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D’éssers tentaculars i geografies per transitar
És un dia qualsevol, com tant d’altres, i transites entre el paisatge de
l’ésser i cuses núvols. Així m’imagino la Núria en el seu dia a dia, com a
enfiladora d’imaginaris i conceptes. En trànsit constant, viatjant entre les
paraules i les formes i colors. Crec que no ho pot evitar, diria que no vol
evitar-ho, unes i altres la conformen i ella les acomoda en la seva
pràctica artística.
Em segueix fascinant (tant com el primer dia que la vaig llegir) la
metàfora de cosir núvols. M’imagino a mi mateixa asseguda en una
cadira, enfilant l’agulla, com feia la meva mare i, amb el núvol a la falda,
fent l’intent d’embastar la primera puntada.
La mà s’alça, m’endinso i...,desfeta entre la boira, em trobo situada
entre les fràgils incerteses, creuant el llindar per trencar-me i franquejarme. Emergeixo i penetro entre els racons, esvorancs, giravoltes,
camins, textures i paraules en un fer i desfer del teixit continuat de
l’univers de vermells que és i soc jo mateixa. El meu cos s’esvaneix, i
així, soc i estic. Ets i estàs. Som i estem.
Los seres tentaculares crean sujeciones y separaciones, cortes y nudos;
crean una diferencia; tejen senderos y consecuencias, pero no
determinismos; son abiertos y a la vez anudados, de algunas maneras y
no otras. SF es contar cuentos y narrar hechos; es el patronaje de
mundos posibles y tiempos posibles, mundos semiótico-materiales,
desaparecidos aquí y aún por venir. (Haraway, Donna, p.61)
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La Núria, com un dels éssers que Donna Haraway descriu al seu llibre
Seguir con el problema, ens mostra una exposició tentacular, com ella
mateixa, amb "Cosir núvols: fràgils incerteses". La proposta no és
només per donar-nos a conèixer les seves dèries i imatges, va molt més
enllà, ens ofereix el mapa per viatjar al seu costat i, alhora, caminar-nos
també a nosaltres, llegir-nos, emmirallar-nos en els mapes conceptuals i
els sargits pictòrics que nodreixen les geografies que s’han de transitar.

Així deambulem de la cèŀlula més minúscula a l’univers més llunyà,
de dins a fora, de fora a dins, ens situem entre el món que som i el
món que habitem. Entre la carn i el pensament, fem i desfem el
patronatge d’un cos que explora la recerca de l’ésser cosint els
núvols, sargint certeses, sobrefilant emocions, repuntejant vivències i
embastant coneixements per, finalment, mirar cara a cara qualsevol
dia.
Olga Taravilla
Traces del procés
(01) La realitat s’esquerda. (02) M’esquerdo jo, em desdibuixo. (03)
Em costa pensar i el meu cap s’omple de paraules fixes que es
repeteixen: perdre, perdre’s, esquerdes, incerteses. (04) Més
paraules: fractura, ferides, sutures, dolor, desmembrament, cosir,
cicatrius. (05) Els núvols de paraules van creixent, es contrauen i
s’expandeixen. (06) Els colors assagen de resseguir formes que les
paraules arrosseguen. (07) Cosir núvols. (08) Dos colors es fan
imprescindibles: el vermell i el blanc. (09) Les línies esquerden les
formes, i també les cusen. (10) Pintant línies es tensen i destensen
fils. (11) Les trames teixides deixen escletxes, es creen membranes.
(12) S’obren i es tanquen buits que interconnecten capes. (13) Costa
definir els pensaments, s’esqueixen les relacions entre les paraules.
(14) Habitar la boira. (15) Resseguir cicatrius a les palpentes. (16)
Escoltar com les línies mudes ressignifiquen les paraules. (17) El
pensament recupera matisos en els traços i gestos. (18) Apareixen
noves paraules i camins en el paisatge. (19) Les línies que relacionen
els conceptes es concreten. (20) Els mapes mentals es fixen com a
estructures provisionals. (21) Formes i pensament es van redefinint.
Núria Merino

