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- Instal·lació: Francesca Llopis, Begoña Egurbide
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- Acer corten, hologrames, vidre
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- (h x a x b) en metres:
3,68 x 11,32 x 0,12
Col·lecció
- Generalitat de Catalunya
Emplaçament
- Estació de Valldaura

CRÒNICA
Dues dones, Francesca Llopis i Begoña Egurbide, van aconseguir guanyar el concurs obert per fer una obra a l’estació
de metro de Valldaura, en la prolongació de la línia 3. S’hi presentaren 29 projectes diferents, i un jurat composat per
onze persones –dues eren membres de l’Associació de Veïns de Canyelles, barri al que dóna l’estació- van triar per 7
a 4 la proposta de Llopis i Egurbide front a la que presentava l’escultor Xavier Medina-Campeny. La via làctia és el títol
del conjunt d'holografies el·líptiques amb animals i figures humanes que composen el curiós conjunt artístic inaugurat
el 21 de setembre del 2001 al vestíbul de l’estació de Valldaura.

Jaume Fabre, Josep M. Huertas

COMENTARI
L’obra situada al vestíbul de l’estació de Valldaura fou el resultat d’un treball inèdit i conjunt entre aquestes dues
artistes que no havien treballat mai juntes amb anterioritat. Es tracta d’una peça de grans dimensions pensada
exclusivament per ser ubicada en un espai de pas com el vestíbul de l'estació on es troben les màquines de validació
de tiquets i les barreres de control d'accessos i sortides. Conscients que aquestes barreres dividirien la seva
intervenció en camps visuals fragmentats, Llopis i Egurbide van aprofitar aquesta circumstància i treballar una paret
lateral visible des de qualsevol angle del vestíbul, frontal respecte de les escales d'accés.
La paret escollida no presentava una superfície uniforme, pel que es va allisar abans de col·locar l'obra creada, una
gran planxa d'acer corten, manipulada de manera que sembla la planxa d'un vaixell, amb grans cargols dissenyats
igual que els que s'empren per mantenir unides les planxes metàl·liques que formen l'estructura de les naus, en les
que s'obren ulls de bou i altres finestres. Aquí el vaixell és imaginari, com si estigués en un dic sec abans d’avarar-se
per emprendre viatges, per tant, l'ull de bou es transforma en una espiera en forma d'ull humà, una el·lipse de vidre
tractat sustentada per unes pinces dissenyades especialment per tancar-lo hermèticament.
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D'acord amb el projecte de l'obra, les autores van veure els usuaris del metro com uns espectadors intel·ligents
interessats pels jocs visuals i sota aquest principi van crear aquest paisatge imaginari mutant o il·lusori que es
transforma gràcies a l'aplicació de la fotoimpressió lenticular, una tècnica plàstica feta a partir de capes de
fotoimpressions que, depenent del punt de vista, crea als ulls de l’espectador una sensació de moviment. D'aquesta
manera, l'ull o espiera ens endinsa en un cosmos que s'ha de descobrir, un cosmos que en perdre la seva condició
científica només es pot comprendre a través d'una lectura artística, creativa i sensitiva, en la que van apareixent i
desapareixent una sèrie de figures en funció del caminar dels usuaris d'aquesta estació de metro, els quals
descobreixen amb el seu propi moviment un univers multicolor i estampat de galàxies on “habiten” diferents éssers
pobladors d'una cosmologia que tendeix un pont envers la cultura oriental en conjugar hàbilment les icones del
calendari xinès amb d'altres imatges integrades per animals i objectes. Es pot identificar doncs des d'un ninot i una
boca humana al porc o el drac, tot plegat a través del curt viatge que suposa pels passatgers del metro transitar per
aquest vestíbul, que els hi permet crear el seu propi viatge imaginari en endinsar-se per aquesta “Via Làctea” tal i com
la literatura de ciència-ficció de Jules Verne ens fa experimentar.
Aquest repertori gràfico-visual és una característica de l’obra de Francesca Llopis que va seguir treballant en
propostes d'imaginaris dels que els espectadors formen part indissoluble de l'obra, mentre que Begoña Egurbide va
continuar en la línia de recerca de les possibilitats creatives a través de les noves tecnologies, les impressions digitals
lenticulars i el vídeo art.

Carme Grandas, Marta Carreras
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