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EL GRAN DESPERTAR

Les màquines, animals sense sang, 
filles obscures del llunyà Plutó, 
el planeta doble, vénen a anunciar 
la fi dels temps arcaics, 
del misteriós verd de l'aqüífer
i de la misericòrdia dels monjos. 

Cal que engreixem els engranatges 
i els sensors per escoltar       
el cant del cigne de la terra! 

Entre d'altres senyals, 
quan les màquines es despertin,
a l'horitzó es veurà la sagrada forma
i tots els adeptes ploraran d'alegria.

Què us diré?

Àngel Rodríguez
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Adrià Ciurana (Figueres, 1985) és llicenciat en belles 
arts per la Universitat de Barcelona en l'especialitat 
de pintura. Tot i ser tan jove, el seu currículum ja és 
ple d'exposicions individuals i col·lectives a espais 
tan coneguts com la Fundació Tàpies, el Cercle Artís-
tic Sant Lluc, el Centre Cultural la Mercè i la Casa 
Empordà, entre d'altres. També ha rebut diversos 
premis i mencions, alguns dels quals de reconeixe-
ment internacional, com el Grand Prix de la Biennale 
Jeune Création Européenne de Montrouge (França) i 
el Premi Sala d'Art Jove, l'any 2013. 

Una idea recurrent en tota la seva obra és la crítica a 
l'entorn, sobretot a la societat industrial i de consum, 
tot interpel·lant directament l'espectador amb temes 
relacionats amb la utilització dels béns materials i la 
tecnicitat que ens ve imposada. 

El consumisme és vist per Adrià Ciurana des d'una 
perspectiva crítica, i acostuma a ser el punt de partida 
de totes les seves creacions; confessa que li fascina 
el símbol del reciclatge, la cinta de Möbius, i el fa ser-
vir com a analogia en moltes representacions.

Hipnosi. Les obres de què es compon «Hipnosi» estan fetes entre els anys 2010 i 2013; 
són composicions a partir de materials de rebuig com ara papers, fragments d'embalatge, 
codis de barres i mapes de deixalleries, entre d'altres, els quals donen forma a les més 
tradicionals vanités.

Arran de l'estada al taller de l'artista Joan Vilajoana, Ciurana descobreix un procés de 
creació que s'adapta a les seves necessitats i que presenta certes reminiscències de la 
tècnica del gravat i del collage. L'artista treballa damunt d'una planxa de conglomerat en 
què defineix la forma (com les vanités), i posteriorment hi estén la pasta de paper de 
rebuig, que funciona com a suport.

«Continuo col·leccionant símbols de reciclatge. Utilitzo el contenidor de rebuig per al que 
no sigui paper o pútrid. No vull esborrar l'immortal merda a còpia de remenar-la». 

Adrià Ciurana
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