L’ AGULLA QUE ENS PARLA Albert Cilveti

L’agulla que ens parla
Els objectes funcionals sempre han despertat una curiositat
entre els artistes visuals. L'imperdible, el botó, la clau... són el
pretext de poesies visuals i desprenen un poder estètic i poètic
amb una capacitat d’ésser tan bells i útils a la vegada que potser
altres objectes no posseeixen.
La forma senzilla i humil de l'agulla d'estendre la roba la situem
en un context mediterrani, diria més, en una ubicació pretesament local. Aquesta peculiar pinça ens transporta a experiències
viscudes en terrasses o balcons, en conseqüència ens remet
inevitablement a la memòria.
L'Albert Cilveti és coneixedor que la simplicitat és font de plaer
visual i estètic trobada en allò essencial. La seva sèrie Pinces,
en la qual porta mesos treballant, s'ha centrat de manera obsessiva en fotografiar amb el seu mòbil diferents composicions on
l'agulla és sempre la protagonista.
L'agulla com a un objecte omnipresent en el nostre paisatge urbà
o en el nostre paisatge rural, dos mons on Cilveti s'hi troba igual
de còmode i sembla que vulgui connectar i fer-los ambdós universals. El blanc i el negre sempre fortament contrastat i el format quadrat denoten una predilecció per eliminar allò anecdòtic i
reforcen la lectura de les agulles.

Les agulles sempre se'ns mostren solitàries, sense executar la
funció que realment tenen. Però, en canvi, sembla que ens parlin, tot volant pel cel blau de de Tarragona o bé entre els sediments del balcó de la Vilella Baixa.
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Les imatges de Cilveti fan ressorgir la llum d'entre la foscor, i
en certes ocasions amb un intel·ligent ús del contrallum creant paisatges misteriosos o amb fortes càrregues de tensió. En
aquesta sèrie utilitza aquests recursos amb total naturalitat, creant petits mons on les agulles sembla que ens vulguin comunicar
quelcom.
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