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L’última llum
La foscor visible (darkness visible) és el cèlebre oxímoron mitjançant el qual John Milton
va distingir l’Infern, el món dels vius un cop perdut per sempre el paradís. Des d’aleshores
creix la sospita que el nostre temps no és sinó l’extensió prolongada de l’hora del diable.
Qualsevol que prengui la paraula haurà, almenys en algun moment, de deixar constància
d’aquella sospita inquieta (Silencio, 1999; Cenizas, 2006).
L’Infern de Milton també ha estat descrit des de perspectives encara més retòriques —què
respondries si el diable t’oferís viure la vida eternament tal com l’has viscuda?— o, per contra,
d’una manera literalment impecable: la llum fosca revela, abans que res, la nostra pobresa
d’experiència.
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La pobresa d’experiència, el nostre Infern, és l’apoteosi de la banalitat. Mai com avui no
vam tenir tantes eines per a acumular situacions i esdeveniments i, al mateix temps, tots
aquests episodis mai no van ser tan buits. Moltes experiències però totes insubstancials i
oblidadisses. Un excedent deficitari. Davant d’aquest buit tan replet s’han imposat dues
actituds extremes; la histriònica consisteix a oblidar la pobresa multiplicant l’experiència, a
l’altre extrem, la dimissió impossible mitjançant un silenci perpetu i la inacció. O acumular
més situacions o intentar evitar-les totes. La primera agreuja l’Infern i la segona, al seu
pesar, només aconsegueix callar en forma de lament. En tot cas, sembla que s’ha imposat
un consens per a oblidar l’autèntica tasca: perseverar a l’aguait de l’instant del sentit, tot
i que per això s’hagi d’invertir la direcció ordinària i acceptar la seva precarietat radical
(Persegueixo aquell moment precís en què la llum està a punt d’apagar-se, fins a la foscor
completa). L’instant ple pot ser que ja no esdevingui com una obertura sinó com una simple
espurna que es tanca; no obstant, aquesta mateixa inversió és la seva única oportunitat.
L’instant del sentit no és l’instant decisiu; mentre que aquest compleix una funció narrativa
que acumula diferents moments —és el moment crucial capaç de contenir l’abans i el
després que completen el relat d’un esdeveniment—, aquell és el pur moment qualitatiu
(Kairós), l’instant absolut sense durada, aquell davant del qual, quan encara res no ens
feia enrogir, es va reclamar amb vehemència la seva suspensió impossible: Atura’t instant,
ets tan bell!
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Aquell instant ple, irremeiablement fugisser per la seva mateixa completesa —sense
opció de ser escindit en parts o seqüències diferents— és aquell que, en qualsevol de
les seves maldestres formulacions, ha de reconèixer que no admet cap llenguatge. És un
instant feliçment mut, s’identifiqui amb l’experiència pura o amb l’experiència sublim.
L’experiència pura (Erlebnis) calla perquè és anterior al llenguatge, pertany a la infantesa
de l’home, en la qual encara no és parlant i desperta en ell, precisament, una vocació de
parla per a nomenar-la (Corredores de luz, 2001; En la nada, 2007). L’experiència sublim,
per contra, és aquella que succeeix davant la naturalesa gran i forta —el sublim matemàtic
i el sublim dinàmic— provocant una cancel·lació del llenguatge, massa fatu davant la
magnitud de la visió (Frágil, 2007; Al otro lado, 2007). En tot cas, ambdues experiències,
pura o sublim, pretenen per igual definir i protegir l’instant del sentit en la seva qualitat de
moment absolut.
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Per a protegir l’instant del sentit només existeix una metodologia: la mirada que accepta
que tornarà a la foscor (descobrir amb la vista que s’ha nascut cec). L’instant del sentit,
desposseït de tota durada, és tan fugaç com un simple fet real. Una pura imatge que advé
de forma senzilla, com una concreció irrepetible, propera al to específic d’un haiku. En
oposició a la durée, el temps pur que obre l’espai de la diferència i la dispersió, l’instant del
sentit és un simple esclat, mut i, de nou, fosc.
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Els Cuerpos de luz no pertanyen a la foscor visible descrita per Milton, tan contínua i diversa
