Pilar Farrés
Pell

Ajuntament de Roses

www.roses.cat

Pilar Farrés
Pell
La pell és el límit, la frontera, la infinita sèrie de capes per on rizoma l'ésser, per on es filtra
la realitat. És la terra de ningú en la batalla constant entre l'ésser i allò que anomenem
món exterior, realitat. La pell és també l’espai físic on es registra el pas del temps, on s’escriu la història personal de cadascú: les seves vivències, els seus pecats, les seves pors.

Els fragments retallats de tela que conformen la seva obra són pintura (pigment sobre
tela), són escultures (tenen volum i no oculten la seva condició d‘objecte en l’espai), són
objectes, són records, però per sobre de tot, són engrunes de temps, retalls d'experiències viscudes que ens han fet ser tal com som.

Però la pell es regenera constantment, crea nova vida, noves cèl·lules a partir de la descomposició d’allò caduc. Com la serp que muda la pell per poder créixer, els homes i les
dones necessitem destruir per tornar a construir, desfer per tornar a fer. No hi ha res de
nou en aquest procés constant que acompanya la vida i li dona forma. Per això, el que
ens proposa l’artista empordanesa no és una visió tràgica del pas del temps, sinó la pèrdua com una nova oportunitat, una nova acció, en el seu cas artística, per poder tornar
a crear.

Així doncs, el que podem veure a Ca l’Anita és una reflexió sobre l’existència, els records
i el pas del temps, sobre el canvi de pell com a metàfora del canvi vital i artístic que experimentem al llarg de la nostra vida. Però també trobem una reflexió més concreta, una
reflexió de gènere. Les teles que han acompanyat les dones al llarg de la història. La dona
ha estat l’encarregada de cosir, de planxar, de rentar, d’estendre la roba. L’acte de trencar
la roba i utilitzar-la per crear una altra cosa no deixa d’amagar també una reivindicació
del paper de la dona i de l’artista.

Tal com diu la Pilar Farrés “Pell no es un gest artístic arrelat a la nostàlgia, sinó més aviat
un exercici d’identitat, en el qual, com si d’un paisatge narratiu expressiu es tractés, és
possible experimentar un procés d’alliberació i de realització que permet comprometre’s
amb el futur”.

Toni Martínez
Historiador de l’art

Per a l’artista, que no entén l’art com a resultat de formes i fórmules repetides, cada nova
exposició és fruit d’un tornar a fer. Un desfer-se d’allò ja expressat per tornar a expressar
alguna cosa no dita. Tot i així, la seva forma d’apropar-se als objectes, el seu estil, es
manté sempre.
L’exposició que podem veure a Ca l’Anita està formada per teles, bocins retallats, fragments trencats de diferents llenços que han format part de la seva vida. Les teles dels
quadres l’han acompanyat ja de ben petita. Ara, s’exposen retalls d’aquelles teles.
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