloc amb un esperit propi; és a dir, un espai amb una història, que ha 
allotjat altres persones o altres paisatges, i el diàleg que realitza és, doncs, entre el seu jo i 
l’indret en el qual se situa.

Aquest acte creatiu tan particular desperta en l’artista certa incertesa i intriga per com 
serà el resultat de la seva creació, ja que tot i saber el concepte que vol treballar, com 
seria per exemple «deixar-se anar», no sap com s’acabarà formalitzant, i això és el que la 
mou a seguir treballant; d’aquesta manera sempre sent obrir-se un nou món per descobrir, 
en el qual i a partir d’un full en blanc, o un espai físic «verge» de creació artística, tot pot 
manifestar-se, qualsevol cosa pot ocórrer. 

Així doncs, el que les obres de Mar Serinyà ens expliquen és el que brolla del seu interior 
més íntim, quelcom difícil de fer en un món on cada vegada estem més desconnectades 
de nosaltres mateixes, dels nostres desitjos més inconscients. Potser el que ella ens està 
dient amb les seves peces és que intentem allunyar-nos d’aquest món accelerat on tothom 
crida però ningú escolta, aturar-nos i deixar-nos sentir, parar atenció a allò que el nostre jo 
interior reclama, sense judicis, simplement fluir, per aprendre a viure plenament.

El procés creatiu; 
l’escolta interior

Laia Anahi Mengibar Barragan
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Fotografia pàgines 4-5: Empelt, desembre 2018. Registre en vídeo ARBAR i Cultural Rizoma. Fotograma.

Per Mar Serinyà l’acte de traçar és una plasmació visual i gràfica fruit d’una pulsió in-
terna que roman dins d’ella. Aquesta pulsió, juntament amb el traç gràfic, és el que fa 
possible la forma final d’una obra, essent aquesta el resultat d’un diàleg entre l’exterior, 
és a dir, l’espai o el lloc on es troba l’artista, i allò interior, la pulsió i el moviment que 
crea el traç. Per començar el traç, per tant, es necessita un instant d’equilibri i equani-
mitat entre totes les parts.

D’aquesta manera, per poder començar a traçar hi ha una feina anterior per tal d’evitar 
que la pròpia creació es vegi afectada per elements com la mirada, les emocions, les 
distraccions mentals o els fets inesperats que puguin tenir lloc alhora de fer l’obra. Per 
tot això l’artista ha d’aprendre a neutralitzar la mirada per què aquesta no condicioni 
la creació i pugui aportar més seguretat a l’obra. D’igual manera, també ha de controlar 
les seves emocions al realitzar el traç i desenvolupar la seva concentració, igual que ha 
d’acceptar els fets del seu voltant per tal que cap agent pugui canviar la pulsió interna 
que donarà forma al traç.

Una vegada s’entenen i controlen aquestes qüestions s’ha de començar a traçar. L’ar-
tista comença el traçat amb un punt, des d’on sortirà una línia. D’aquesta línia aniran 
sortint més línies que, seguint el moviment i la pulsió que sent dins, plasmaran el ritme 
de totes les capes i parts del seu cos. Per tant, el traç comença quan l’artista ha arribat 
a un estat adequat de coneixement, comprensió i escolta del seu propi cos (incloses les 
seves emocions i sentiments). 

Una vegada es comença el traç no s’ha de buscar una forma concreta, sinó provar de 
veure què hi ha a l’interior de l’artista i seguir els propis ritmes interns. De forma ulteri-
or s’ha d’haver arribat a una consciència d’unitat corporal plena, i aquesta consciència 
inclou també l’espai i l’entorn en el qual es mou i s’introdueix el cos de l’artista. 

Així doncs, es podria considerar, tal i com diu la pròpia Mar Serinyà a la seva tesi, que 
“nosaltres som l’expressió de la creació ja que l’expressió es manifesta a través del 
nostre cos”.

Començant 
a traçar

Faia Bermello 
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Totes emetem un so, forma i vibració únics, i cada vibració té una freqüència concreta; la 
vibració és la que esbossa una forma i emet un so, per tant tota forma prové d’un movi-
ment i és, en si mateixa, moviment. Així que, segons l’eurítmia antroposòfica, disciplina 
explorada i repensada per l’artista que ens ocupa, estem en constant vibració. 

La pràctica artística de Mar Serinyà consisteix a presentar els resultats d’aquesta vibra-
ció, però en comptes de desplaçar-se per l’espai substitueix el gest pel traç; d’aquesta 
manera se situa entre el visible i l’invisible, en un espai de naturalesa ambivalent. L’eu-
rítmia antroposòfica, doncs, pot comparar-se amb les teories patafísiques de John Cage, 
pioner en creure no només en la física del so, sinó també en la seva metafísica, ja que per 
a ell els objectes posseeixen una ànima i el fet d’accionar-los (fregant-los) és la manera 
de fer-la visible. Per tant el cos, posant-se en acció, connectant-se amb si mateix sense 
desconnectar-se del macrocosmos, esdevé un vector capaç de fer explícites les forces 
internes que el regeixen. 

La nostra societat posa fre al diàleg, obstaculitza l’accés a l’altre i l’escolta activa esdevé 
quimèrica en el moment en què l’individu hiperinverteix en el fet social. Les dones, com 
també les disciplines feminitzades, se situen en un ordre simbòlic que les fa ser llegides 
com a banals, alhora que restades d’autoritat, pel que solen ser ignorades per la cultura. 
És per això que l’art que es mou sobre aquest terreny, que ha estat ignorat pel monopoli 
patriarcal de l’art, ens ofereix la possibilitat de sortejar la nostra tendència a l’autosufici-
ència i ens convida a entendre’ns i comunicar-nos de manera més agraïda, respectuosa i 
sincera tant amb una mateixa com amb els altres i l’entorn. 

La preparació rau en l’activació de totes les parts del cos, tal com afirma Mar Serinyà a 
la seva tesi (2016): “Necessito sentir que tot el cos s’implica i no només una part de mi. 
A través de les dues mans, experimento com tot el meu cos treballa entorn d’un sentit i 
com tot el traç treballa conjuntament”. Tanmateix, s’inclouen exercicis diversos com per 
exemple l’esgrima, ja que es fa necessària l’adquisició d’una consciència espacial doncs 
l’euritmista ha de procurar entendre’s, pensar-se i sentir-se com a espai. L’eurítmia no 
deixa de ser un art d’acció, i en essència es tracta de fluir amb harmonia, és a dir, abocant 
un profund respecte cap als tempos exigits per la pròpia interioritat. 

En aquest sentit penso que de forma simultània a la preparació, l’euritmista estaria re-
prenent i resinificant ordres simbòlics històricament solidificats; estructurals, és a dir, 
integrats en el teixit social i per tant, normalitzats en forma de conductes. Quan Mar 
Serinyà traça no deixa d’acceptar la incertesa de situar-se en una posició de vulnerabilitat 
pel fet de prestar-se a una relació imprevisible. Es tracta de deixar de banda, per uns mo-
ments, la fressa de l’ego i procurar restablir un diàleg amb l’entorn; és d’aquesta relació 
d’acceptació, d’aquest permís i aquest donar entrada a alguna cosa més que el jo, que pot 
sorgir quelcom sincer. 

Respectar el propi ritme, 
abraçar el propi so

Paula Noguera
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Eurítmia, com a moviment harmoniós, s’ha convertit per a Mar Serinyà en un vincle que 
ha unit totes les disciplines artístiques i a través d’aquest moviment, s’ha fet possible 
expressar allò que ella mateixa va definir com el “so interior” —allò abstracte que passa 
a ser visible.

