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Del 29 de setembre

L’

exposició recull el procés de treball des dels
primers esbossos fins al resultat final del projecte de gravat “Vuit serps” de Tura Sanglas,
efectuat a La Mercè de Girona, el setembre, octubre i novembre de 2022; amb l’assessorament i ajuda
del gravador Sebi Subirós de Lupusgràfic Edicions.
Projecte realitzat gràcies a la beca de residència en
gravat contemporani del Bòlit i l’EMA.
El projecte “Vuit serps” consistia en l’elaboració
d’una sèrie de 3 aiguaforts i la investigació i aplicació de la tècnica de xilografia japonesa d’afegir pols
de mica a les estampes (shiro-kirazuri).
L’exposició es titula “Vuit serps i més” perquè a
les vuit serps que apareixen als tres gravats del projecte, s’hi afegeix un petit recull d’obres, moltes de
les quals són representacions de serps o les evoquen
en aspectes on hi ressona l’ànima d’aquest animal.
La serp és, abans de tot, ambivalent. El poema de
Baudelaire Himne a la bellesa, que encapçalava l’exposició a la Casa Elizalde on primerament es va presentar la sèrie de gravats, parla de l’ambivalència de
significats i escau perfectament al sentit profund
i inquietant de la serp: “Surts d’una gorga negra
o davalles dels astres?”, pregunta; “Tant és”, conclou.
Les qualitats de la serp són tan fortes i determinants, que quan s’intensifiquen, es fan essència, i
quasi podríem parlar de serpitud. Les obres de Tura
Sanglas ho mostren amb una gran força poètica:
la serp és la unió del cel amb l’inframón en una
mateixa alenada, és el moviment llampeguejant i
fulgurant imprevisible, és la mirada buida que glaça; el seu cos molt prim i allargassat, privat d’extremitats com a càstig i, tanmateix, tan poderós,
és la viva imatge de la força i l’energia. La serp és el
traç sinuós del seu caminar, la serp és la seva mossegada mortal o molt dolorosa i paralitzant, però
és també emblema de curació i salut; és la metonímia del món sencer que quan acaba recomença, és
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la mirada immòbil de tan veloç, és el riu que no
para mai de fluir, és les corbes de nivell de l’ascens
a la muntanya o d’enfonsament a la més ombrívola
de les valls, és el nus indestriable i indeslliurable
que només es pot desfer si es talla d’un fort cop sense cap mirament; és el mite de la caiguda i el poder
d’autoregeneració a través de la muda de la pell, és
la sequedat on és impossible la vida, o l’aigua-mirall
del riu etern que davalla del cel.
Tot això ho hem vist a les obres de la mostra, a
les vuit entortolligades serps dels aiguaforts i a les
altres: Les mans, Cercle, Rastre, El jardí de la poma, Nusos, Mirall, Eina, Mont, Esfera d’espines, Natura morta,
El cel es fon a la vall, Llamp, Bosc i Camí. Aquesta
peça, Camí, de l’any 2012, és la més antiga. És un
collage en un dibuix sobre paper, d’una pell de serp.
L’artista va topar-se fa anys amb una serp morta a la
carretera, va recollir l’animal que tenia el cap molt
malmès per l’atropellament i va obrir-li el ventre
en tota la seva llargada per llevar-li la pell. Després
aquesta pell la va sotmetre a un procés d’adobatge
i assecat per poder-la conservar i utilitzar en alguna
obra que aleshores desconeixia en què consistiria.
Aquesta obra seria Camí, la primera i predecessora
de totes les altres.
Aquesta anècdota és un fet casual que no explica per si mateixa les obres que ara presenciem; les
obres han anat sorgint de mica en mica seguint el
procés creatiu imprevisible i indestriable de l’artista, molt lligat a tot el seu esdevenir vital. Al contrari, semblaria que aquestes peces tan intenses van
necessitar generar, en una mena de fenomen de
causalitat inversa –com una serp que es mossega la
cua– un fet previ que les desencadenés, per poder
aparèixer, per poder-se mostrar amb tota la seva
presència, en aquest lloc i en aquest moment.
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