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Dimarts 2 de juliol a les 19.30 h
RECITAL DE POESIA
Gemma Casamajó, Berta Giraut i Marc Permanyer

Dimarts 9 de juliol a les 19.30 h
DANSA CONCRETA
Melania Henrich i Mònica Planes amb la col.laboració 
d’Alejandro Palacín

Entrada lliure. Aforament limitat.
Pots reservar la teva entrada a través del web casaelizalde.
com
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Del 20 de juny al 25 de juliol del 2019

ACTIVITATS RELACIONADES

EXPOSICIONS

Sé que soc cos perquè soc capaç de tocar. Maria Diez

Hi ha una cosa molt maca de fer un cert tipus d’escultura 
que és que es necessita tot el cos per fer-la. I això té 
un efecte sobre el cos de qui la fa. Alhora, l’escultura 
esdevé el registre de totes les accions que s’han 
necessitat per arribar a la seva forma final. Aquest és el 
cas de les escultures de la Maria i és per això que per 
explicar el treball que presenta a El pes que estira cap 
avall hem preferit parlar del procés de producció de les 
peces més que del seu aspecte final. 

La Maria maltracta els materials. Aquesta és la seva 
manera de treballar, els porta al límit. Però la manera 
com els maltracta ha anat canviant durant els anys. Al 
començament la lluita era cos a cos. De manera que el 
procés de realització de les peces era com una dansa 
en la qual ella i una cosa més o menys del seu volum 
es retorçaven per terra rebregant-se l’una a l’altra. De 
vegades també de manera molt eròtica, o si més no 
així és com ho percebíem nosaltres des de l’altra punta 
del taller. Potser per això, aquelles primeres peces 
realitzades ja fa pràcticament dos anys respiren aquest 
aire entre el sexe i la concepció, a mig camí entre la 
tendresa i la violència. Peces embrionàries (Incubadora), 
bressols o piques baptismals que recorden a una vagina 
(Pell-matriu). Aquella lluita la guanyava pràcticament 
sempre, ella, ja que s’acabava en el moment en què 
aconseguia imposar una certa forma al material.

En aquell moment, la Maria estava interessada en la 
idea de membrana o de pell límit entre un interior i un 
exterior i per això la majoria de peces consistien en 
sacs de làtex o altres tipus de teles plens de materials 
–mai vam saber ben bé quins, però tan aviat eren tous 
com durs, lleugers o pesants– que es mantenien més 
o menys dempeus gràcies a estructures d’acer molt 
fràgils però que alhora els oprimien i els deformaven. 
Un cop acabada la lluita, deixava les peces resistint al 
taller durant mesos i a poc a poc les pells es donaven 
pel pes que contenien, i en estirar-se, les teles perdien 
color i suaven pel material que contenien (Retenció 
de líquids). Les estructures de ferro es doblegaven i 
relliscaven, sempre a punt de defallir. Era impossible no 
sentir una certa tristesa en veure-les (Fart). 
 
Fa un any aproximadament es va produir un canvi. Vam 
arribar al taller i la Maria acabava de fer unes peces 

d’argila. Les tenia escampades per sobre la taula com 
òrgans humits que semblava que palpitaven. A mesura 
que van anar passant els dies, aquella força inicial es va 
anar apagant de la mateixa manera que l’interès de la 
Maria en elles. Com més aigua perdien, més estàtiques 
i rígides es tornaven: com si amb la pèrdua de l’aigua 
perdessin també les seves possibilitats.

A partir d’aquell episodi, gran part del seu treball ha 
consistit a trobar estratègies per mantenir la humitat 
del material, i amb la humitat també aquesta palpitació 
original. Potser per això el plàstic ha agafat més 
protagonisme, com una pell que no deixa que l’aigua 
s’escapi, fins al punt de ser allò que mèdia entre les 
peces, com una epidermis que les aglutina formant 
un gran cos (Velato). En aquest cos, el guix remet a 
les parts dures, a l’esquelet i als ossos (Restes d’un 
trencament); l’espuma, a les parts flexibles com el greix 
o la carn; el fang fa referència a les vísceres, humides 
(Ple o Pell que es resisteix). I la pintura és la sang i 
per això es troba per tot arreu, escampada, cobrint i 
igualant a la vista els diferents objectes de la sala. Ho 
taca tot (El cos dispers). 

Aquesta obsessió per la humitat ha comportat que les 
peces perdin la seva entitat individual per passar a ser 
com components d’un mateix sistema, com òrgans d’un 
cos en el qual podem entrar (Penetració) i on “la pell 
ja no té a qui subjectar, ja no té on agafar-se i queda 
amorfa, com un vestigi d’allò que un dia va ser cos” 
(Líquid groc). Això no vol dir que la Maria hagi deixat de 
maltractar els materials, més aviat al revés. Simplement, 
la relació és ara d’igual a igual. Ja no imposa una 
forma concreta, sinó que amb cada acció violenta que 
aplica sobre els diferents materials deixa que aquests 
reaccionin a la seva manera, sense intentar contenir-ne 
la reacció ni l’efecte de l’entorn sobre elles. 

El resultat és aquest cos que la Maria construeix des 
de dins a fora i per cada acció que requereix, aquest li 
ofereix una resposta que l’afecta a ella, de fora a endins.

Alejandro Palacín i Mònica Planes
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9    Pell que es resisteix 
10  Pes
11  Restes d’un trencament
12  El cos dispers
13  Velato
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15  El que queda
16  Retenció de líquids

Agraïments:
Esther Vilà, Casa Elizalde, Mònica Planes, Àlex 
Palacín, M.Teresa Blanch, Manel Zamora, Santiago 
Planella, José Miguel Diez, Maria Serrat i Olga 
Curràs.

HORARIS



La tela humida embolica un tros de fang 
i aquest l’arrossega.
Un pes comença a formar part del propi cos.
Un líquid s’adapta a la forma que té a sota,
la cobreix com un vel que vol protegir allò que es troba.

Quatre restes d’un trencament,
quatre formes indefinides que no s’acoblen,
però una cinta les lliga forçant-les a conviure.
No encaixen però es resignen.

L’espuma tova i flexible rodejada de làtex 
rep el cos pesat i tou del fang
L’aire que quedava a dins es redistribueix,
l’espuma s’enfonsa i a poc a poc retorna,
però no del tot.

Un sobre l’altre van caient, pesats, 
enfonsant-se cada vegada més.
Va augmentant la tensió,
la pell resisteix a punt de petar.
Tot està ple.

El cos. 
D’una banda, el cansament, el dolor, el terra.
I de l’altra, el cap, el pensament.
Una part que tira cap avall i l’altra cap amunt.

El melic és el punt que lliga la pell i fa d’intersecció entre el 
dins i el fora. Un punt intermedi, adimensional. 
La silicona que em rellisca per les mans se m’escapa i 
cedeix, rendint-se al forat central que l’engoleix. 
Encara que tot girés de cop i es tornés reversible el nus 
tindria la mateixa tendència a caure pel forat. 

L’aigua que em circula, es tenyeix i s’evapora per cada porus. Soc un colador.

Llibreta de notes, Maria Diez Serrat


