LUNATICA: EL TRAÇ DEL COLOR SOTA LA LLUNA
Màbel Gual

Fa temps que fa ruta pels perfils de la lluna com el vol d'una subtil essència, tocada per
les muses. Té mans de grafit i mirada de colors que van atrapant del món lluernes de
sensacions. Sovint, es desglossa de si mateixa, per enfilar-se a les teulades fent ruta amb
els gats enamorats de la lluna i els invisibles éssers que habiten la nit. Després, quan el
somriure del sol abraça Venècia, surt a dibuixar els paisatges del món oníric i amb la
màgia dels colors, el miratge es fa perdurable.

"Lunatica" es la definició d'un esperit creatiu que flueix amb les fases de la lluna i que
avui aquí, als Quatre Gats i a través de la finestra dels seus dibuixos, ens ofereix una
particular mirada sobre la màgica ciutat dels canals. Des d'aquest privilegiat observatori
la ficció supera realitats i veiem com la sirena i el mariner conjuguen la passió pel
tango, mentre Venècia s’emmiralla a l'espill dels canals, com una sinuosa cortesana
d'intemporal bellesa.

Sabors i colors invoquen l'aroma de les fruites madures per damunt d'un efervescent
Mercat de Rialto i la vida a l'Isola, feta traç i pigment, esdevé una màgica festa, un
quotidià carnaval on, en un líquid escenari, cada venecià interpreta el seu rol de vida. El
teatre que acull aquesta magnifica obra és la ciutat, un espai d’aquàtics passadissos, on
les sensacions envolten als viatgers i ofereixen refugi a l’ànima dels nàufrags.

En cada finestra hi ha una lluna penjada al sostre del cel i on menys us imagineu quatre
gats estan observant l'escena, o potser a vosaltres... Penseu que sota la crida de
"Lunatica" no hi han impossibles, perquè el món de l'art va més enllà dels límits de la
lògica i manté la espontània mirada de la innocència.

Per uns moments us convido a deixar enrere tot bri de prejudicis i rutines, per pujar a la
muntanya russa de la imaginació i la sana bogeria. Deixeu-vos seduir per l’atmosfera
dels somnis i sota el traç de 10 llunes, traspassem tots a l’altra banda de la mirífica
finestra, on una sensual parella balla el seu darrer tango.
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