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SERVIR L'INVISIBLE

Per al poeta l’enemic més terrible, el més maligne
(i el més honorable!), és el que és visible. Un enemic
a qui només pot vèncer a través del coneixement.
Esclavitzar el que és visible per a servir l’invisible
-aquesta és la vida del poeta. A tu, enemic, amb tots
els teus tresors, et faig esclau. I quanta tensió de la
vista exterior es necessita per transformar l’invisible
en visible. (Tot el procés artístic!)
Marina Tsvetàieva, París, gener de 1926
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SERVIR L'INVISIBLE

El present poemari, reunit sota el títol Servir l’invisible, parteix del projecte
Cartel·les poètiques: una intervenció en clau poètica a l’exposició Tot el
que és sòlid s’esvaneix, organitzada a la Fundació Suñol d’octubre de
2020 fins a juliol de 2021.
La mostra explora l’estatut visual dels llenguatges abstractes, en temps de
proliferació d’imatges hipertecnificades, a través d’un recull d’obres que
empren l’abstracció com a metodologia de treball. Les peces que la
conformen ens interpel·len més enllà del paradigma lògic i expandeixen
el camp perceptiu cap a terrenys poètics i evocadors. Per aquest
motiu, es va encarregar a una selecció de poetes la creació específica
de poemes en diàleg amb algunes de les obres de la Col·lecció Suñol
Soler. Els poemes resultants es van emplaçar a la cartel·la corresponent
a cada peça, tot ocupant el lloc reservat a la informació de caire asèptic
i neutral. Amb aquesta acció s’usava la cartel·la en sentit creatiu per
ampliar els punts de vista sobre l’exposició, per indagar en el contingut
poètic inherent a les obres i a la proposta curatorial i, al capdavall, per
explorar la complexa relació entre la paraula i la imatge.
L’acció es recull ara en aquest poemari digital per donar-li vida més enllà del
context que la va propiciar, i per continuar aprofundint en les qüestions
que apunta: pot una imatge emancipar-se de l’estímul visual? Pot la
poesia existir més enllà del llenguatge? Servir l’invisible és una temptativa
de resposta, un camí en fuga per curtcircuitar el predomini d’allò visible
i obrir-nos, precisament, a altres formes de visibilitat: la raó última i
fonamental —en paraules de la gran poeta Marina Tsvetàieva—
de tot procés artístic.
Patrícia Marqués, Barcelona, juny 2021
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SERVIR A LO INVISIBLE

Para el poeta el enemigo más terrible, el más maligno
(¡y el más honorable!), es lo visible. Un enemigo al
que sólo puede vencer a través del conocimiento.
Esclavizar lo visible para servir a lo invisible - esa es la
vida del poeta. A ti, enemigo, con todos tus tesoros,
te hago esclavo. Y cuánta tensión de la vista exterior
se necesita para transformar lo invisible en visible.
(¡Todo el proceso artístico!)
Marina Tsvetáieva, París, enero de 1926
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SERVIR A LO INVISIBLE