El moviment s’ha convertit en una eina que li ha permès expressar la vibració interior, 
essent un procés tant intern com extern. D’aquesta manera Mar Serinyà subratlla la idea 
que per dur a terme el traç creatiu és necessari combinar aquest doble moviment, ja que 
sense el procés introspectiu, sense la vibració interior, no podrà tenir lloc el que ella ano-
menarà com a “alliberació”, dit d’una altra manera, no tindrà lloc l’expressió.

Per tant es pot dir que el punt essencial que sempre ha buscat ha sigut aquesta vibració 
o impuls interior, per expressar els quals Mar Serinyà ha utilitzat diversos tipus de movi-
ments corporals, sempre amb la intenció d’entrar en un estat de connexió amb l’interior, 
per tenir la possibilitat de sentir-se a si mateixa. Mencionant aquestes pràctiques, s’ha de 
recordar que un dels primers exercicis que Mar Serinyà havia practicat va consistir a tra-
çar sobre un mateix cercle durant vint minuts amb les dues mans; l’objectiu no era aquest 
moviment com a tal, sinó el desig de sentir el que hi havia darrere —el moviment interior, 
ja que a través de l’acció repetitiva va ser el cos que anava automatitzant el moviment.

El moviment espontani ha passat a ser un dels punts claus, convertint-se amb el temps 
en el motor de la creació artística de Mar Serinyà. Ha fet possible sortir dels límits del 
conscient, permetre que actuï no la ment, sinó el cos, expressant la profunditat de les 
vibracions de l’inconscient. Gràcies a aquesta connexió, i com a resultat, van aparèixer 
imatges que parlen de la vida i de l’equilibri interior que sent l’artista. Per a Mar Serinyà, 
aquestes obres són el resultat d’un estat d’harmonia, connectades també no només amb 
allò essencial, sinó amb tot que l’envolta.

Va ser el moviment espontani el que la va ajudar a descobrir el seu traç, com també la 
va portar cap a un nou nivell, que Mar Serinyà descriu com aquell que es caracteritza 
per una absència de control sobre el procés creatiu. I tant per la forma, com també pels 
sons que acompanyen el procés de la creació artística, els resultats d’aquests recorden 
les creacions dels infants, que encara no són controlats per cap tipus de límits. Les cre-
acions que fan gairebé l’impossible —transmetre, a través del moviment, l’univers de les 
vibracions de l’inconscient.

El moviment espontani
Diana Ledok

Impuls s/t (2), 2009 – 2010, 100 x 70 cm. Carbonet sobre paper.   
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Entro dins, en un lloc desconegut. Escolto. Una vibració interna vol expressar-se. Li 
dono espai. Sóc so d’una melodia que ressona més enllà del meu cos. Els límits es di-

fonen però no perdo la presència. Tot està al seu lloc i traço. 
Mar Serinyà, 2015

Tal i com explica Mar Serinyà en la seva tesi doctoral Eurítmies del traç: cos i pulsió en 
la direcció gràfica (2016) “cada paraula té un so i cada so provoca una vibració amb un 
moviment concret”. En efecte, l’artista torroellenca s’endinsa en l’Eurítmia i la defineix 
com allò que “mostra moviments que es generen al cos en rebre la vibració d’un so”. És 
a dir, els gestos de l’euritmista germinen per les diferents qualitats del so. Per tant, el so, 
en tant que propagador d’onades acústiques, genera un moviment.

Així doncs, a partir de l’estudi que fa Mar Serinyà sobre les vibracions del so, realitza una 
sèrie de fotografies no figuratives, Vibracions 1, 3, 17 i 31 (2007), en les quals es plasmen 
aquestes formes dels moviments vibratoris del so sobre un fons negre. 

Tanmateix, Mar Serinyà no només fa creacions materials, sinó que també estampa els 
moviments i les vibracions del so en les seves performances, en les quals navega pel 
seu interior per fer brotar moviments externs. És així com en les Eurítmies, des del 
seu interior on hi retruny un so, plasma externament els moviments del seu cos en for-
ma d’expressions i postures. Ara bé, cada so o tonalitat musical l’interpreta de manera 
diferent i determinada, per tant, un so concret té un moviment propi del seu cos. En 
definitiva, l’amalgama de gestos està condicionat pels diferents sons que s’originen en el 
més profund. 

Com a exemple més paradigmàtic del tema del so i el moviment, es troba la seva perfor-
mance Eurítmia nº 6 (2010) el registre de la qual podem veure a l’exposició. Efectiva-
ment, per a l’artista la performance és només allò que ella realitza de manera efímera, 
mentre que tot el que pugui resultar d’ella (fotografies, dibuixos, esbossos, etc) són regis-
tres que recorden l’acte. Per tant, sobre aquest gran paper hi ha estampat el dibuix de la 
seva pràctica creativa. Les formes dibuixades són el resultat dels moviments del seu cos 
que són a la vegada ells mateixos desencadenats per sons i vibracions internes.

Seguint en la mateixa línia, la performer designa que una pulsió és allò que s’origina 
des de la part més interna i que dona fruit a generar moviments amb el cos i començar 
un procés creatiu. És a dir, el cos es fa ressò d’aquesta pulsió i ho transmet en forma de 
moviments artístics. 

En el fotograma de la vídeo-performance Existeixo (2012) s’intueix que Mar Serinyà està 
asseguda sobre el material, part del cos filmat mentre que les mans i els peus estan di-
buixats. En definitiva, els diferents traços, només en color negre, reflexen el moviment 
intern de tot el seu cos i permeten visualitzar cada vibració.

Del so intern al moviment 
extern

Claire Joiris
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En el discurs de Mar Serinyà hi apareixen de forma recurrent tot un reguitzell de paraules 
com vibració, pulsió, ritmes, eurítmies, traçar, expressar, dinàmiques, ressonar, harmonia, 
dansar, fluir, que tenen com a denominador comú el moviment. 

Aquest moviment és d’origen dual. Una part prové del món exterior, és a dir, el que ens 
vindria donat per la societat a la que pertanyem i de la que som hereus, així com de les 
experiències —tant individuals com col·lectives— que dia a dia van configurant la nostra 
vida, els nostres records, la nostra evolució personal. L’altre part procediria d’un lloc incert 
i seria com una mena de força vital que ens dona alè, ens anima, ens fa vius. 

La conjunció d’aquests dos tipus de moviments crec que és comú a totes les persones. 
Potser la majoria de nosaltres no hi parem atenció, però Mar Serinyà n’és molt conscient i 
busca, indaga i explora la coincidència de les dues corrents en el seu interior i les relacions 
que aquestes estableixen entre si mateixa i l’entorn. 

Per avançar i reeixir en aquesta recerca vital i personal —fins i tot goso dir que íntima—
l’expressió artística resulta ser una eina important alhora que paradoxal, ja que és fruit dels 
mateixos moviments que intenta analitzar i serveix, al mateix temps, com a instrument 
d’expressió per fixar “per escrit” les experiències i coneixements que va adquirint l’autora. 

Tant a l’artista com als espectadors aquest escrit sense paraules —que és l’obra visual fruit 
del moviment interior expressat a través del cos de l’artista— ens permetrà entrar en l’es-
sència del mateix moviment i, amb sort, arribar a intuir les pulsions (moviments) genera-
dores de creació o creativitat. 

Personalment, penso que Impuls 1, realitzada el 2010 amb carbonet sobre paper, és una de 
les obres que millor ajuden a comprendre el que aquí es prova d’explicar. Per una banda, 
la contraposició del color blanc (nat, lumínicament parlant, de la síntesi de tots els altres 
colors) i el negre (color pur que indica l’absència de color o llum) ens poden remetre a 
altres dicotomies com material/immaterial, coneixement/ignorància, exterior/interior, etc. 
que ens porten a exemplificar la doble naturalesa del moviment en aquest escrit exposada. 

Per altra banda, la forma del dibuix ens recorda quatre corrents, sense origen ni final, 
diferenciades entre elles però que conflueixen entre sí provocant un moviment continu 
i evident, que ens pot remetre —o no— a un moviment creador, a un impuls vital, a una 
recerca introspectiva.

