Artedó. 25 i 26 de juny Cal Ribó
La Seu d’Urgell. Del 27 de juny al 25 de juliol
Centre Cívic El passeig
Dm a Dv 18h a 21h
Ds i Dg 12h a 14h i 18h a 21h

(poc o molt va anar així )

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida,
esos son los imprescindibles. Bertolt BRECHT

El projecte narra la vida dels pares de l’artista a partir d’una metàfora visual i escultòrica. Planteja la
construcció de l’obra a partir del referent de l’ofici familiar: una polleria. Aquesta elecció no és gratuïta.
Per una banda, el fet de materialitzar un espai en el que s’hi trossegen animals morts, té la voluntat de
reflectir la duresa de la vida de dues persones, tot i que es suavitza amb l’ús d’un material tou com a
base per a la realització de la peça. D’altra banda, és un reflex de la migració que es va produir durant
la postguerra, dels pobles a les ciutats, buscant unes millors condicions de vida.

La installació té com a element central la reconstrucció d’una nevera-frigorífic on s’hi exposen tots els
productes elaborats amb feltre. En les etiquetes dels preus, s’hi relata una biografia sintetitzada dels seus
progenitors. D’altra banda, les peces producte del especejament dels pollastres, porten impreses unes
dates que es vinculen amb dues cronologies paral·leles: dies assenyalats de la vida dels seus pares, la
Maria i el Joan; i esdeveniments resaltables de la Historia de Catalunya i d’Espanya. D’aquesta
manera,l’artista situa uns fets concrets i particulars dins d’un context històric més ampli, per a que
l’espectador pugui crear paral·lelismes amb la seva pròpia historia.
Projecte de Sandra March, en col·laboració amb Maria Pinell.
També hi han participat:
Cosit: Irene Manresa
Disseny gràfic: Íngrid Marquès
Logística: Joan Colell i Manolo Hernández
Revisió de texts: David Hernández i Irene Manresa
Vídeo: Maria Verdú
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