El presente poemario, reunido bajo el título Servir a lo invisible, parte del
proyecto Cartelas poéticas: una intervención en clave poética a la
exposición Todo lo solido se desvanece, organizada en la Fundació Suñol
de octubre de 2020 hasta julio de 2021.
La muestra explora el estatuto visual de los lenguajes abstractos, en tiempos
de proliferación de imágenes hipertecnificadas, a través de una selección
de obras que utilizan la abstracción como metodología de trabajo.
Las piezas que la conforman nos interpelan más allá del paradigma
lógico y expanden el campo perceptivo hacia terrenos poéticos y
evocadores. Por este motivo, se encargó a una selección de poetas la
creación específica de poemas en diálogo con algunas de las obras de
la Colección Suñol Soler. Los poemas resultantes se emplazaron en la
cartela correspondiente a cada pieza, ocupando así el lugar reservado
a la información de carácter aséptico y neutral. Con esta acción se usaba
la cartela en sentido creativo para ampliar los puntos de vista sobre la
exposición, para indagar en el contenido poético inherente a las obras y
a la propuesta curatorial y, en definitiva, para explorar la compleja relación
entre la palabra y la imagen.
La acción se recoge ahora en este poemario digital para darle vida más allá
del contexto que la propició, y para continuar profundizando en las
cuestiones que apunta: ¿Puede una imagen emanciparse del estímulo
visual? ¿Puede la poesía existir más allá del lenguaje? Servir a lo invisible
es una tentativa de respuesta, un camino en fuga para cortocircuitar
el predominio de lo visible y abrirnos, precisamente, a otras formas de
visibilidad: la razón última y fundamental —en palabras de la gran poeta
Marina Tsvetáieva— de todo proceso artístico.
Patrícia Marqués, Barcelona, junio 2021
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Josep Pedrals / Joan Hernández Pijuan
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L’agrimensura d’aquest tros de camp
és feta de feixes de policromia,
sense horitzó, ni un aquí, ni un allà,
només s’hi ha acotat perspectiva
en la ficció gradual
de la superfície.
A cada terrassa hi ha els cent mil detalls
del verd de les fulles, les tiges...
De tantes que n’hi ha,
són imperceptibles.
S’hi copsa tot just el batec compassat
de l’aire invisible.
I, si hom s’hi passeja, veurà
que a dintre s’hi mou llum de dia.
Josep Pedrals
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Joan Hernández Pijuan | Paisatge, 1978 | Oli damunt tela | 160 x 160 cm
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Mireia Calafell / Susana Solano

P12

ell
és el falciot que posa fi al trajecte onze mesos després
i el posa just aquí, de vora teu –i això que tu, per l’au,
no arribes a ser boira, ni pregunta, i encara menys penell–,
o, per què no, per quin motiu no hauries de dubtar:
potser és el còdol que s’atura, que no avança, que s’encalla
prop del mar però no al mar, que l’aigua no és salada,
l’aigua que et mulla els peus reté en misteri el condiment.
ella
és el vent de setembre que en un altre hemisferi duia el fred
i ara descansa per refer-se, sempre una mica més enllà,
més lluny del que voldries –no deixa mai el vent de fer de vent–,
o qui sap si és un arbre mil·lenari que més que ombra fa nit
quan veu que obres la porta, i tu i la teva set arribeu fins aquí:
no us donarà la saba, tant li és la boca seca, no te la donarà
com no ho ha fet amb qui ha vingut abans –tot són reclams–.
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junts
són el que vulguis afegir al coure i a l’estany en aliatge
i, per damunt de tot, són blocs de bronze en un peany que t’utilitzen:
ets tu qui divagant crees la música, si això, si allò, quin vals.
Quan tu i la resta hàgiu marxat, començaran el ball.
Mireia Calafell
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Susana Solano | Ballarí / Ballarina, 1982 | Bronze | 14 x 15 x 16 cm

