
GIRAR Y GIRAR
La iconografia religiosa és el fil conductor que uneix pràcticament totes les peces.

Tot i que predomina el cristianisme, per una qüestió de proximitat cultural, també hi

són presents elements d’altres religions com a conseqüència d’una voluntat sincrètica.

L’objectiu és anar més enllà de la literalitat de les imatges i els textos que les inspiren i

mostrar aquells aspectes comuns que desborden els límits de cada sistema de creences

amb la finalitat de fer visibles les inquietuds interiors dels éssers humans.

La mort no és la protagonista però s’hi fa present com a motor de transformació. És

una mort en minúscules, quotidiana, i no per això menys important. És una mort viva,

potser la germana petita de la Mort.

És una mort que em desperta i em fa sentir més conscient i així més lliure. Em permet

mudar la pell i créixer, també decréixer, una mica com l’Alicia. Desempallegar-me del

passat que a vegades em pesa massa i es resisteix a morir.. matar l’esperança quan

esdevé una ancora, ser una Anna nova les vegades que em faci falta.

Canviar, com el peregrí que es banya i crema la roba en arribar a Finisterre, o canvia de

nom després de recórrer el camí... sempre per tornar a néixer, perquè, com diu Pablo

Neruda “para nacer he nacido”.

És l’ouróboros, la serp que es mossega la cua, el cuc i la papallona, el dia i la nit, el yin i

el yang... perquè el girar y girar, (o rodar y rodar) quan dibuixa un espiral i no un

cercle, em permet aprendre, apreciar el canvi en la repetició, habitar el present i

continuar apropant-me a casa.

Anna Farré (Barcelona 1967)
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