a l’interior de la nostra pobresa d’experiència; en el seu lloc, aquells cossos lluernes s’inscriuen en una esfera radicalment diferent, la de l’intuition de l’instant que d’una manera tan
precisa va descriure Gaston Bachelard, el moment d’un temps vertical. L’instant del sentit
és, en efecte, una mena de tall des de la profunditat que permet l’aparició d’un feix de llum
que regala una visió. L’última llum de la qual procedeix i en la qual es dissipa allò que mai
més no tornarà a passar.
Martí Peran
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La última luz
La oscuridad visible (darkness visible) es el célebre oxímoron mediante el cual John Milton
distinguió el Infierno, el mundo de los vivos una vez perdido para siempre el paraíso. Desde entonces crece la sospecha de que nuestro tiempo no es sino la prolongada extensión
de la hora del diablo. Cualquiera que tome la palabra deberá, siquiera en algún momento,
dejar constancia de esa inquieta sospecha (Silencio, 1999; Cenizas, 2006).
El Infierno de Milton también ha sido descrito desde perspectivas todavía más retóricas
—¿qué responderías si el diablo te ofreciera vivir la vida eternamente tal y como la has vivido?—
o, por el contrario, de un modo literalmente impecable: la luz oscura revela, ante todo,
nuestra pobreza de experiencia.
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La pobreza de experiencia, nuestro Infierno, es la apoteosis de la banalidad. Jamás como
hoy tuvimos tantas herramientas para acumular situaciones y acontecimientos y, al mismo
tiempo, jamás fueron tan vacuos todos estos episodios. Muchas experiencias pero todas
insustanciales y olvidadizas. Un excedente deficitario. Frente a este vacío tan repleto se han
impuesto dos actitudes extremas; la histriónica consiste en olvidar la pobreza multiplicando
la experiencia, en el otro extremo, la imposible dimisión mediante un silencio perpetuo y
la inacción. O acumular más situaciones o intentar evitarlas todas. La primera agrava el
Infierno y la segunda, a su pesar, sólo alcanza callar en forma de lamento. En cualquier
caso, parece que se ha impuesto un consenso por olvidar la auténtica tarea: perseverar en
el acecho del instante del sentido, aunque para ello deba invertirse la dirección ordinaria
y aceptar su radical precariedad (Persigo ese momento preciso en el que la luz está a punto
de apagarse, hacia la completa oscuridad). El instante pleno puede que ya no acontezca
como una apertura sino como un simple destello que se cierra; sin embargo, esta misma
inversión es su única oportunidad.
El instante del sentido no es el instante decisivo; mientras que este cumple una función
narrativa que acumula momentos distintos —es el momento crucial capaz de contener
el antes y el después que completan el relato de un acontecimiento—, aquel es el puro
momento cualitativo (Kairós), el instante absoluto sin duración, aquel frente al cual,
cuando todavía nada nos ruborizaba, se reclamó con vehemencia su imposible suspensión:
Detente instante, eres tan bello!
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Ese instante pleno, irremediablemente huidizo por su misma completud —sin opción de
ser diseccionado en partes o secuencias distintas— es aquel que, en cualquiera de sus
torpes formulaciones, ha de reconocer que no admite ningún lenguaje. Es un instante
felizmente mudo, ya se identifique con la experiencia pura o con la experiencia sublime. La
experiencia pura (Erlebnis) calla porque es anterior al lenguaje, pertenece a la infancia del
hombre, en la que todavía no es hablante y despierta en él, precisamente, una vocación de
habla para nombrarla (Corredores de luz, 2001; En la nada, 2007). La experiencia sublime,
por el contrario, es aquella que acontece frente a la naturaleza grande y fuerte —el sublime
matemático y el sublime dinámico— provocando una cancelación del lenguaje, demasiado
fatuo ante la magnitud de la visión (Frágil, 2007; Al otro lado, 2007). En cualquier caso,
ambas experiencias, pura o sublime, pretenden por igual definir y proteger el instante del
sentido en su calidad de momento absoluto.

