
 
 

LA RUTA NATURAL. Una ombra que il·lumina. 
 
La lectura del petit assaig sobre la ombra de Tanizaki1  em va donar les claus 
per entendre la qualitat del matís, de la penombra, del gust per copsar allò no 
evident, fins i tot per allò quasi amagat als nostres ulls. Tanizaki reflexiona 
sobre les millores de la modernitat experimentades a la cultura Occidental i la 
seva difícil comunió amb la casa tradicional del més pur estil japonès. Llocs on 
el ritual i la penombra donen sentit a les laques i fins i tot als focus de llum que 
tenen un significat simbòlic dins l’espai2. Reconeix  però que Occident ha 
arribat a la situació actual per la via natural “ (...) En una palabra, Occidente ha 
seguído su via natural para llegar a su situación actual. (...)”3.  
 
La ruta natural és el plantejament sobre el que reflexiona el projecte Dos a dos 
de l’artista manresana Elisabet Salat. Una ruta natural  que la porta a crear 
mapes conceptuals que relacionen el seu interior amb l’exterior i les seves  
contradiccions. Utilitza, des de l’espai simbòlic, la figura del palíndrom: mot que 
es llegeix del dret i del revés,  que no prioritza l’ordre, manté un cert equilibri en 
ambdós sentits. Aquest projecte recull la inquietud que té l’artista de fer recerca 
en el llenguatge i buscar equilibri en l’entorn, conscient com és de la tendència 
natural al caos (trobar el punt on convergeixen tots els punts). 
 
En un món on la interfaz de la narració es construeix a la pantalla de l’ordinador 
o al mur d’internet, Elisabet Sabat es manté fidel a la interfaz que proporciona 
la tradicional superfície pictòrica sobre taula, paper, tela o paret. L’ús que fa del 
llenguatge abstracte no impacte, deixa intuir, reprèn el gust per la mirada que 
busca en les coses no evidents i que aprehèn  dels temes amagats de la 
realitat. 
 
La seria Ruta, fris de 19 peces sobre fusta, és l’obra central d’aquest treball que 
ara es presenta.  Reflexa el treball introspectiu de l’obra pictòrica de l’Elisabet, 
la seva estructura és una superposició de capes, de veladures  on apareixen 
paraules i números de manera aleatòria, que prenen sentit  en les claus que es 
troben als cartrons que acompanyen la seria (Equilibri, Sentit, Trajecte, 
Contrari), que actuen com un catàleg de símbols.  Es una obra subtil, que fa 
renéixer  el gust pel silenci contemplatiu, per entendre la qualitat del matís , que 
pren la  seva ruta natural des d’una posició Occidental. Em recorda el sentit de 
les ombres il·luminadors de Tanizaki. 
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