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Considero a la vida como una posada en la que tengo que quedarme
hasta que llegue la diligencia del abismo.
Fernando Pessoa
(Libro del desasosiego)

«Abisming»: el veritable esport de risc
La setmana passada vaig anar al funeral de la mare d’un amic. Era una dona gran que feia temps que
estava malalta, així que tant el meu company com la resta de familiars van rebre la notícia de la seva mort
amb més alleugeriment que pena.
Un cop donat el condol, em vaig asseure a la sala gran on conflueixen tots els receptacles de vetlla i
les persones que fan temps, abans d’ esmunyir-se amb discreció.
Just al meu costat, drets, hi havia un grupet d´uns set nois i noies, bé, alguns ja passaven de la quarantena, que xerraven amb la mateixa desinhibició que si fossin a una festa d’aniversari. Només els faltava
la copa a la mà. Se’ls veia tan animats que vaig parar l’orella, encuriosida per la seva conversa.
—Uf, això dels funerals... —deia un, mirant a terra—. Canviant de tema, sabeu que ara practico bungee jumping —explicava, ara amb un somriure ple de dents blanques i brillants, perfectament alineades—.
És genial, adrenalina pura.
—¡Si us dic què vaig fer l’últim cap de setmana, no us ho creureu! —Tots el seus companys i, jo mateixa, vam contenir la respiració. —¡Vaig fer zorbing amb el meu fill i els seus amics. ¡Em vaig tornar a sentir
com un adolescent, una passada!
—Per mi, el més fort és el wingsuit —els responia, gairebé cridant, el més jove i necessitat d’atenció.
—Jo no l’he practicat mai, encara —s´afanyava a dir, però això sí que te’ls ha de posar per corbata.
—Es va posar el polze i l’índex a la gola, mentre es doblegava endavant i enrere com un ninot.
—I què me’n dieu del pankour...
Estic a punt d’intervenir i preguntar-lis si coneixen l’«abisming», un esport d’alt risc que m’acabo
d’inventar ara mateix, però prefereixo callar.
Per si tenen curiositat i alguna vegada s’atreveixen a provar-ho, l’«abisming» consisteix en llançar-se
al buit insondable de l’instant present. Sí, ja sé que em diran que aquesta definició l’han sentida abans, que
els sona del zen o d’alguna d’aquestes pràctiques de mindfulness, però els asseguro que jo els parlo d’un
esport.
Per practicar l’«abisming» no necessiten cap tipus de sabata idònia, ni ales, ni vestits especials.
A l’inrevés, s’han d’alliberar de tots els hàbits del passat i del futur, i deixar-se anar abisme avall.

Sincerament, és un esport que els recomano perquè té molts avantatges. Primer: no has d’anar a la
muntanya ni a la platja, ni tampoc has d’esperar el cap de setmana ni les vacances, per practicar-lo. Segon:
és de franc, lliure de quotes, matrícules o taxes. Tercer: no necessites cap mestre que et dirigeixi, ni ningú
que t’acompanyi. Quart: és impossible fer-se mal.
Aquí és quan vostès em pregunten per què he catalogat l’«abisming» com el veritable esport de risc,
si resulta que practicant-lo no et pots trencar el nas o una cama, ni tan sols et pots matar. Doncs mirin, pels
instants d’exercici d’«abisming» que m’avalen, els diré que el seu perill recau en el fet que, mentre et deixes
anar al buit de l’abisme de l’instant present, descobreixes la llibertat. I què hi ha més perillós que un ésser
humà lliure?
D’aquesta manera és com m’he mirat aquesta exposició del Sergi: Abismes. M’he llançat al buit de
cadascuna de les seves pintures per trobar la llibertat, la seva i la meva. La seva per tenir la força d’omplir
de sentiments la pintura o, potser, per tenir la valentia de buidar la pintura de sentiments. La meva, per no
buscar ni trobar res, només deixar-me travessar per l’energia que s’amaga darrere cada traç.
Conec el Sergi des de fa molts anys, i el que més admiro d’ell és la seva determinació. Una determinació,
gairebé obsessiva, que l’ha portat a buscar més enllà de l’ordinari.
No sé si el fet de busca-se la vida ja serveix per catalogar-nos a tots plegats de buscadors. Tampoc
sé si és més buscador aquell que busca respostes més enllà del fet quotidià, o aquell que s´ha de buscar la
vida per tirar endavant la vida. El que sí puc dir és que el Sergi es un artista que s’ha hagut de buscar la vida,
i que ha buscat més enllà de les aparences que la vida ens mostra, mitjançant la pintura i la pràctica del zen.
El Sergi va néixer en una família humil, on la pintura era considerada només com un entreteniment,
no pas com un do, o un ofici. Però ell es va obstinar en ser pintor des de ben petit. En el seu camí de perseverança ha hagut de fer una mica de tot: ha sigut pintor de guies de colors, transportista de quadres, cuiner,
terapeuta... Pot ser per això, la seva obre transmet la força dels valents que han lluitat en mil batalles, però
són defensors de la pau. Potser per això val la pena llançar-nos, deixar-nos caure al buit dels seus Abismes.