Sigui com sigui, la percepció d’una obra és sempre molt subjectiva i va lligada a tota una 
sèrie de factors ambientals, culturals i anímics. Considero que, en el terreny artístic, le-
gítims i necessaris són els diversos gustos i interpretacions, fins i tot la forma que tenim 
de gaudir-ne. Però, fins i tot una declarada “agnòstica” de l’art conceptual com servidora, 
entén que el treball de Mar Serinyà és interessant per tot el que ens diu del moviment, de 
la creativitat, de la vida i de nosaltres mateixos.

Moviment. Percepcions 
d’una agnòstica

Abras Carreras
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La trajectòria artística de l’artista Mar Serinyà es basa en processos experimentals que 
esdevenen un camí de descobriment. El seu recorregut es caracteritza per una depuració 
del dibuix amb l’objectiu d’arribar a una finalitat concreta. Al llarg de la seva carrera ha 
experimentat diverses accions en les quals ha obtingut diferents resultats que l’han portat 
a fer alguns dibuixos simètrics elaborats amb les dues mans. El propòsit de l’artista, al 
començament de la realització d’aquesta sèrie, era superar la seva ment, poder anar més 
ràpida amb les mans del que podia anar amb el cap, quelcom que es veu reflectit en la fer-
mesa dels resultats; es tractava de plasmar la pulsió que l’impulsava a traçar. Per fer-ho es 
col·locava davant d’un paper en blanc i esperava que nasqués aquella pulsió interior. Així 
doncs, els Impulsos es defineixen per ser dibuixos preparatoris, dibuixos d’escalfament 
per acostumar el cos a l’activitat artística que es realitzarà posteriorment.

Els impulsos, per definició, són una tendència involuntària a l’hora d’executar un acte, o 
bé una força integral sobre el temps durant el qual actua. Sens dubte, aquestes caracterís-
tiques determinen amb exactitud la sèrie de Serinyà, ja que s’identifiquen amb la pèrdua 
de raó, és a dir, amb un instint de caràcter animal. L’artista afirma que els impulsos són 
l’expressió de quelcom que està dins nostre, però no són el més essencial. Els impulsos 
són una improvisació que neix des del més intern i, per tant estableixen un diàleg entre 
la part conscient i inconscient. Mar Serinyà al·lega que els impulsos no estan fixats, així 
doncs, són mal·leables i flexibles, per tant se’ls hi pot atribuir una forma.

La sèrie Impulsos es determina per contenir una gran força visual que és aconseguida 
a través de l’energia empresa a l’hora de realitzar-los. A través de l’experiència visual, 
aquestes obres transmeten les històries personals i el desenvolupament vital de l’artista. 
La naturalesa, l’espontaneïtat, la delicadesa i alhora la duresa d’aquesta sèrie aporten una 
sensació incòmoda o bé reconfortant a l’espectador. 

La força visual és donada per la imponent línia feta amb creta negra que caracteritza 
aquestes composicions executades sobre un fons blanc. L’artista no volia utilitzar colors, 
per així poder veure el que donava de si el mateix traç. Els impulsos aporten una violència 
consistent que rau en la rapidesa de l’acció de l’artista. Mar Serinyà a través de l’energia 
i la seva força motriu obté uns impetuosos resultats.

Un camí de descobriment
Paula Corominas Martínez

Impuls s/t (1), 2009 – 2010, 100 x 70 cm. Carbonet sobre paper. 
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Els Impulsos (2009 – 2010) de Mar Serinyà són un seguit de dibuixos que realitza per 
plasmar la vibració interna que sent sense manipular-la. No vol traçar una emoció, ni 
una idea, ni un moviment, vol expressar una veritat que té al seu interior i amb la qual 
s’identifica. És una veritat que té dins la seva naturalesa, a la que ella fa ressonar, per tant 
quan fa els Impulsos ella és el traç, i el traç és ella.

La Divina Comèdia (2009 – 2010) és una sèrie de nou Impulsos que estan disposats 
formant un rectangle de tres dibuixos per tres. A la part baixa de la composició hi ha els 
que contenen principalment línies rectes, amb angles i punxes; són aquells que ens trans-
meten una sensació de neguit i d’inquietud. Quan els mirem ens provoquen agitació i no 
podem trobar la tranquil·litat. Per contra, a la part alta de la peça hi hauria situats tres 
Impulsos que ens transmeten harmonia i serenor, amb les seves línies contínues i fluides, 
i moltes vegades circulars. Finalment, a la part central hi trobem tres dibuixos que són 
com una transició, tant per la seva situació com per la composició formal que tenen i en 
conseqüència, pel que ens fan sentir al mirar-los.

Ni aquesta peça, ni el títol, ni la manera de col·locar els nou dibuixos són casualitat. Hi 
ha una evident relació amb l’obra de Dante Alighieri del mateix títol, considerada una 
obra mestra de la literatura italiana i una de les obres més importants de la literatura 
universal; fou escrita al s. XIV, i s’hi descriuen l’infern, el purgatori i el cel, tres temes 
que podríem associar amb les tres files de dibuixos en les que es divideix l’obra de Mar 
Serinyà La Divina Comèdia. 

L’infern de Dante, ben conegut per tots, és un lloc on no voldríem estar, es presenta com 
a violent, de sofriment i desesperació. Així, també els tres dibuixos de Mar Serinyà que 
estan a la part baixa de la composició no ens conviden a quedar-nos observant massa 
temps, és un espai que podríem qualificar de negatiu, un lloc que no recomanaríem a 
ningú. Aquestes tres obres les concebo, però, com a molt importants, perquè són les que 
per contrast ens faran gaudir més de les que trobarem a la part superior.

Si passem al purgatori del poeta italià, ens trobem en un lloc d’expiació dels pecats, 
un lloc de pas per a arribar finalment al paradís. De la mateixa manera, els dibuixos 
col·locats a la fila del mig de la composició La Divina Comèdia (2009 – 2010) no seran 
harmoniosos com els que estem a punt de veure a la part més alta però tampoc durs com 
els anteriors.

Finalment arribem al paradís, un lloc que identifiquem amb la pau, la tranquil·litat i l’har-
monia. Els tres Impulsos aquí presentats ens transmeten aquestes sensacions a l’obser-
var-los. Els dibuixos estan formats per cercles, línies corbes infinites, que ens quedaríem 
mirant sense que res ens pertorbés. 

Expressar una veritat
Anna Pagès Vilà
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Els Impulsos (2010) de Mar Serinyà constitueixen l’obra més íntima de l’artista. Aquest 
conjunt d’obres s’han creat amb la tècnica del dibuix automàtic, és a dir, aquell dibuix 
realitzat sense planificació prèvia. L’única guia que segueix l’artista és l’impuls del mo-
ment que porta a la improvisació idiomàtica. Aquest conjunt gràfic és la materialització 
de l’ímpetu de l’artista que impulsa a traçar.

Per dur a terme els Impulsos, Mar Serinyà prioritza un entorn d’aïllament davant 
d’aquelles distraccions externes al seu cos. L’artista se situa davant del paper en blanc 
amb la intenció de traçar fins que neix la pulsió interior i pot traslladar-la al paper, con-
cretant-se en un resultat material. Els materials que utilitza també tenen importància; 
Mar Serinyà va escollir en primer lloc la creta negra, renunciant a la resta de colors, ja que 
pretenia analitzar mitjançant la pintura tot el que pot donar de si el traç, mitjançant el 
material podia conèixer el moviment. El blanc del paper també té una gran importància, 
és la representació de l’estat mental al qual la Mar Serinyà arribava per dur a terme els 
Impulsos, la naturalitat, l’espai verge per estrenar on tot és possible. Els Impulsos neixen 
d’una tècnica que Mar Serinyà va iniciar com un escalfament per preparar el seu cos per 
l’activitat artística. Una tècnica que ha tingut la seva evolució; l’artista va començar a 
desenvolupar i treballar aquestes peces amb una mà i va anar incorporant l’altra, és a dir, 
va incorporar l’acció de les dues mans alhora, com també la necessitat d’un major espai.