Para proteger el instante del sentido sólo existe una metodología: la mirada que acepta que
volverá a la oscuridad (descubrir con la vista que se ha nacido ciego). El instante de sentido,
desposeído de toda duración, es tan fugaz como un simple hecho real. Una pura imagen
que adviene de forma sencilla, como una concreción irrepetible, cercana al tono específico
de un haiku. En oposición a la durée, el tiempo puro que abre el espacio de la diferencia y la
dispersión, el instante del sentido es un simple destello, mudo y, de nuevo, oscuro.
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Los Cuerpos de luz no pertenecen a la oscuridad visible descrita por Milton, tan continua
y diversa en el interior de nuestra pobreza de experiencia; en su lugar, esos cuerpos
luciérnagas se inscriben en una esfera radicalmente distinta, la de l’intuition de l’instant que
de un modo tan preciso describiera Gaston Bachelard, el momento de un tiempo vertical.
El instante del sentido es, en efecto, una suerte de corte desde la profundidad que permite
el aparecer de un haz de luz que regala una visión. La última luz de la que procede y en la
que se desvanece aquello que jamás volverá a acontecer.
Martí Peran
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The Last Light

the light is about to go out, just before complete darkness). The complete instant that may not
occur as an opening but as a simple glimmer that goes out; however, this inversion itself is
its only opportunity.

“Darkness visible” is the celebrated oxymoron with which John Milton characterised the
deepest hell into which the living were cast after losing Paradise forever. Since then the
suspicion has grown that our time is nothing more than the prolongation of the Hour of the
Devil. Anyone who starts to speak will have to, even if only for a moment, acknowledge this
unsettling suspicion (Silencio (Silence), 1999; Cenizas (Ashes), 2006).

The instant of sense is not the decisive instant. While this performs a narrative function
that accumulates different moments – it is the crucial moment capable of containing the
before and after that completes the story of an event – this is the pure, qualitative moment
(Kairos), the absolute instant without duration, faced by which, when nothing more
embarrasses us, its impossible suspension is sought, Stop instant, you are so beautiful!

Milton’s inferno has also been described from even more rhetorical perspectives – what
would you say if the devil offered the possibility of living the life you are already living eternally?
Or conversely, in a literally impeccable way; the dark light reveals, above all, our poverty of
experience.

This full instant, irredeemably elusive due to its completeness – without any possibility
of being dissected into different parts or sequences – is that which, in any of its clumsy
formulations, has to recognise that there can be no language. It is an instant that is
contentedly mute, since it is identified with pure experience or sublime experience. Pure
experience (Erlebnis) says nothing since it is prior to language and is part of man’s infancy,
in which, precisely, the urge to speak and to name has not yet awakened (Corredores de luz
(Corridors of light), 2001; En la nada (In Nothingness), 2007) Sublime experience, on
the other hand, is that which takes place in the face of boundless and mighty nature - the
mathematical sublime and the dynamic sublime – provoking the cancellation of language
as too frivolous before the magnitude of the vision (Frágil (Fragile), 2007; Al otro lado (On
the Other Side), 2007). In either case, both experiences, pure or sublime, equally aim to
define and protect the instant of sense in its function as the absolute moment.