Dolors Martorell
Barcelona, febrer de 2020
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Sentíem pròxim
aquell corrent tan ràpid,
on hem de caure.
Salvador Espriu
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Però somnies
dolçors d’engany? Accepta’t
lliure en l’abisme.
Salvador Espriu
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En aquesta sèrie de pintures que titulo “Abismes” i que presento ara
en aquesta exposició, expresso fets concrets, sentiments i situacions
viscudes i també intuïcions i incerteses
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L’aliança amb la pintura i l’associació amb la tècnica és el que m’ha
permès sobreviure als abismes que ens genera l’existència.
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”

He treballat aquestes sèries amb la intenció i el convenciment que
el trànsit per aquestes situacions abissals només potser des de la
implicació i en la cerca del ritme i la bellesa com a veritats universals.
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Abismes: m.
Profunditat insondable,
immensa, molt gran.
El abismes de la mar.
Caigué en un abisme. Els
abismes infernals.
Pompeu Fabra

n aquests temps d’incerteses, de pèrdua de valors i de buscar el lucre i el plaer fàcil, es posa
encara més en evidència la fragilitat de l’ésser i a prova la integritat de les persones en la
cerca de la dignitat.
Des de la societat rebem constantment impactes de tot tipus que es manifesten en les nostres
persones de formes variades i en el millor dels casos, aquestes proves més o menys doloroses,
ens ajuden a comprendre l’existència i el sentit de la vida.
També des de la cerca personal apareixen qüestions que ens generen situacions de les quals no
coneixem la solució ni tan sols com abordar-les, aquestes són les que ens aboquen als abismes.
Amb la pressió exterior i la insaciabilitat interior també ens veiem abocats als abismes pels
quals hem de transitar per experimentar i concloure qüestions que són irrefutables. En aquest
descens a les profunditats insondables podem trobar-nos i dialogar amb els fantasmes del
passat, del present i de l’avenir.
En aquest diàleg amb nosaltres mateixos podem reconèixer els nostres neguits, la creença que
ningú no ens escolta, com afrontar la nostra vida, el nostre existir i com ens afecta el fantasma
de la desaparició, del no retorn, del qual no en sabem res però que forma part de la nostra vida
conscient.
En aquesta sèrie de pintures que titulo “Abismes” i que presento ara en aquesta exposició,
expresso fets concrets, sentiments i situacions viscudes i també intuïcions i incerteses.
L’aliança amb la pintura i l’associació amb la tècnica és el que m’ha permès sobreviure als
abismes que ens genera l’existència.
Aquest treball consta de cinquanta obres de diferents mesures i suports totes elles realitzades
entre els anys 2017 i 2018. En aquesta exposició, mostro les primeres 20 peces del conjunt, són
olis sobre paper.
He treballat aquestes sèries amb la intenció i el convenciment que el trànsit per aquestes
situacions abissals només potser des de la implicació i en la cerca del ritme i la bellesa com a
veritats universals.
Potser en el fons de l’abisme podem trobar la força que ens condueixi cap a la calma i la dignitat.

Sergi Marcos
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Rubí, gener de 2020
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