P15

Maria Sevilla / Jordi Colomer

P16

Llavors, vas agafar les quatre puntes d’uns llençols; vas embastar-les, una
a una, als traus que emmarquen l’horitzó, i vas dir-me puja-hi. Vas dir que,
sobre els plans horitzontals, el cosmos es deforma, i si hi ha res d’irremeiable,
indefugible; si hi ha una circumstància inevitable, diria que és per força —
igual a massa per acceleració— que els cossos pesen.
Quan em vaig posar al damunt del pany de roba aquell, tan blanc, vaig
enfonsar-me —l’habitabilitat són condicions inevitables— i tu vas dir-me
que, allà dalt, un cos celeste és una puça en un llençol. Jo, des de baix,
soc com el rastre: un testimoni d’erosió. I vaig dir-te punxa’m.
Llavors, vas agafar una agulla fina com la traça d’un vector; vas encertar
el centre de massa del meu cor, i em vas dir ves-hi. Vas dir que el continent
més blanc que el marbre és un punxó, i que si hi ha res d’irremeiable,
indefugible; si hi ha una circumstància inevitable, diria que és per força
—igual a massa per acceleració— que els cossos broten amb el pes.
Que és (des)arrel que ens fa subjectes.
Maria Sevilla Paris
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Jordi Colomer | La puça F, 1992 | Tècnica mixta damunt tela | 112 x 112 cm
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Joana Brabo / Luis Frangella
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POEMAS PARA LUIS FRANGELLA
Un edificio,
una ciudad,
una raya,
y el camino que nunca se acaba.
Un espacio,
un lugar,
un cinerama,
y el vacío del silencio en llamas.
Un estar,
un pasar,
una mañana,
y el agua que todo lo apaga.
Una jarra,
una fuente,
una trama,
y el azar que se nos derrama.
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I WANT TO PAINT
i want to paint a line
a fine soft smooth pencil line
i want to paint the silence
and some little dots on the side
i want to paint a window
and the dust moving slowly
floating in the light
i want to paint the morning,
please lower the blinds
i want to paint the smoke,
and the hand and the cigarrette
and the twisted naked body just behind
i want to paint the light hitting on your skin
i want to paint your eyes, where have they been
i want to paint a room, an open door
a glass half filled with water
i want to paint the hole
i want to feel the forests of the souls
i want to paint the shadows of it all
Joana Brabo

P21

Luis Frangella | La jarra vertiente o
Máquina de dibujar, 1980 | Instal·lació
| 92,5 x 57,5 x 46,5 cm
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Laia Carbonell / Federico Guzmán
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Tots els colors de la daina esvaint-se,
tirant a blanc.
L’espetec ensordit
de la precisió adulta tirant al blanc.
El blanc tirant als dits entortolligats en una barba de marbre,
als ullals del cap de senglar que hem penjat a la paret.
El blanc camuflant el blanc.
El blanc redundant, subratllant, expandint el blanc.
El blanc provant d’encertar el blanc.
El blanc tirant als equilibris de la neu enfilferrada,
a l’os polar que hem guanyat a la fireta.
L’esbramec amplificat d’un estómac atipat
tirant al blanc.
Tots els colors del blanc esgotant-se,
deixant fugir la bèstia, retornant al llenç ser el blanc.
Laia Carbonell
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Federico Guzmán | The Sound of Business, 1988 | Tècnica mixta damunt cartró i tela | 165 x 165 cm

P25

Martí Sales / Eva Lootz
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i ara que ets aquí
		
finalment
davant d’aquesta nit
			partida
en setze
finalment ara que
ets
aquí davant d’aquesta tela
				sense marc
				sense bastidor
aquí davant d’aquesta tela
				plegada i desplegada
				
des de fa quaranta anys
quaranta anys tintada
			
amb carbó
mullada
amb parafina
			 així
com la veus
		exactament
amb tot el que li ha passat
amb tot el que se li ha deixat que passés
tot preparat
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perquè la matèria
				
digui la seva
un tela plegada i tintada i mullada fa quaranta anys perquè la matèria digui la seva
només calia que ella llavors
i la matèria
i l’espai
i el temps
després
i finalment
tu
finalment tu aquí
		
ara
davant de la matèria
dient-hi la seva
(potser un forat
potser una aturada
potser un detonant
potser una albada)
ara que
tu
finalment
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ara
aquí

aquí
tu

ets
i la matèria
i l’espai
i el temps
i el que passa
i el que ha passat
i el que continua passant
davant teu
ara que ets aquí
		
finalment
Martí Sales
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Eva Lootz | Sense títol, 1980 | Tècnica mixta i parafina damunt tela | 143 x 182 cm
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Veure el vídeo del recital poètic Servir l’invisible
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