Poverty of experience, our inferno, is the apotheosis of banality. We have never had as
many tools as we do today for amassing situations and events while, at the same time, these
episodes have never been so vacuous. Many experiences, but all of them unsubstantial
and forgettable. A deficient surplus. Two extreme stances have arisen to counter this filled
vacuum; the histrionic one consists of forgetting about the poverty by multiplying the
experience, while at the opposite pole is impossible resignation via a perpetual silence and
inaction. Either accumulate more situations or try to avoid them all. The first makes the
hell worse, and the second, despite itself, only manages to be a mute lament. In either case,
it seems that an agreement has been arrived at to forget the real task at hand; to persevere
in the capture of the instant of sense, although to do so the usual direction should be
reversed and its radical instability be accepted (I chase after that precise moment in which
94

For protecting the instant of sense there is only one methodology; the gaze that accepts
that it will return to the darkness (discover through sight that it has been born blind). The
instant of sense, dispossessed of all duration, is as fleeting as a simple real act. A pure
95

image that occurs simply, as an unrepeatable concretion, close to the specific tone of a
haiku. In opposition to durée, pure time that opens the space of difference and dispersion,
the instant of sense is a simple intimation, mute and, once again, dark.
The Bodies of Light are not part of the darkness visible mentioned by Milton, so continual
and diverse in the interior of our poverty of experience. Instead, these glowing bodies are
from a radically different sphere, of l’intuition de l’instant that Gaston Bachelard so precisely
described, the moment of a vertical time. The instant of sense is, in effect, a sort of cut
from deep within that allows the appearance of a beam of light that results in a vision. The
last light which originates from and fades into what will never occur again.
Martí Peran
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MAYTE VIETA (Blanes, Girona, 1971)
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ARCO 04, Galeria dels Àngels, galeria María Martín i
Galeria Maior.

Col·lecció Testimoni La Caixa 2002-2003, Centre d’Art
Palau Almodí, Múrcia (catàleg).
“El cos maltractat”, Universitat de València, La Nau,
Fundació Martínez Guerricabeitia. Comissari: Ricardo
Huerta (catàleg).
DFOTO Fira Internacional de Fotografia Contemporània i
Vídeo,
Galeria dels Àngels i galeria Palma 12, Palau de
Congressos Kursaal, Sant Sebastià.
“(Confict) over grenzen”, Provincie Vlaams-Brabant
Dienst Cultuur, Leuven, Bèlgica. Comissària: Lief Brijs.
“El cos maltractat”, Casa de Cultura Marqués de
González de Quirós, Gandia.
Comissari: Ricardo Huerta (catàleg).
“Contemporánea arte”, Col·lecció Pilar Citoler, Sala
Amós Salvador, Logronyo (catàleg).
2003 “Cuadros de una exposición”, fons de la Col·lecció de la
Comunitat de Madrid (catàleg).
Fira FIAC, galeria María Martín, París.
Art Cologne 2002, Galeria Maior, Colònia, Alemanya.
Fira d’Art Artissima, Galeria Maior i galeria Palma 12, Torí,
Itàlia.
“Olladas oceánicas”, Museu del Mar de Galícia.
Comissari: Manuel Olveira (catàleg).
“Paisajes”, Galeria dels Àngels, Barcelona.
ARCO 03, Galeria dels Àngels, Barcelona; galeria María
Martín, Madrid; galeria Palma 12, Vilafranca del Penedès;
galeria Fernando Silió, Santander.
2002 ARCO 02, Galeria dels Àngels, Barcelona; galeria María
Martín, Madrid; galeria Palma 12, Vilafranca del Penedès;
galeria Fernando Silió, Santander.
“Paisajes del cuerpo”, Ciutadella, Ajuntament de
Pamplona. Comissari: Fernando Francés (catàleg).
“Agua”, galeria María Martín, Madrid.
“Gótico-exótico”, Palau Tobar, Artium Museu d’Art
Contemporani, Vitoria-Gasteiz.
“Plural. El arte español ante el siglo xxi”, Senat, Madrid.