La sèrie d’Impulsos que es poden veure a l’exposició mantenen el cercle com a punt 
comú. El cercle té una forta presència en la trajectòria de Mar Serinyà. Mitjançant aques-
ta forma l’artista busca automatitzar moviment, permetent que el seu cos i ment es pu-
guin relaxar, arribant a deixar de controlar-ne la realització.

Impulsos
Albert Santaló Capellà

Preparació per a l’acció A capella, 2018. Fotografia: Sergi Gómez
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Les eines emprades per crear actuen de mitjà entre la ment de l’artista i la superfície, 
sigui material o immaterial, d’aquest diàleg neix la investigació de l’artista que ens ocupa. 
Ella explora el cos, entenent-lo com una eina imprescindible pel procés creatiu. Ho fa des 
d’una vessant tant teòrica com pràctica, a través de la dansa, cursos i treballs terapèutics. 
D’aquesta manera, l’artista teixeix una relació física-espiritual amb tots els materials im-
plicats en el procés. 

Per a Mar Serinyà, el cos és on resideix l’esperit de l’artista; tanmateix, necessita d’un 
impuls que l’empenyi a expressar-se, una “pulsió artística” o “pulsió creativa” que emer-
geix de la necessitat vital més essencial, interna i visceral de cadascú. És d’aquesta pulsió 
que sorgeix la capacitat de generar moviment; és des d’aquest espai que s’inicia el procés 
creatiu, del qual el traç de l’artista n’és el resultat. 

Per conèixer bé el traç, l’artista es va dedicar primer únicament a traçar. Va prendre com 
a material base un llapis i un paper, i va començar a plasmar la pulsió que s’originava en el 
seu interior, connectant el cos amb l’acte de traçar. Un dels primers materials que va uti-
litzar va ser la creta negra, un material sec que l’obligava a abocar molta força per poder 
relacionar-se amb el paper. Dins l’acte artístic hi trobem una acció purament física, que 
implica la concentració de la ment, vinculada amb el cos i els moviments d’aquest. Volia 
observar totes les possibilitats que li oferia el traç, al principi no volia utilitzar un croma-
tisme variat, ja que sentia que la diversitat de colors la distraurien del moviment original.

El gest de traçar la va fer conscient que tot el seu cos era eina de traç, la creta doncs, 
actuaria com una extensió d’ella mateixa i per tant, es produiria una fusió entre el ma-
terial utilitzat i el cos de l’artista. Aquest convenciment la va motivar a traçar amb les 
dues mans, implicant tota la seva corporalitat. Quan va considerar que allò que traçava 
representava el moviment intern de la forma més pura possible, va començar a introdu-
ir-hi colors, lentament, sense que el color condicionés el traç ni el moviment. De forma 
progressiva, la superfície de traç li va començar a semblar petita així que la va anar ex-
pandint fins a arribar a superfícies on tot el seu cos es veiés implicat. També anava evolu-
cionant la seva relació amb els materials. Quan ja havia treballat força el material sec, va 
necessitar experimentar amb la pintura, i es va adonar que els pinzells obstaculitzaven la 
relació entre el seu cos i la superfície del traç. 

L’obra de la Mar Serinyà s’enriquí de matisos diversos, l’experimentació amb la matèria 
esvaeix la divisòria entre superfície i cos, fet que suposa un tret de sortida a la consolida-
ció de la seva pràctica. En definitiva, l’artista estableix un diàleg entre l’interior i l’exte-
rior del seu cos, un diàleg que comença quan una pulsió interna es manifesta i fa néixer 
el traç. És de la conjugació de cos i materials que l’harmonia entre l’espert i la matèria 
esdevé possible. 

El diàleg entre l’esperit 
i la matèria

Alèxia Ribera Piqueras
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Es sol dir que un artista és aquella persona capaç de traslladar idees a un llenguatge artís-
tic o estètic, és a dir, de convertir l’intangible en material, creant un nou llenguatge que 
ens narra noves idees o, senzillament, les coses vistes d’una nova manera. Des d’aquest 
punt de vista, el material és tan rellevant per l’obra com per l’artista o el receptor, ja que 
es converteix en un pont que alhora condiciona el resultat i és condicionat per la idea 
original.

Mar Serinyà és un gran exemple d’artista conscient d’aquest pes del material. Començà 
utilitzant només paper i carbonet, blanc i negre, per focalitzar-se en l’estudi del propi 
moviment i la pròpia vibració. Així s’inicia la seva trajectòria artística, però també la 
seva reflexió conscient o no sobre el material. I és que quan es veu forçada a moure’s 
amb altres materials per expressar noves idees i dur a terme nous projectes s’adona que, 
per exemple, en un art en el que material pictòric i el cos estan tan units, és perillós i 
incongruent utilitzar pintures que li puguin danyar la pell, fet que la obliga a investigar 
alternatives per aconseguir el mateix resultat sense fer-se mal físicament, exemple del 
qual és l’ús de pintura de dit en les obres Transparent 1, 2 i 3 (2012). 

Així com pensa en la pròpia salut, quan l’artista comença a treballar a l’aire lliure iniciant 
un camí que la durà a fer performance a la natura s’adona que, de la mateixa manera, 
tampoc pot utilitzar pigments que deixin una empremta negativa en el medi i investiga 
fins a trobar aquesta característica pols que trobem en gran part de la seva obra més per-
formativa. Per ella el daurat, que relaciona amb la llum, és un element molt important, 
però és aquí que ens adonem que és una artista conscient del paper de pont del material 
i dels seus condicionants, perquè decideix renunciar a aquest daurat aconseguint el ma-
teix objectiu amb la pols de color mostassa, pigment que s’acaba convertint en el seu em-
blema. Així la seva relació i interacció amb la natura és fluida i orgànica, un element que 
el receptor compren ràpidament i lliga amb el significat final de l’obra de Mar Serinyà.

No estem parlant d’una artista que es tanqui a res, més aviat d’algú que sap entendre 
com el material escollit al final és el resultat d’una gran reflexió, tant en termes pràctics 
com en termes ideològics, i que malgrat no sigui ni l’obra ni allò més central d’aquesta, 
és quelcom molt important que ajudarà a fer entrar l’obra per la vista alhora que ens en 
donarà detalls que es podrien passar per alt. D’aquesta manera, en un espai com el CCCB, 
empra materials com el pa d’or.

Com explica ella mateixa, la preparació i la tria del material és una part molt rellevant de 
les seves obres. Per ella, la col·locació del material que utilitzarà fins i tot quan encara no 
sap per què ni com és una manera d’iniciar el procés, com un escalfament en el món de 
l’esport o del cant, una manera d’entrar en l’estat necessari per crear allò que busca. Això 
personalment em sembla un exemple de com Mar Serinyà sap de la importància que el 
material té en la seva obra malgrat ser una artista molt performativa, un material que pot 
ser senzill, orgànic però alhora amb molt de pes, com la seva obra.

Senzill, orgànic, però 
amb molt de pes

Laia Guillamon Pujol
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Tot seguit parlaré dels diversos processos creatius pels quals passa Mar Serinyà quan crea la 
seva obra, perquè són molt interessants i esdevenen una part important del seu treball.

