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El camí dels set sentits
Una ruta per descobrir l'art de Marta Pruna

LO SEGELL
La primera figura que obre i rubrica la ruta
és una figura femenina, una Mater que
simbolitza la Mare Terra, la deessa de la
Natura, l'acceptació que formem part de la
Natura com un tot, la vida i la mort, dos
conceptes entrelligats que impliquen una
renovació contínua.

CLAMOR
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Escultura que
simbolitza un crit
d'entrada al camí

BANC DE
TENALLES

En aquesta ruta de l'olor, el gust,
el tacte, l'oïda, la mirada, la intuïció
i la reflexió, una sèrie de creacions
artístiques envoltades de natura s'obriran al nostre pas i per
percebre-les i gaudir-les necessitarem de tots els nostres
sentits, que potser són més de set, segons marquen els
últims avenços científics. Però serà el setè sentit, el de la
reflexió, el que potser ens ajudarà a obrir més les nostres
ments i a viure en tota la seva profunditat el trajecte que tot
just encetarem, el camí dels set sentits, el camí del riu Set, el
camí de la intuïció i la reflexió... Un camí que ens transporta a
tot un món d´olors i degustacions, de sensacions, que no
només amb el tacte, l´oïda o la mirada podríem percebre en
tota la seva intensitat. Per això Marta Pruna vol convidar-nos
a endinsar-nos pel camí de l´art, el camí del llenguatge
intuïtiu més creatiu, el camí que transita entre allò tangible i
allò intangible, perquè no sempre es pot entendre tot
només fent ús de les nostres sensacions purament
corporals. A vegades necessitem una veu o una mirada.
més informació:

Escultura on es
guarden els líquids
de la terra

www.martapruna.com
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ARRELS
Escultura en una
arrel de pi
treballada amb
uns claus de llautó
que signiﬁquen el
recorregut
subterrani de la
vida

Amb el ﬁnançament de:

EL CAMÍ DELS SET
SENTITS
un recorregut pel
paisatge garriguenc
per gaudir de la
natura i l'art
les escultures de
marta pruna han
nascut del diàleg
entre l'espai i el temps.

Ajuntament de

Cervià de Les Garrigues

Col·laborador:
Consell Comarcal de

Les Garrigues

Cervià de les Garrigues

LES CUNYES
Esquerda natural a
la roca amb
diferents pus de
cunyes, que
signiﬁca la
separació dels
materials malgrat
el pas del temps
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SOMIEG (3)
I AIGUA
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Figures de
personatges de
somnis, gent de
tots els
con nents, cares
serenes, plàcides i
inalterables
malgrat el temps

Personatges del
món subconscient
desconegut que
ens recorda el
nostre ample
univers

VIGILANTS
DEL CAMÍ

EL
DORADO

MATER
GAIA

LA COVA
DEL SO

Deessa de la cova
que homenatja
tots els marges de
les Garrigues

Cova amb mòbils
de pedra per
aﬁnar el sen t de
l'oïda

NEN QUE
SOMRIU
Nen a dalt de la
roca amb un gran
somriure que
demostra que els
nens riuen molt
més que els adults
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Esquerda natural
a la pedra
intervinguda amb
color daurat per
reforçar els segles
que ha estat unida
i després separada
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TALLER DE MARTA PRUNA

LA PARAULA
ESCRITA
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Representació
d'un llapis que
travessa la pedra
com una ploma
que, deixada
reposar, pensa
paraules
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Caps de ciment
blanc que a dalt de
la muntanya
vigilen el camí

El camí dels set sentits

Figures de
personatges de
somnis alegres
que ens endinsen
cap a la cova del
so
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SOMIEIG
(1 i 2)
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SOMIEG (4)

13

L’ABRAÇADA
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Cordes d'escalada
que abracen un
arbre despullat de
branques a dalt de
la muntanya
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LA
NÀIADE
Figura femenina
que simbolitza
una Mater, en
aquesta ocasió
manifestant-se
com un esperit
protector de
l´aigua