Comissari: Fernando Huici (catàleg).
“(Conflict) over grenzen-crossing borders”, FLAC. Centre
d’Art i Cultura, Hasselt, Bèlgica. Comissària: Lief Brijs.
Art Cologne 2002, Galeria Maior, Colònia, Alemanya.
Fira d’Art Artissima, galeria Palma 12, Torí, Itàlia.
2001 ARCO 01, Galeria dels Àngels, Barcelona; galeria Visor,
València; galeria María Martín, Madrid.
“Dos milenios de la historia en el arte español 10002000”, Museu de Linquanteaire, Brussel·les. Comissari:
Fernando Huici.
46 Saló d’Art Contemporani Montrouge, París.
Comissària: Pilar Parcerisas (catàleg).
“Fragmentos”, Col·lecció Rafael Tous, Centre Cultural
Casa del Cordón, Caixa Burgos, Burgos (catàleg).
“El enigma latente”, galeria Berini, Barcelona.
“Montrouge”, Museu Amadeo Sosa-Cardosa, Amarante,
Portugal (catàleg).
“Fragmentos”, Fundació Rafael Tous, Museu de
Logronyo, Logronyo (catàleg).
“Silencio”, Cardedeu amb l’Art Vigent, Can Peó,
Ajuntament de Cardedeu, Barcelona. Comissari:
Humberto Rivas (catàleg).
Saló Europeu de Joves Creadors, monestir de Sant
Cugat, Barcelona. Comissària: Pilar Parcerisas (catàleg).
vii Biennal de Pamplona, Sala d’Armes, Ajuntament de
Pamplona (catàleg).
Fira d’Art Artissima, galeria Palma 12, Torí, Itàlia.
Paris Photo, galeria Palma 12.
2000 ARCO 00, galeria Visor, València; galeria María Martín,
Madrid.
“Retratos”, Galeria dels Àngels, Barcelona.
“Bordes inasibles”, Centre Cultural Cajastur, Palau de
Revillagigedo, Gijón, Astúries. Comissari: Omar Pascual
(catàleg).
“Distancia interior”, Galeria 44, Barcelona.
“Fotógrafas nueva generación”, Museu de Granollers,
Barcelona (catàleg).
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“Bordes inasibles”, Institut d’Amèrica, Centre Damián
Bayón, Santa Fe, Granada. Comissari: Omar Pascual
(catàleg).
“L’espai vivencial”, Institut Municipal d’Acció Cultural de
Reus, Reus. Comissari: Albert Macaya (catàleg).
IV Certamen d’Arts Plàstiques, Associació Cultural
Saloni, Alacant (catàleg).
IV Biennal Ciutat d’Albacete, Museu Municipal
Ajuntament, Albacete (catàleg).
“Dos milenios de la historia en el arte español años
1000-2000”, Centre Cultural de la Vila de Madrid,
Madrid. Comissari: Fernando Huici (catàleg).
Paris Photo, galeria Palma 12.
1999 ARCO 99, galeria Visor, València.
“Perversions d’objectes il·lustres”, Museu Empordà,
Figueres, Girona. Comissària: Ana Capella (catàleg).
“Esplin”, A. C. M., Mataró.
“Visions de futur”, Museu de Girona. Comissària: Glòria
Bosch.
1998 “De imágenes y soporte”, 45 Saló Internacional de
Fotografia, Centre d’Art Palau de Revillagigedo, Gijón
Comissària: Paloma Navares.
ARCO 98, galeria Salvador Díaz, Madrid.
“4 x 4”, Okendo Kultur Etxea, Sant Sebastià. Comissari:
Pablo Llorca (catàleg).
“La cicatriz interior”, Sala Comunitat de Madrid.
Comissari: Pablo Llorca (catàleg).
“De imagen y soportes”, Huesca Imagen, Osca.
Comissària: Paloma Navares.
“Fransmutar”, Berlín a Barcelona. Comissàries: Claudia i
Giannety-Mathias Harder.
Galeria l’Angelot, Barcelona (catàleg).
1997 “La montaña viaja”, Associació d’Art Contemporani,
Mataró. Comissari: El Perro (catàleg).
“Una casa muy particular”, Associació d’Art
Contemporani, Mataró.
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1996

