
Alt impacte visual, depuració compositiva i saturació cromàtica podrien, a 
primera vista, semblar els elements característics de  les propostes de l’Anna 
Taratiel. Més enllà d’aquesta evident apreciació formal, en el to lúdic i 
evocador dels seus treballs és possible identificar altres registres, potser més profunds.

Els models i els sistemes de representació visual que convergeixen en les 
seves creacions transcorren paral.lels a la seva experiència com a individu, 
reflectint-ho. El seu caràcter com a subjecte i artista es transfereix als seus 
patrons d’expressió, altament personals, fàcilment recognoscibles i 
contaminats per influències com el disseny, la cultura popular, allò  urbà o el consum.

Anna Taratiel, participant destacada  de la dinàmica global del street-
art i ara acollida per l’oficialitat de l’art, articula amb el seu acompliment 
professional una cartografia en què es confronten tres espais, o actituds, en constant 
relació: el seu dinamisme en el gremi pròpiament artístic, un vincle obert 
amb la ciutadania, gràcies a la universalitat de les seves estètiques i 
alguns dels seus suports, i la interacció amb el sector corporatiu, a 
través de col.laboracions amb diverses marques, agències de publicitat i 
comunicació, productores audiovisuals i d’esdeveniments, o estudis de disseny.

L’Anna Taratiel , fidel a la seva implicació integral amb els projectes que 
empren ha establert un vincle molt especial  amb les comunitats que 
envolten  a les escoles La Nova Electra i el Institut Investigador Blanxart, gràcies a 
la  seva col.laboració en la primera edició de l’Art és PArt. Una experiència vital i 
artística de la qual l’artista surt fortament enriquida donat l’ intercanvi de mirades 
produït entre l’autora i els alumnes participants all llarg del procés. 

Les serigrafies aquí exposades són una bona prova d’aquest fet, ja que el 
concepte de creació d’aquests “Spins”, tal i com anomena a 
aquesta vessant del seu treball, es desenvolupà des dels seus 
preceptes, però a partir dels inputs sorgits durant el projecte de l’Art és PArt.
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