
                                                                                                
 
BONET VALLRIBERA 
“LA LLUM DEL BOSC” 
DEL 26 DE SETEMBRE FINS AL 17 DE NOVEMBRE 2020 
 
Hoy he visto en tus ramas...    Nuria del Río Pinto. Crítica i Historiadora de l’Art  
(...) que está brotando en ti de no sé dónde,  Suficiència Investigadora. Univ. Granada  
hay algo que en silencio me pregunta   
o silenciosamente me responde. –  
                     "Árbol", Antonio Machado 
 
Potser aquesta instal·lació "homenatge al bosc" és el pas conseqüent en l'obra de Bonet Vallribera després d'aquella 
conversa lluminosa que va mantenir en el 2016, la penúltima exposició individual a Eivissa, titulada "Lum i Geometria. 
Converses" d'on va sorgir aquella invitació a descobrir comportant-se  "com un raig de llum al bosc". 
 
No podem obviar la síntesi en l'obra de Bonet Vallribera, la dialèctica de la llum a través dels oposats: conceptes, 
materials, experiments, fins i tot en les interaccions de l'espectador, que deixa de ser un mer visitant per implicar-se 
físicament en la contemplació d'aquesta mescla de llums, natural i artificial, que es vessa, creant espais lumínics irreals i 
generosos amb la imaginació. La sublimació es realitza quan es fonen els elements, en la condensació dels conceptes i 
ho aconsegueix amb la creació d'aquest "homenatge al bosc"perquè mai la naturalesa ha estat més protagonista. Era el 
camí lògic a aconseguir: entrar al territori de les llegendes i dels mites, en l'altar sagrat on la llum es trenca i s'amaga per 
descobrir-nos les emocions més recòndites, les més sensuals o les més temudes, és a dir, accedir al lloc on brolla la vida.  
 
És el bosc el lloc que suggereix camins nous i ens recorda tradicions antigues, la llum tamisada per les branques, per les 
fulles, canvia de direcció, d'intensitat, se'ns presenta com un ser demiürg, que com deia el poeta, del qual brolla la vida; 
el mateix succeeix amb el so, la selecció d'obres sonores del compositor nord-americà John Cage: "Branches", "Child of 
tree"... on el so de les branques, dels troncs, del cruixit, ens envolta com si la nostra respiració i consciència emmudissin 
en entrar en contacte amb el bosc, predominant els silencis i el respirar forestal, un laberint de sons que es revela com 
una estranya melodia que il·lumina, tal vegada allò que silenciosament responia a Machado. D'aquesta manera, sorgeix 
la certesa que la vida del bosc i el seu futur estan íntimament relacionats amb nosaltres. La seva llum és la nostra llum. 
El seu respirar és el nostre. Reivindica Bonet Vallribera la llum com a símbol de vida, el bosc com la seva 
materialització més poètica, així doncs, sense llum i per tant sense boscos, no seríem res, no hi hauria vida,  d'aquí la 
intuïció per allò que temem.  
 
Això és el que ens proposa Bonet Vallribera: a la fi del recorregut hi ha un altar, un tros de bosc, la creació d'un cub de 
metacrilat, simbòlicament a la casa dels arquitectes, els seus costats representen un bosc, qualsevol, tots..., un feix de 
llums de neó recorre el cub configurant una visualització paral·lela a la natural, a la fotografiada, sempre aquesta síntesi 
de contraris, el mirall del sòl reflecteix la infinitat del bosc, el vertigen de la seva altura; els espais connectors queden 
oberts per a la indagació, per a l'adelitament de l'ara, passejant; els diferents angles descobriran camins: juxtaposicions, 
superposicions, multiplicitats... En definitiva, espais sublimats per la llum i els seus clars. Mentrestant, la música de 
Cage ens envolta, ens transporta més enllà d'allò físic per entrar en l'emoció, per conèixer respostes i reivindicar la vida 
del bosc i la seva llum. Tot cobra sentit, el bosc ens il·lumina i ens guia.  
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