1994

1993

1991

“Fragmentos vii. Proposta per a una col·lecció de
fotografia contemporània”, Metrònom, Barcelona
(catàleg).
“My Bloody Valentine”, Associació Real Art, l’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona.
“Children’s Corner”, Tecla Sala, Barcelona. Comissària:
Hilde Teerlinck (catàleg).
“Vouz avez fait le portrait de mon ame”, Servicio Wilson,
8a Primavera Fotogràfica, Museu de Valls, capella de
Sant Roc, Tarragona (catàleg).
Cambra de Forasters, Can Palauet, Sala d’Exposicions
Ajuntament de Mataró. Comissaris: Pilar Bonet i Martí
Peran.
“Registres fotogràfics, Col·lecció Banesto. Últimes
propostes 1974-95”, Cercle de Belles Arts, Madrid
(catàleg).
“Recordatorio”, galeria Visor, València.
Acadèmia de Belles Arts, Odessa, Ucraïna.
“Uno cada uno”, galeria Juana de Aizpuru, Madrid.
“Arxipèlag”, capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu,
Barcelona.
“Excursus”, homenatge a Miró, galeria Salvador Riera,
Barcelona.
“Al raso”, Sala Serrano, Fundació La Caixa, Madrid.
Comissaris: Rosa Queralt i Miquel Molins (catàleg).
Biennal de Valls, Guash Coranty, Tarragona.
“Figuras a la intemperie”, Centre Cultural La Caixa,
Barcelona. Comissaris: Rosa Queralt i Miquel Molins.

INTERVENCIONS EN ESPAIS PÚBLICS
2003 “En el viento”, instal·lació permanent Colònia de Sant
Jordi, Palma de Mallorca.
2004 “Espejismo, me contiene”, instal·lació dins del projecte
d’inauguració del Centre d’Art Caixa de Burgos CAB.
OBRES EN COL·LECCIONS
Col·lecció d’Art Contemporani Rafael Tous, Barcelona.
Col·lecció Testimoni La Caixa.
Col·lecció Fons de Fotografia Comunitat de Madrid.
Fundació Banesto, Madrid.
Col·lecció Cañada Blanch.
Col·lecció Club Diario de Levante.
Col·lecció Fundació Antoni Vila Casas, Barcelona.
Gómez-Acebo&Pombo, Madrid.
Artium Centre d’Art Contemporani, Vitoria-Gasteiz, Àlaba.
Ajuntament d’Albacete.
Ajuntament de Pamplona.
Col·lecció de la Generalitat de Catalunya.
Col·lecció CAB, Burgos.
Col·lecció Fundació Coca-Cola.
Col·lecció Ordóñez- Falcó.
Col·lecció Consuela Ciscar, València.
Col·lecció Olor Visual Ernesto Ventós.
Col·lecció Leopoldo Rodès.
Col·lecció Pilar Citoler, Madrid.
Col·lecció Abdul Aziz, Dubai UAE.
Col·lecció Fernando Meana.
Col·lecció Cajasol.
Ajuntament d’Alcobendas.
Col·lecció Govern de Cantàbria.
Col·lecció Museu de Terol, Osca.
Col·lecció Endesa.
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Cuerpos de luz, 2009
3 projectors Goetschmann +
equip de projecció
Projecció 400 x 326 cm
3 pantalles de projecció
400 x 326 cm c/u
3 tauletes d’acer inoxidable
per a col·locar els projectors
en l’espai
60 filmacions (6 x 7) per a
dos mesos de projecció

Cuerpos de luz, 2010
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
130 x 190 cm c/u
Col·lecció Antoni Vila Casas
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Silencio, 1999
Ed. 3 + p/a
Fotografia muntada en
Duratrans, vidre, marc de
fusta i ferro, llum halògena.
10 x 100 x 100 cm

Cenizas, el banco, 2005
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
154 x 230 cm
Nocturna, 2012
Sèrie de nou fotografies
en paper muntades sobre
alumini (Dibond) amb marc
d’acer inoxidable.
130 x 190 cm c/u
Col·lecció Antoni Vila Casas

