
La meva obra és diu “Ara em veus” i és una crítica a la forma de veure les coses que tenim les 

persones, ja que realment en la societat hi ha molts problemes que coneixem però no fem re 

per sulocionar encara que els trobem indignants o injustos. Savem que existeixen aquests 

problemes però no volem saber-ne re si no ens afecten de manera constant. De fet quan 

coneixem la injusticia la critiquem com si ens anes la vida i en parlem molt però pasat un 

temps tristement ja queda en el subconcient.  

Amb la meva obra vull representar això en concret ja que només te un angle en el qual veiem 

una figura que reconeixem, la cara humana, però només ens fixem quan la veiem per primer 

cop ja que quan ja savem com mirar-la queda en el nostre subconcient. Savem que està allà 

però no li fem cas, igual que els problemes socials que no ens afecten directament. Jo els hi dic 

problemes invisibles. 

 

El lloc que he triat per exposar la obra és el pasadis per on pasen tots els alumnes i professors 

en algún moment del dia. Això fa l’esfecte que segurament l’han vist i s’han fixat en la cara un, 

dos o tres cops però el quart cop que pasen per el passadís saven que està allà però 

segurament ni la mirin, queda en el seu subconcient. Igual que amb els problemes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’obra del MNAC que m’ha servit de referent ha sigut “paisatge a traves d’ales de libel·lula” de 

l’artista Emili Godes i feta a Barcelona l’any 1930. 

 

He triat aquest obra ja que representa la diferència visual d’un paisatge vist a traves d’un filtre, 

en aquest cas unes ales de libel·lula. La meva obra te un significat similar i és la diferència de 

veure l’obra d’una forma o d’una altre. Si la veiem de la forma que s’ha de veure veiem un 

punt de vist totalment diferent de qualsebol altre. 

 

L’artista contemporani en el que m’he inspirat és Chuck Close, nort americà nascut el 5 de juliol 

de 1940 i forma part dels corrents del fotorealisme i de l’art contemporani. L’he triat pel fet de que 

te obres fotorealistes creades a partir de formes abstràctes, igual que la meva escultura, és una 

forma abstràcte que vista des de la prespetiva correcte te una forma definida. Per tant he acabat 

triant aquest artista, per algunes de les seves obres amb un to abstràcte depenent d’on miris el 

quadre. 
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m.i. 46,3 x 28,9 cm 

 


