
 

Fitxa tècnica | Filant prim 

 

1. Cosint ferides I. Acrílic, oli, pigment i llana sobre tela. 170 x 170 cm. 2020 

2. Cosint ferides II. Acrílic, oli, pigment i llana sobre tela. 170 x 170 cm. 2020 

3. Kokon. Instal·lació de cotó. 200 x 100 cm aprox. 2020 

 

Sinopsi 

 

Filant prim és un projecte realitzat durant la meua residència artística en l’antiga 

Spinnerei (fàbrica de fil) de Leipzig, Alemanya, que aprofundeix en el dolor i com 

s’enfronten les persones i, sobretot, les dones al procés de curar les seues (o les pròpies) 

ferides. A través de les obres, es crea un diàleg entre pintura i instal·lació i entre artista i 

espectador.  

Per tant l’objectiu d’aquest projecte és provocar una reflexió personal i 

psicològica en l’espectador respecte a les seues pròpies ferides. 

 

Introducció 

 

La idea del projecte sorgeix de la necessitat personal de metamorfosar el dolor i 

el patiment en pau i assossec a través de la gestualitat i l’art de cosir que tradicionalment 

realitzaven les dones. Això, i la troballa en un mercat de segona mà d’una caixa plena de 

bobines de fil roig de llançadores procedents d’una antiga fàbrica d’Alcoi, va provocar en 

mi una necessitat vital d’unir pintura i fil, gest i agulla. 

 

Objectiu 

 

L’objectiu d’aquest projecte és investigar, produir i difondre aquest material 

artístic que indaga en les diferents formes d’experimentació artística a través del fil, la tela 

i la gestualitat, creant un diàleg entre la pintura i la fibra. Així com generar un espai 

d’intercanvi d’experiències entre l’espectador i/o espectadors, l’artista i l’obra d’art, 

provocant, al mateix temps, una reflexió personal i psicològica en l’espectador.  



 

 

Desenvolupament 

 

En gener de 2017 el cor se me’n va gelar, i no de fred, sinó de pena. Un dolor que 

mai abans havia sentit. Un dolor esquinçador. Els meus dies dividits entre dues UCI van 

acabar amb la mort de la meua tia a la que estava molt unida i la tornada a casa de la 

meua filla de tan sols un mes de vida. El meu cos estava destrossat després d’un mal 

embaràs i un part que em va deixar sense poder caminar i moure’m bé fins passats 

quatre mesos. Però haver vist la meua filla, de tan sols vint dies, plena de cables el mateix 

dia del soterrament de la meua tia és una imatge que mai podré esborrar. 

 

Van passar mesos fins que vaig poder tornar a pintar i em vaig adonar que 

agafava el paper i necessitava cosir en ell amb fil roig. Vaig començar a cosir molt en 

totes les obres que creava. Vaig pensar en tot el que havien cosit les dones al llarg de les 

seues vides i que potser cosir també les havia ajudat a curar ferides com a mi. 

 

En el nucli del meu projecte es troben les meues vivències personals que són 

plasmades de diferents maneres. Tot el que visc: alegries, penes, il·lusions, frustracions, 

els meus sentiments i reflexions es deixen entreveure en aquestes obres. El viure dia a 

dia es converteix en un camí per a aprendre a caure i a alçar-se emocionalment que es 

reflecteix en la meua obra i que, d’aquesta manera tan subtil, òbric el meu món a 

l’espectador. 

 

Després de cosir tant, va aparèixer la idea de crear un habitacle realitzat amb fil 

roig connectat als llenços mitjançant eixe fil i teixit a mode de capoll gegant com si de 

les ferides cosides es poguera filar un capoll, que apropa l’espectador a eixe estat de 

reflexió, utilitzant la metàfora de la metamorfosi del cuc que es transforma en papallona 

després d’un període de calma i transformació interior. Es tracta, per tant, d’una obra 

participativa en la qual el públic pot introduir-se en el capoll fet de fibra natural per a 

trobar un espai de calma i reflexió per a metamorfosar el seu dolor, angoixa, soroll o 

preocupacions en serenitat, equilibri i tranquil·litat. 