Silencio, 1999/2005
Ed. 3 + p/a
Fotografia Duratrans muntada
en metacrilat, marc d’acer i
fusta. Llum freda per darrere.
10 x 154 x 230 cm

Cenizas, la caseta, 2005
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
154 x 230 cm

Deseo, 2001
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
130 x 194 cm

Mi pequeño jardín, el
cerezo, 2011
Ed. 3 + p/a
Fotografia en paper,
impressió Fine Art Photo Rag
308 g. Marc lacat en blanc i
metacrilat.
90 x 120 cm c/u

Mi pequeño jardín, 2011
Ed. 3 + p/a
Caixa de llum. Fotografia
Duratrans muntada en
metacrilat amb marc d’acer
i fusta.
10 x 70 x 100 cm c/u
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Bambi, 2011
Ed. 5 + p/a
Mirall ovalat bisellat amb
suport de fusta (al terra)
col·locat sobre el mirall
cérvol en bronze de 13 kg de
pes amb pàtina en negre.
20 x 66 x 68 cm (cérvol)
120 x 74 cm (mirall)

Preludio III, 2011
Vitrina de vidre, 25 x 25
x 30 cm, amb base de
fusta de teca, bonsai de
bronze patinat en verd amb
estructura d’acer (peanya).
20 x 20 x 110 cm
11 0

La mirada transparente,
2011
Ed. 3 + p/a
23 miralls de diferents formes
bisellats amb suport de
fusta, xerografiada amb la
lletra de l’artista en cadascun
la paraula t’estimo en 23
idiomes. Instal·lació variable
segons l’espai.

Preludio IV, 2011
Bonsai de fusta, base rodona
de fusta de teca i acer
inoxidable acabat mirall polit,
llàgrimes de vidre i fil de
corda de piano.
25 x 25 x 30 cm

Corredores de luz, duna,
2001
Ed. 3 + p/a
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
100 x 254 cm

La noche más larga, 2011/12
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
130 x 194 cm c/u

Corredores de luz, 2001
Ed. 3 + p/a
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
100 x 254 cm

Preludio II, 2012
Vitrina de vidre, 25 x 30 x
40 cm, amb base de fusta
de teca, bonsai de bronze i
llàgrimes de vidre.

Corredores de luz, 2001
Ed. 3 + p/a
Fotografia muntada en
Duratrans, amb marc de
ferro, llum halògena.
100 x 130 cm

Al otro lado I, 2006
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
154 x 230 cm

Al otro lado II, 2006
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
154 x 230 cm

En la nada, 2006/2014
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
130 x 196 cm

En la nada, 2006/2014
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
marc d’acer inoxidable.
130 x 196 cm

Frágil II, 2007
Ed. 3 + p/a
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
metacrilat de 6 mm, amb
marc d’acer.
133 cm x 200 cm

Frágil V, 2007
Ed. 3 + p/a
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
metacrilat de 6 mm, amb
marc d’acer.
133 cm x 200 cm

Frágil I, 2007
Ed. 3 + p/a
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
metacrilat de 6 mm, amb
marc d’acer.
104 x 200 cm

Frágil IV, 2007
Ed. 3 + p/a
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond) amb
metacrilat de 6 mm, amb
marc d’acer.
104 x 200 cm

Glaciar, 2011
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper muntada
en alumini (Dibond).
100 x 148 cm

En la nada, 2006
Ed. 3 + p/a + instal·lació
Fotografia en paper,
metacrilat de 6 mm, tires
d’alumini posteriors amb
marc d’acer.
104 x 254 cm

El abrazo de la naturaleza,
2011
Ed. 3 + p/a
Fotografia muntada sobre
alumini amb marc d’acer
inoxidable.
104 x 224 cm

Raíces, 2013
Escultura instal·lada a Zuric.
Dues arrels de bronze de
150 x 250 cm (mides totals).
Variable segons l’espai.
Col·lecció particular.
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