La preparació en el seu procés creatiu és clau, és a dir, com estarà el cos, els materials i la 
superfície que farà servir per traçar, l’espai que l’envolta i la roba que portarà, perquè sap que 
tots aquests elements influiran i condicionaran el procés creatiu. Per poder traçar necessita 
sentir-se acollida, per això necessita un espai agradable, visualment net i amb bona energia. 
Ha de conèixer perfectament la superfície i les eines, perquè cada material no aporta el ma-
teix, d’aquesta manera fa l’experiència més profunda i facilita poder arribar a l’estat desitjat. 
El primer que fa és mirar la sensació corporal que li provoca l’espai on treballarà, escull quina 
grandària utilitzarà, l’escolta fins que es fa l’espai seu. La roba que farà servir també és un 
punt important, necessita que sigui còmode i que s’adeqüi a la pràctica que vol realitzar per-
què l’ajudi a potenciar el missatge que vol donar sense distraccions. 

Un cop ha decidit el material, acull la vibració al seu interior per acabar traçant-la des de la 
incertesa, ja que a l’inici no sap ni què passarà ni què en sorgirà. Segons el material o forma 
de traçar, la vibració se’n va a les mans si traça amb llapis o a la veu si canta, o al cos per ser 
expressada amb un gest de dansa. 

Un dels primers materials amb què va començar a traçar va ser la creta negra, un material 
sòlid que l’obliga a connectar amb la seva força física i, per tant, a relacionar-se amb el paper 
a través del seu cos. Serinyà no busca una forma concreta, sinó que vol veure què hi ha al seu 
interior. En traçar amb creta s’ha adonat que no només les mans són les que tracen, sinó que 
tot el cos és l’eina del traç i que la creta és una extensió del seu cos. És en aquest moment 
quan decideix començar a traçar amb les dues mans i finalment amb tot el cos. També ha 
treballat amb pintures —sempre amb pocs colors perquè condicionen el dibuix—, perquè li 
permeten expandir molt més la matèria i fluir més ràpidament amb un sol traç. Però no fa 
servir pinzells, perquè l’allunyen de la superfície del traç; per això pinta directament amb 
les mans, d’aquesta manera ho sent a través de la qualitat física de l’acció. També ha traçat 
a la sorra de la platja —on s’ha relacionat amb l’espai exterior i amb l’atzar de la natura—, a 
l’aigua, etc., fent que actualment pugui traçar sobre qualsevol material i superfície.

Cada vegada que es du a terme un traç s’estableix un diàleg entre l’interior i l’exterior del cos 
que comença quan una pulsió d’un lloc intern es manifesta i provoca que el traç adopti unes 
formes concretes. Aquest diàleg interior i exterior és extrapolable al diàleg que s’estableix 
entre el traç i la superfície que serà traçada. Segons el material, el suport i el moment que 
l’artista viu la relació que s’estableix és diferent i es generaran uns traços diferents. Encara 
que la persona tingui una necessitat expressiva concreta, segons el material i suport amb què 
es treballi es crea un resultat sempre diferent, ja que la interacció amb el material condiciona 
la pulsió expressiva i genera un moviment concret, determinat. Per això podem dir que cada 
obra que ha realitzat Mar Serinyà és única. 

Els materials segons 
Mar Serinyà 

Ariadna Cordoba Pons 

Eurítmia 6, (s.d.), 350 (175+175) x 400 cm. Creta sobre paper. Fotografia: Laia Vaquer i Hugo Roglan
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La parula eurythmía està formada per el prefix eu, que vol dir bo, el sufix ia, que desig-
na qualitat, i la seva arrel rhytmós, que vol dir ritme, de manera que per eurítmia hem 
d’entendre “bon ritme”. Però també hem de tenir en compte que pels grecs la bondat i 
la bellesa sempre anaven juntes, doncs era impensable que una cosa bona no fos alhora 
bella. I una característica bàsica de la bellesa era que aquesta ha de ser harmoniosa. És a 
dir, que la relació entre les parts i el tot que configuren una cosa bella ha de ser proporci-
onal i equilibrada, de manera que per eurítmia també podem entendre “ritme harmònic”.

Eurítmia com a concepte el trobem en autors com Vitruvi quan a De Architectura exposa 
que un edifici per ser bell ha de ser harmònic i que això s’aconsegueix gràcies a la relació 
proporcional que s’estableix entre les parts i el tot d’aquest. O en Émile Jaques-Dalcroze 
quan basa el seu mètode pedagògic musical en el mateix concepte. La interpretació d’eu-
rítmia de la qual parteix Mar Serinyà, però, és la que va fer Rudolf Steiner des de l’Antro-
posofia quan consolida l’eurítmia com “l’art del moviment”.

Els euritmistes antroposòfics treballen a partir del so i les seves vibracions, les quals els 
serveixen com a elements estructuradors. La suposició que els sons son elements estruc-
turadors es troba en tradicions tant antigues com la jueva, que creu en la paraula de Déu 
com a creadora de tot el que existeix, o la hinduista, en considerar el so com l’origen de 
la creació. La ciència, per la seva banda, ha anat demostrant que les vibracions no creen 
des del no-res però, en canvi, sí produeixen sons i formes en l’espai. Ens poden servir 
d’exemple els patrons nodals, l’experiment de Jules Lissajous o, des d’una vessant més 
aviat artística, els Cristalls d’aigua de Masaru Emoto.

Per un euritmista antroposòfic la paraula és un so que emet unes vibracions concretes; 
aquestes vibracions les transforma en un gest que té un moviment específic en l’espai 
però que no deixa cap rastre. La seva pràctica artística es troba, per tant, entre la dan-
sa i la performance. Mar Serinyà, en canvi, també parteix d’un estat harmònic, que ha 
assolit a partir d’uns exercicis gimnàstics, musicals i plàstics, i des d’allà fa un traç. Els 
seus moviments deixen una estela matèrica testimonial d’allò viscut. Només els traços 
resultants d’un estat harmònic i amb voluntat artística son vàlids. Actualment no totes les 
seves performances deixen un testimoni físic o perdurable, de manera que el testimoni 
s’aconsegueix des de la fotografia i el vídeo. 

Per a Mar Serinyà dins l’eurítmia tot hi cap, les polaritats entre allò que és bo i allò que és 
dolent desapareixen i tot té el seu lloc. Aquesta harmonia que ella experimenta és la que 
vol mostrar al públic i traslladar a la seva vida quotidiana. La seva proposta artística, per 
tant, és també la proposta d’una manera de viure.

L’eurítmia 
Josep Mª Iglesias
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Com la fotografia, el traç d’una pintura és només un rastre congelat d’un moviment que 
ja no hi és. Per Mar Serinyà és impossible retenir la vida d’un gest en un llenç en blanc. 
El traç no pot abastar l’experiència viscuda en la seva realització. No es pot comprendre 
sensorialment la totalitat del seu procés viu, corporal, intangible i finit. El moviment d’un 
traç tan sols és complet en el seu present, i aquest ràpidament s’acaba o es transforma.

Abans d’un traç acabat, hi ha un cos que vibra per la ressonància interna de paraules que 
emeten sons, intangibles i plens d’emotivitat. El traç és simplement la petita part visible, 
al final d’un procés complex, que integra elements profunds de la interioritat humana en 
comunicació amb el seu exterior. Eurítmia I (2010) no es concep com el resultat objectu-
al d’un conjunt de decisions estètiques, aleatòries o arbitràries disposades sobre el paper, 
sinó com la concordança de cada vibració de l’ànima amb el seu moviment corporal que 
dirigeix la trajectòria i la pressió de la creta.

Rudolf Steiner va ser un dels primers a investigar els vincles entre el coneixement cien-
tífic i el món espiritual. Fou ell qui va fundar l’Antroposofia, una via o sistema de conei-
xement que té per objectiu assolir una relació de consciència amb el món espiritual mit-
jançant una metodologia sòlida. Segons Steiner, existeix una connexió entre els humans, 
la natura i les lleis universals. Concep el cos com un microcosmos que concentra tots 
els misteris de l’univers. La consciència espiritual és allò que uneix la individualitat amb 
l’exterioritat, vincula el físic amb l’eteri. Si bé l’eurítmia ha existit des de temps llunyans, 
amb danses ancestrals i a l’antiga Grècia, amb Steiner es defineix una significació de la 
paraula eurítmia enfocada a l’alliberament de l’ésser humà.

