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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició

Mercis Rossetti: Les estructures elementals.

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge
3 de juliol de 2022 a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 3 de juliol de 2022
al 30 d’octubre de 2022.

Altres exposicions a l’Espai                

Guinovart:
Terres

27 març 2022 I 25 setembre 2022 

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL: L 366-2022

MERCIS ROSSETTI. Las estructuras elementales.

Recoger imágenes e historias familiares propias, linajes y placas 
tectónicas de ADN que, por choque o sedimentación, forman ca-
denas de montañas y, a fuerza de retroceder, hacia finales del 
siglo XIX, nos sitúan ante las estrategias de posibilidad que rom-
pen normativas i códigos. Las estructuras elementales... es un 
proyecto en el que la imagen se convierte en suma de tiempo 
compartido en la unidad más básica de existencia:  los genes, 
las bacterias y los relatos que, con todas las modificaciones, se 
añaden en tránsito. Historia tras historia, todo se convierte en 
ficción que configura la imagen viva y en constante evolución de 
una familia, un proceso abierto -traicionado por la memoria y los 
recuerdos- con hechos y rasgos que se repiten a lo largo de los 
años. Destinos que son iguales, cargas que uno no sabe de dón-
de vienen y tan solo puede atribuirlas a un pasado que, a pesar 
de no ser el suyo de forma directa, está escrito en todo el cuerpo, 
como si todo fuera una existencia infinita. Este órgano vivo y en 
constante expansión es la vida, hecha de distancias y proximida-
des, de bifurcaciones hiladas para transformar el tejido de cada 
propuesta en otras historias para investigar.  

La acumulación de información genética y relato tiene que ver con 
la memoria y la fragilidad, pero también con las conexiones que 
hallaríamos en las cajas de un archivo, en el aire que no tienen, 
en los goteos de palabras que no aguantan la estrechez de tanta 
mirada cerrada, pues nada puede guardarse mucho tiempo sin 
huir hacia otros lugares. El archivo es tan frágil como el desgaste 
de cualquier tejido y emoción que se quiere conservar o extinguir 
sin comprender sus auténticas condiciones de posibilidad, pero 
siempre hay que hilar de nuevo el entretejido para conseguir una 
expansión infinita. 

Texto y curadoría: 
Glòria Bosch Mir
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MERCIS ROSSETTI. Les estructures elementals.

Recollir imatges i històries familiars pròpies, llinatges i plaques 

tectòniques d’ADN que, per xoc o sedimentació, formen ca-

denes de muntanyes i, a força d’anar enrere, cap a finals del 

segle XIX, ens situen davant les estratègies de possibilitat que 

trenquen normatives i codis. Les estructures elementals... és 

un projecte en què la imatge esdevé suma de temps compartit 

en la unitat més bàsica d’existència: els gens, els bacteris i 

els relats que, amb totes les modificacions, s’hi afegeixen en 

trànsit. Història rere història, tot esdevé ficció que configura 

la imatge viva i en constant evolució d’una família, un procés 

obert -traït per la memòria i els records- amb fets i trets que es 

repeteixen al llarg dels anys. Destins que són iguals, càrregues 

que no saps d’on venen i tan sols pots atribuir-les a un passat 

que, tot i no ser el teu de manera directa, està escrit en tot el 

cos, com si tot fos una existència infinita. Aquest òrgan viu i en 

constant expansió és la vida, feta de distàncies i proximitats, 

de bifurcacions filades per transformar el teixit de cada pro-

posta en altres històries per investigar.  

L’acumulació d’informació genètica i relat té a veure amb la 

memòria i la fragilitat, però també amb les connexions que tro-

baríem en les capses d’un arxiu, en l’aire que no tenen, en els 

regalims de paraules que no aguanten l’estretor de tanta mira-

da tancada, perquè res no es pot guardar gaire temps sense 

fugir cap a altres llocs. L’arxiu és tan fràgil com el desgast de 

qualsevol teixit i emoció que es vol conservar o extingir sen-

se entendre’n les autèntiques condicions de possibilitat, però 

sempre cal filar de nou l’entreteixit per aconseguir una expan-

sió infinita. 
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