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Els dibuixos són composicions teixides amb cintes, retalls de paper, restes de plànols, 
ombres de color i buits. L'artista reconeix en cada collage la força d'una petita 
arquitectura capaç de créixer i de transformar-se amb el gest, sent unes vegades 
forma i poc després res. En aquesta exposició Anna Taratiel presenta obres de petit 
format que sorgeixen en un laboriós procés de transformació i de reutilització de la 
imatge primigènia. Cada quadre és una figura que ens emplaça en la poètica de 
l'abstracció i que transita lliurement l'espai tridimensional, infinit i ple de vida. 

 
L'artista treballa ara en la taula del seu estudi, en la distància més curta entre les 
seves mans i el paper. Acostumada als grans espais, en els seus treballs de graffiti de 
carrer, en els ensamblatges monumentals o les pintures de gran format, ara crea amb 
un gest més intimista. Pega, pinta, sobreposa, talla i acobla recreant el pla i el buit en 
una noció d'espai mínim en la planimetria però expandit en les seves coordenades. Hi 
ha una total correspondència entre aquests collages i els seus anteriors processos 
pictòrics, Anna Taratiel no abandona els imaginaris constructius ni l'abstracció 
ortogonal com a raó estètica. Els processos del seu llenguatge són pura àlgebra 
analítica amb punts, plànols , vectors i direccions. Un vídeo a la sala ens permet 
descobrir la fusteria gràfica i la pulsió d'aquestes petites maquetes de paper. 

 
Potser aquesta exposició, la sèrie que ens presenta sota el títol + Z, és una producció 
més emotiva, una mica menys cartesiana que obres anteriors. El format final és 
contingut, només allò que cap entre les mans. I el procés de teixidora, fer i desfer 
aprofitant restes de treballs anteriors, ens mostra una artista capaç de buscar en el pla 
i l'espai un lloc propi, una zona inèdita malgrat la condició universal de la geometria. 
Pintar és per a l'autora una exploració, una eina per a l'ordenació de l'experiència, un 
mitjà per a la connexió amb el món exterior i l'única aprehensió del seu propi ésser. 

 
L'espectador gaudeix davant d'aquestes obres, sens dubte per la seva escala i tècnica 
precisa, també perquè reclamen compartir un fràgil espai de color i clarobscur que es 
transforma en el procés de la seva definició algebraica i que es presta a totes les 
metamorfosis possibles. Són obres que creixen des de l'interior, fins i tot en la retallada 
que les buida. Funcionen perquè tot i ser breus contenen moltes històries, són 
narracions sobre la mateixa primícia del llenguatge de la representació. Ni més ni 
menys que l'espai euclidià i emocional en mans d'una gran artista. 
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