Ara més que mai, estem acostumats a la immediatesa, pretenem obtenir amb rapidesa 
tot allò que desitgem. Sense fixar-nos en el camí, esperem urgentment un resultat i per-
dem el procés pel qual s’obté. Es desestabilitza la relació harmoniosa entre els elements 
que participen en qualsevol mena de creació o en l’obtenció de quelcom valuós. Potser 
per això Mar Serinyà sempre insisteix a recordar que la majoria de les seves peces no 
són obres acabades sinó testimonis d’un procés que es viu en totes les seves parts. La 
preparació dels materials de treball, la seva col·locació a l’espai, les hores de meditació o 
d’introspecció prèvia i la realització performativa de la peça configuren el mètode eurít-
mic del seu art.

L’enregistrament d’Eurítmia 5 (2010) mostra una dansa harmoniosa sense pautes escri-
tes, sense cap exigència formal preestablerta més enllà de l’escolta interna del so propi, 
del traç i del moviment que aquest genera. La creació artística implica necessàriament 
preparar-se per assolir un estat determinat que permeti desenvolupar la consciència eu-
rítmica generadora de ritme i moviment. Podríem dir que per Mar Serinyà una creació 
artística s’impulsa per la vibració de viure. Viure i crear esdevenen una mateixa cosa.

Un lligam entre 
la creació i el viure 

Anaïs Daniela Córdova Poblete
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Ens trobem davant una molt bona expressió del concepte d’eurítmia en tant que “art del 
moviment”, ja que ha estat l’acció física de l’artista la que ha permès que l’obra cobrés 
vida. La importància i l’interès d’Eurítmia 5 rauen en que, a més del seu valor com a 
testimoni (que també podem aconseguir gràcies a la fotografia i el vídeo), hi podem tro-
bar capturada l’harmonia, l’equilibri i el ritme que es van viure en el moment de la seva 
creació i que s’ha transmès a l’espectador. 

L’eurítmia està present en el cos de l’artista, i permet transformar les vibracions de Mar 
Serinyà en una forma visible, utilitzant diferents materials que segueixen físicament 
aquests impulsos rítmics i harmoniosos. Uns moviments que, com en el cas dels eurit-
mistes antroposòfics, semblen gairebé un ball. 

Hem dit que l’obra transmet a l’espectador l’harmonia que es va viure en el moment de 
la seva creació. En aquest cas, en el document final d’Eurítmia 5, aquesta es pot apreciar 
a partir dels colors triats: el blau (en el paper) utilitzat com a base amb els seus comple-
mentaris; l’ocre, que recorda la terra, i el blanc, un color que sempre s’ha identificat com 
a símbol de puresa o innocència i que en el treball combina amb els altres colors. 

En observar la peça es pot veure que la composició final, derivada de l’acció física de 
l’artista, és marcadament circular, un motiu formal que apareix sovint en l’obra de Mar 
Serinyà. I, si ens hi fixem millor, veurem que té forma de cervell.

El fet que la forma de cervell aparegui només en la sèrie Eurítmies és un detall inte-
ressant. D’entrada cal tenir en compte que l’artista realitza aquestes composicions des 
del terra i projectades cap avall. En certa forma, és una projecció molt orgànica del cos 
a partir del seu òrgan principal, que es troba al capdamunt. En canvi en les obres com 
Transparent, tot i partir del mateix estat d’harmonia, la projecció és vertical, i les formes 
resultants són molt diferents. D’aquesta manera veiem que l’eurítmia vincula el cos i la 
seva projecció amb el resultat artístic. Les vibracions que l’artista sent dins seu, el ritme 
de l’acció i el traç queden lligats i connectats mitjançant l’eurítmia que és “l’art del movi-
ment” gràcies a la comunió harmònica de l’artista amb el seu entorn. 

Eurítmia 5 (2010)
Marta Lambardi

Cultivant llum, juliol 2019. Registre en vídeo ARBAR i Cultural Rizoma. Fotografia: Sergi Gómez Muñoz.
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Al llarg de la seva trajectòria artística, Mar Serinyà ha portat a terme performances i accions. 
Ens centrarem en tres performances concretes que ha fet aquests dos últims anys en relació 
a l’entorn natural.

Primer començaré parlant sobre On es el boix? (2018), una performance que té en compte 
la problemàtica que hi ha a la Garrotxa amb aquesta espècie d’arbre, el boix, que està desa-
pareixent a causa d’una plaga de papallones asiàtiques. En aquesta acció l’artista utilitza un 
element ritual, el foc, com a element central. Fa servir el pigment groc per fer una separació 
circular entre els espectadors i les persones que fan l’acció, una acció que té en compte l’aju-
da i la col·laboració de tots els participants. 

Un conjunt de performances que també s’assemblen molt a aquesta per la seva forma d’actuar 
són les que conformen Dins i fora de la línia per deixar-se ser (2018 – 2019); es tracta d’un 
conjunt de cinc peces diferents, Obrint la línia, Dins la línia, Empelt, Cultivant llum i Com-
florir, però jo només parlaré de Obrint la línia (2018) i Cultivant Llum (2019). La primera és 
una acció que té en compte la naturalesa i l’ajuda de les altres persones per poder transportar 
tots els materials que necessitarà Mar Serinyà per portar a terme la performance. La porta a 
terme fent servir eines de la terra i, fent una obertura al sòl en forma de línia, utilitzant una 
aixada per, seguidament, posar el pigment de color groc dins i als costats de la línia feta i per 
després abocar-hi aigua d’unes garrafes que els participants van a omplir a una font propera.

Aquesta sèrie d’accions giren al voltant d’una situació complicada de la vida personal de 
l’artista, la mort de la seva mare. A la segona performance va crear, amb ajuda d’unes com-
panyes, un niu semblant al d’un ocell amb branques de bruc per posar-hi al centre una mun-
tanya de pigment groc que després utilitzarà per passar-hi pel mig i crear el seu propi camí 
com si fos un nou naixement, que era allò pel que estava passant en aquell moment. La idea 
de línia en aquest moment de la seva vida és molt important perquè significa un nou camí 
que ella estava emprenent. 

L’ultima performance de la Mar Serinyà de la que parlaré s’anomena Transhumància (2019). 
En aquest cas l’artista va descobrir que a les cases de pagès antigues de la Vall del Bac hi havia 
símbols que tenien un significat molt important per la casa ja que eren aquelles marques que 
definien la propietat dels animals. Ella va voler crear el seu propi símbol i per fer-ho, va esti-
rar-se al terra i amb l’ajuda de tota la gent que hi havia al seu costat van envoltar el seu cos de 
pigment groc fent així un símbol que l’acompanyaria durant el seu camí. El pigment que va 
utilitzar és farro que es fa amb blat de moro, de manera que és natural i no nociu per la terra. 
Després de tenir ja la seva senya d’identitat, la performer va començar a caminar sola pel mig 
del bosc fins arribar a una ermita on tenia preparat un plat de sopa de farro que s’havia de 
menjar amb una cullera de boix. Aquesta idea remet a la cullera de fusta tradicional, com to-
tes les marques que havia vist en les masies antigues i també recorda la primera performance 
de la que hem parlat que tenia molt en compte aquests arbres en concret. 

