
Lucas Berlanga 
Mireia Zapater 

-A quién te rezas?- 
 

 
La nostra idea va ser fer un 
establiment filosòfic i crítica 
religiosa amb la nostra obra. 
 
Un contrast entre tot allò que pot 
ser considerat com a bo i tot allò 
que por ser considerat com a 
dolent posat a prova mostrant 
diferents imatges editades i 
creades d’una mateixa verge 
inicial. 
 

Les persones tenim en conte la religió quan es tracta d’un benefici per a nosaltres mateixos, 
llavors, esperem que el déu, en aquest cas la verge, a qui li resem tingui els mateixos ideals 
que nosaltres mateixos i es prengui el nostre res com a una cosa beneficial per a nosaltres, 
ja que també ho és per ell o ella. 
 
Però, què passa quan hi han un munt de figures catòliques, totes partint d’una mateixa base 
però totes amb diferents ideals, creences i punts de vista en tot allò que es beneficios o un 
pecat. Si tens l'oportunitat de fer l’elecció de a qui resar, a qui demanar-li el que creus que 
és una cosa beneficiosa, elegiràs a la verge que més semblança tingui ambs els teus propis 
ideals. 
 
Tenint en compte tot això, a qui li estem resant realment? A un ent superior a nosaltres que 
realment pot complir els nostres desitjos o a una imatge de nosaltres mateixos que amb el 
temps hem idealitzat amb tot el que ens agradaria ser o tenir? 
 
 

Execució 
Com a primer pas per a crear l’obra, vam escollir una imatge 
de la verge amb els seus simbolismes, un tamany A3 i sense 
massa complicacions per a modificar-la. 
 
Després de l’elecció de la imatge que estaríem modificant i 
recreant durant tot el procés de creació de l’obra, vam 
començar amb les alteracions en photoshop de la verge 
seleccionada. 
 



Primer de tot vam fer una pluja d’idees amb els diferents canvis i rols que voliem atribuir a 
les noves versions de la verge que a continuació creariem, amb totes aquelles idees vam fer 
una criba per a decidir quines serien les primeres imatges retocades que formariem. 
 
Amb les aplicacions de Photoshop i Procreate, vam començar l’edició de les imatges, 
seguint el patró d’idees prèviament creat i amb l’ajuda d’imatges de Google i Pinterest que 
posteriorment passavem a PNG manualment, les primeres verges modificades van sorgir, i 
així vam continuar el procés de creació de totes les verges modificades digitalment. 
 
Una vegada vam crear totes les verges, les vam imprimir en paper de fotografía en A3. 
 
En addició a les verges ja creades, vam decidir fer les nostres pròpies verges, utilitzant 
paper reciclat altres intents d’impressió que no van sortir bé. Cadascú de nosaltres, amb uns 
mateixos materials, vam crear des de cero, inspirant-nos en la verge original de totes les 
imatges i en la nostra versió de nosaltres mateixos, una verge cadascú. 
 
Amb totes les variacions ja creades, vam iniciar la construcció de la que seria, una guirnalda 
amb lletres, formades en uns A5 amb lletres que conten amb diferents mides, grosor i 
direcció a la que estan dirigides, totes ellen en conjunt formen la paraula “Rézale”. 
Donant així a entendre que has d’escollir a una de les verges amb la seva personalitat 
distorsionada per a representar els teus ideals actuals. 
 
Vam ajuntar totes les lletres amb una petita corda, formant així una especie de guirnalda 
que sosté les lletre i forma així la paraula. Seguint la mateixa estética que amb el “Rézale”, 
vam decidir penjar les verges també en una especie de guirnaldes penjades als laterals que 
comencen a l’altura de la vista i pugen fins a trobar la corda de la guirnalda central. 
 
L’elecció de l’espai es va dur a terme abans de començar amb la creació digital i física del 
projecte, ja que, tenint en compte el concepte religiós, teníem molt clar que volíem presentar 
la nostra obra en una sala petita que contingués un cristall per on entrés la llum a la part 
frontal només entrar a la sala, per així donar un punt més místic al “Rézale” a més de a la 
sala en conjunt, assimilant-se així a una petita capella amb l'il·luminació de Déu. 
 
 



Referent 

 
 
Com a referent modern vam escollir l’obra “Portes” de l’artista Jaume Plensa, ens vam 
inspirar al concepte de crear espais en comptes d’objectes per que així el espectador formi 
part important de l’obra d’art. 
 
La repetició d’elements subjectius, que en aquest cas son portes a les parets dins d’un 
espai oníric que nosaltres hem traduït com a capella fa que els elements i l’espectador 
dialoguin entre ells i crea una connexió individu espai.  
 
La seva obra en conjunt crea una dualitat sistematica entre el ser físic i el espiritual, ell fa ús 
de la figura humana amb els ulls tancats o be amb una postura tancada per donar a 
entendre el paisatge interior de les persones, nosaltres ens hem inspirat en aquest concepte 
per parlar del ésser humà al mon modern i els diferentes tipus de paisatges interiors que 
podem trobar, també hem volgut parlar de la moral i que trobem què és un espai interior bo 
o agradable o què vol dir un espai dolent.  
La subjectivitat de la moral ens va fer pensar entre el dualisme que es crea de manera 
natural, per tant vam voler buscar un dogma invariable que ha estat la iconografia cristiana, 
hem utilitzat a la Verge Maria com a llenç per tenir una base completament lliure on 
construir aquest espai interior humà fora del dogma idílic.  
 
 



Relació MNAC

 

Com a referent de l’obra procedent del MNAC vam buscar a l’apartat del medieval romàntic 
fins que ens vam trobar una pintura al fresc que va ser traspasada a llienç, procedents de 
l'església de Sant Quirze de Pedret, d’on rep el seu nom, “Ábside sur de Pedret”, que va ser 
creada pel cercle del Mestre de Pedret. 
 
El tema religiós ens va interesar desde un primer moment en el que es va esmentar 
l’objectiu d’aquest projecte artístic, i en veure aquesta obra amb molta iconografia religiosa i 
l’ús d’una boveda per a mantindre el contingut de la pintura, ens vam inspirar. 
 
El nostre projecte agafa la mateixa inclinació religiosa que es mostra al fresc, la dualitat en 
vers a les verges, només les bones podrán ajuntar-se amb Déu al judici final. 
 
Nosaltres vam voler mostrar aquesta dualitat entre el que és correcte i el que no es 
considerat correcte segons qui és la persona que estigui analitzant el contingut. Això ho fem 
com en el Fresc, mostrant les diferències entre totes les verges, els seus diferents ideals, i 
mostrant-les encarant-se mútuament unes a altres. 
 
La Idea de que l’obra es trobés en una bóveda també ens va semblar adient per el nostre 
treball i vam buscar una petita sala on mostrar les diferents imatges creades per nosaltres i 
tenir una semblança amb les bovedes, concessionaris i capelles religioses. 
 
 



Resultat Final

 



 