La performance 
en Mar Serinyà

Carla Cerrillo
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La confluència entre les obres de Fina Miralles (Sabadell, 1950) i Mar Serinyà és innega-
ble, i la realització de Afinant (Serinyà, 2019) al Museu de l’Empordà de Figueres n’és una 
de les proves més recents. Aquesta performance neix del diàleg de l’artista amb El retorn 
(2012), una foto-performance de Miralles i el fotògraf Joan Casellas. Uns anys abans Fina 
Miralles havia muntat a la Fundació Miró Fina, sembra, que uns altres ja recolliran 
(2014), sense saber que tot el que havia sembrat començava a florir a les obres de Mar 
Serinyà. Partint d’aquest pont que les pròpies artistes han construït, intentarem explorar 
les influències i semblances entre les seves trajectòries. 

Dins la sèrie Translacions (1973) trobem una de les foto-accions més conegudes de Mira-
lles, Dona arbre, en la que veiem l’artista enterrada fins als genolls com si fos un vegetal 
i, per tant, convertint-se en ell. A la foto-performance Meditacions d’arbre (2016, dins la 
sèrie Ritmes de la natura. Olivera) veiem que la torroellenca també decideix enterrar els 
seus peus i reflexionar sobre convertir-se en arbre: “Enterro els peus. Medito com si fos 
un arbre. Em desenterro. Sento la primera petjada. Ara soc un arbre que camina”. Tant la 
Dona arbre com les Meditacions d’arbre giren al voltant de convertir-se, transformar-se 
en quelcom que pertany a un estat de quietud i reflexió enmig d’un medi natural. 

Miralles portà a terme una altra sèrie de foto-accions anomenada Relacions (1974 – 
1975); en una primera part explorà el diàleg corporal amb diferents elements: a Relació 
del cos amb pedres, Relació del cos amb la terra i Relació del cos amb la sorra, per 
exemple, s’enterra completament amb els elements sense deixar rastre de la seva presèn-
cia, i només veiem un túmul al mig del no res. Serinyà seguirà aquesta mateixa pràctica 
amb la fotografia A pinyada (2017), on la veiem estirada de cara a terra i soterrada per 
pinyes, com si d’un vestit de cua es tractés.

En la mateixa sèrie de Miralles trobem altres peces, com Beure infusió (1975) o Rentar-se 
la cara (1975), on l’artista es presenta a ella mateixa portant a terme un seguit d’accions 
quotidianes de forma calmada i reflexiva per marcar la importància vital d’aquestes. Amb 
la vídeo-acció Bevent un got d’aigua (2019/2020) Serinyà trasllada, de nou, la quotidia-
nitat al món artístic, tot convertint en ritual un dels actes més comuns i banals de la vida 
humana.

Partint d’una visió crítica i ecologista, Miralles va presentar a la Sala Vinçon de Barcelona 
el muntatge Imatges del zoo (1974) on es va tancar dins una gàbia al costat d’un gos, 
un anyell i un gat també engabiats, i va emplenar l’habitació amb imatges d’altres ani-
mals salvatges tancats en diferents zoològics. En la trajectòria de Serinyà trobem 8 hores 
(2018), performance en la que va romandre tancada a l’aparador de la Llibreria 22 durant 
aquest període de temps només amb una poma i diferents materials per dibuixar. Totes 

Fina, sembra, que la Mar 
ja recollirà 
Relacions artístiques entre Fina Miralles i Mar Serinyà 

Jorge Luque Cantero
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dues, per tant, han tornat a coincidir de nou en la seva trajectòria aïllant-se del món per 
connectar amb l’art i arribar a quelcom més enllà de l’idea de creació.

L’última de les relacions entre les dues artistes gira al voltant de la col·lectivitat i dels 
rituals de neteja interna i anímica. A Uncions (2016) Miralles es reuneix al voltant d’una 
olivera amb deu dones més i comencen un procés de neteja fregant-se arreu del cos amb 
oli d’oliva. Serinyà explorarà aquests processos de purificació amb Fer net (2018) on 
bombeja l’aigua d’un safareig amb l’ajuda del públic i sabons naturals provocant un gran 
nombre de bombolles i una neteja interna de les canonades del lloc. En el sentit col·lectiu 
trobem Cultivant llum, performance del grup Dins i fora de la línia per deixar-se ser 
(2019), on la creació parteix de la col·laboració amb cinc dones més. 
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Si bé als inicis de la seva obra Mar Serinyà crea de forma individual, en solitari, això 
canvia a mesura que els seus processos creatius també ho fan. Amb l’art d’acció, Serinyà 
desenvolupa un canal de comunicació amb aquells que l’envolten, ja siguin altres artistes, 
persones properes a ella o inclús el públic, fins al punt que acaba col·laborant amb ells.

A Arrelant errant (2019), per exemple, l’artista porta a terme una acció amb Marta Ver-
gonyós, que es defineix a si mateixa com a artista multidisciplinar amateur. Ambdues ar-
tistes es troben en un espai natural, es despullen i busquen cabuda en una esquerda en el 
terreny. Els seus cossos nus queden, d’alguna forma, integrats en la terra, en comunicació 
amb ella. Aquesta acció es pot llegir com una tornada al lloc d’origen, com un intent de 
conversa amb el sòl, allò que ens sosté i ens sustenta. 

No són poques les performers que, sobretot en els seus inicis, realitzen accions relacio-
nades amb enterrar-se o desenterrar-se, en les que es produeix d’alguna manera un segon 
naixement on es fa evident un nou estadi de comunicació amb l’entorn, especialment el 
natural. Potser és aquesta capacitat de comprensió i comunicació amb l’entorn natural el 
que fa possible la comprensió i comunicació de Serinyà amb Vergonyós. Potser és aquest 
espai natural el que fa de canal de comunicació i permet a l’artista compartir les seves 
accions.

A Cultivant llum (2019) i en el context del dol per la mort de la seva mare, Serinyà 
decideix envoltar-se de cinc amigues, amb qui comparteix l’acció, de nou en un entorn 
natural, en contacte i diàleg amb el sòl. Aquesta acció forma part de Dins i fora de la línia 
per deixar-se ser (2019), una sèrie d’accions realitzades a la Vinya del Clumet. Les sis 
participants creen un niu gegant disposant branques de l’entorn al voltant d’un sac ple de 
pigment groc. Aquest niu acaba sent un sol des d’on es treu el pigment —la llum—, per 
escampar-lo per l’aire i la terra. Serinyà és qui dona el pigment a la resta i qui d’alguna 
manera els demana que cultivin la llum amb ella, una llum que ha d’omplir el seu interior, 
el de totes. Les seves robes, negres, acaben tenyides de groc, de llum i en certa mesura 
podem dir que elles mateixes esdevenen llum mentre comparteixen el dol.

On és el boix? (2018), a diferència de les performances mencionades fins ara, és una ac-
ció que Serinyà va pensar en solitari, i a l’hora d’iniciar-la l’artista es disposava a portar-la 
a terme de forma individual. En un moment donat, però, sorgeix un canal de comunicació 
entre Serinyà i una dona gran que es trobava entre els que presenciaven la performance. 
Finalment la dona col·labora en l’acció i la seva presència pren un paper important. 

És evident que Serinyà ha anat desenvolupant una capacitat de comunicació tant amb el 
seu entorn físic com amb les persones del seu voltant. De fet, potser aquests dos tipus de 
comunicació tinguin certa relació i el fet que l’artista sigui capaç d’obrir nous canals amb 
aquells que presencien la seva obra provingui de la predisposició natural de l’ésser humà 
de relacionar-se amb la natura.

L’art de col·laborar
Olga Cros
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El cercle, en tant que forma geomètrica bàsica, és una figura que trobem constantment en 
la història de l’art. L’artista Mar Serinyà no és una excepció, ja que l’ús de la forma circu-
lar hi és present des dels inicis de la seva producció artística, com bé es pot veure al llarg 
de tota l’exposició. Encara que el cercle és un leitmotiv en la seva obra, la vibració que 
ella transmet amb aquesta forma geomètrica és canviant, i per tant les maneres de repre-
sentar-la també ho seran. Llavors, en cap moment ens hem d’imaginar una obra formada 
per cercles perfectament harmònics, sinó que el seu trajecte artístic és com l’evolució 
dels seus estats d’ànim: un conjunt d’esferes, algunes més perfectes que d’altres, cada una 
de les quals respon a les vibracions que Mar sentia en aquell moment i volia transmetre.

Un dels primers exercicis que farà l’artista és Dos cercles (2009). Aquest treball sorgeix 
com a resultat de traçar els mateixos cercles durant vint minuts amb les dues mans, 
amb la finalitat de preparar la ment a l’hora de dibuixar, provocant que el pensament no 
pugui controlar el moviment de la pràctica artística. És clarament l’exercici on sorgeix 
la figura circular per primer cop en el seu estat més pur. Aquests dibuixos, que poden 
ser considerats com a preparatoris, representen ser la casella de sortida de la seva pro-
ducció artística. D’aquí és d’on sorgeix la sèrie Impulsos (2009 – 2010), una col·lecció 
de dibuixos on la figura circular té un paper protagonista. El fet característic d’aquestes 
peces és que el resultat no ha estat premeditat, sinó que el dibuix és el resultat d’allò que 
l’artista té en el seu interior. Per tant, això demostra que aquestes formes són intrínse-
ques en la seva producció, i en conseqüència, molt definitòries. D’altra banda, ens trobem 
amb certs Impulsos que destacarien per la seva forma d’infinit, a la fi, una altra manera 
de representar el cercle. Seguidament ens trobem amb les Eurítmies, on l’artista trasllada 
la seva vibració als grans formats, però on els cercles tornen a tenir una gran presència. 
Les formes arrodonides abunden tant en les vistes generals de les obres, com en els seus 
detalls. Finalment ens trobem amb l’últim salt artístic de Mar Serinyà: l’art performatiu, 
en el qual el cercle segueix present com a testimoni, encara que potser d’una forma més 
discreta. Exemples d’això són les performances On és el boix? (2018), A capella (2018) 
i Transhumància (2019), en les quals ella dibuixa formes circulars al terra. En altres 
peces, com a A la Bonne (2012), el cercle hi és present però d’una manera més subtil.

En definitiva, el cercle sempre ha estat el resultat del mètode artístic i creatiu que la Mar 
ha anat renovant en totes les seves etapes, en altres paraules, un símbol que ha arribat 
a fer-se propi.

El cercle com a figura 
simbòlica

Maria Carreras Oliva

Impuls 1, 2009 – 2010, 100 x 70 cm. Carbonet sobre paper.
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Tot i que no en siguem conscients, la nostra naturalesa és ser cíclics. Al llarg de la nostra 
vida travessem diverses etapes, pot semblar que ho fem de manera “lineal” però també ho 
fem de manera circular ja que totes aquestes fases comporten un final que dona a un nou 
inici. Aquest fenomen no es pot copsar únicament a través d’una mirada general, també 
ho som en el nostre dia a dia, la nostra quotidianitat també fa cercles. No tothom orbita 
al mateix ritme, hi ha persones que fan aquestes transicions de manera anual, estacional 
o fins i tot mensualment. Alguns passen molt de temps en una mateixa etapa mentre que 
altres viatgen d’una banda a una altra tractant de renovar-se. Sempre tractem de reno-
var-nos: és natural en nosaltres, tanquem una etapa per obrir-ne una altra, aquesta és la 
nostra manera d’avançar orbitant en el temps.

La investigació artística de Mar Serinyà no te com a objectiu demostrar res d’això, sinó 
que tracta de captar allò que ella no pot deixar mai de fer: vibrar. Precisament aquesta és 
la raó per la que no es pot deslligar completament la seva obra dels esdeveniments de la 
seva vida. És un tema profund per l’artista i podríem dir que és el que marca les pautes de 
com viu. La dinàmica intrínseca en tot ésser humà, aquesta anada i tornada que tracto de 
posar en rellevància, recorda força al que l’artista entén per vibració. Aquest vaivé vital 
que experimentem també es present a la trajectòria de la seva obra.

Una de les obres que exemplifica millor el concepte del que estem parlant és Recuperació 
(2016). Es tracta d’una performance que l’artista va dur a terme a l’Estartit; malaurada-
ment no es pot trobar a l’exposició, però es pot consultar la pàgina web de l’artista per 
visionar-la i llegir més al respecte. L’obra estava dividida en tres actes: Malaltia, Projecció 
i Neteja.   Fent ús de peus i mans, l’artista va pintar mentre estava penjada a la façana 
d’un edifici representant les fases de la recuperació d’una malaltia. És curiós com torna 
a aparèixer el motiu del cercle ja que va pintar un acte en cada paret fent que sigui ne-
cessari rodejar l’edifici per veure el cicle. Podem viure moments alts i moments baixos: 
ens ferim, ens estimem, ens guarim i aprenem. Les nostres cicatrius formen part del que 
som i de la nostra història. Podem quedar atrapats en un cercle o podem acceptar el que 
tenim i tractar de seguir navegant endavant superant cada onada, suspesos en el vaivé.

Vaivé
Melanie Rojas Moreno
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El cercle és un motiu geomètric sense principi ni final i un símbol associat a una gran 
varietat de significats, molts d’ells lligats al moviment cíclic dels astres i les estacions de 
l’any o bé al concepte d’eternitat i perfecció. Una de les característiques més destacables 
d’aquesta figura és la capacitat de tornar al seu punt d’origen després d’haver abraçat 
la pròpia extensió en la seva totalitat i, finalment, repetir-ne el mantra amb una nova 
consciència i uns nous coneixements adquirits durant el trajecte. És precisament amb 
aquesta mirada cíclica com s’ha plantejat el recorregut expositiu de l’obra de la Mar Se-
rinyà al Centre Cultural La Mercè, obviant la ferma i rígida linealitat temporal per oferir 
una visió més flexible, més circular i més adaptable al discurs eurítmic. D’aquesta forma, 
hom trobarà reminiscències de la primera obra exposada, Impuls nº1 (2009 – 2010), a 
l’última obra projectada, Got d’aigua (2019), on el cercle es tanca. Al tornar a l’inici de 
l’exposició, serà possible connectar les últimes peces del recorregut amb les primeres, 
descobrint lligams que podrien haver passat per alt a primer cop d’ull. 

Pel que fa a les formes circulars dins les obres de l’exposició, cal assenyalar que aques-
tes no apareixen a totes les peces i, a més, no s’han d’entendre com una eina a la que 
la Mar Serinyà hi recorre voluntàriament per fer-ne la seva firma personal, sinó com 
aquella pulsió creativa que apareix puntualment, motu proprio, per donar estabilitat 
al cos físic, mental i espiritual de la consciència corporal i fluir harmònicament amb 
l’entorn; és a dir, per aportar ordre al caos interior que es dona prèviament al traç i 
que s’acaba exterioritzant de diferents maneres, algunes més agressives, d’altres més 
fluïdes, però que en cap cas són formes regulars ni per la seva tècnica ni per la voluntat 
de l’artista. Totes aquestes línies que formen una obra, cadascuna de les quals tenen una 
intenció i una direcció, són les peces que l’euritmista dibuixa al convertir-se en espai, 
en moviment, en la vibració de la creació, en color, en gest, en llum, en cos... El cercle 
és tan sols un d’aquests sons desplaçant-se per l’espai; és la materialització d’una nota 
vocal de la partitura interior al trobar l’harmonia entre el mitjà expressiu, la superfície 
on s’aboca l’expressió i l’espai que l’envolta; en definitiva, el cercle només és copsat per 
la Mar Serinyà quan aquesta abandona el seu “jo” i esdevé una ànima en sincronia amb 
tot allò que l’envolta.

El cercle eurítmic
Pau Bagué
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