
Presentació de la nostra obra  

(La Convivència entre veïns) 

El nostre grup està compost pel Ferran i jo, i abans de les vacances de Nadal la nostra 

estimada professora l’Anna, de Fonaments de les Arts, ens va dir que el mes de gener 

hauríem de presentar una obra la qual seria una escultura, un vídeo, unes fotos, una 

pintura etc... que representes algun tema que havíem d’escollir. 

Bé, nosaltres vam decidir fer una escultura la qual representava la comunicació, més 

concretament, la relació entre els veïns o els tipus de relacions que hi ha entre ells o les 

persones en general. 

Ho hem representat amb unes petites escultures humanes les quals vam realitzar a 

classe de dibuix artístic. I les vam connectar amb filferro de diferent manera a cada 

forma humana. Cada filferro volia dir un tipus de relació, per això com es pot veure a  la 

imatge, està diferent col·locat representant diferents relacions entre ells. 

Aquestes petites escultures lligades per filferro, les vam col·locar sobre un taulell 

d’escacs abstracta que vam crear; amb un paper envoltant una fusta la qual s’utilitza per 

pintar a mà alçada. Posteriorment, vam pintar amb un pinzell els quadrats negres que 

hi ha en un taulell normalment, de manera que posàvem el dit en el pinzell i 

l’arrossegàvem, així fent puntets negres a el paper. Aquest procés el fèiem utilitzant una 

plantilla amb la forma d’un quadrat i així era més fàcil determinar on anirien els  

pigments de la pintura. Aquesta tècnica no ens va sortir a la perfecció podríem dir... el 

temps el vam invertir malament i se’ns va tirar a sobre ja que no vam decidir el treball 

final i el que anàvem a fer, dos dies abans del dia d’entrega, i això va fer que anéssim 

amb preses i ens va quedar una mica.... També podem dir  que el taulell no ens ha quedat 

com esperàvem ja que no ens hem entès molt bé entre nosaltres. 

A continuació vam enganxar les escultures humanes enllaçades, al taulell personalitzat, 

i  així  ja estaria tot en una peça i quasi ve l’obra finalitzada. 

Per acabar la nostre obra vaig fer que tots els humans de plastilina estiguessin tots 

enllaçats entre ells, utilitzant fil de cosir de molts colors de manera que formessin una 



estrella al mig de l’obra. Nosaltres considerem i volem pensar que la estrella és un símbol 

de connexió entre tots els punts que té. Cinc punts d’unió que estan enllaçats pel mateix 

símbol, i això és el que hem intentat expressar. 

                                                               

 

Bé, la nostra obra l’hem volgut relacionar amb una obra realista exposada al MNAC,      

“La Vicaria” (1870), de Marià Fortuny (1838-1874). 

Hem considerat que aquesta obra és una reunió comunitària, la qual els veïns tenen 

diferents relacions entre ells, per tant com que és el que hem volgut representar 

nosaltres, creiem que és una pintura referent en el nostre procés d’aprenentatge i de 

construcció de l’obra.  

                                             

 

El nostre artista referent és un artista contemporani anomenat Alexander Calder (1898-

1976). Va ser un escultor, pintor i dibuixant. És especialment conegut per ser creador 

d’escultures abstractes que es mouen gràcies a l’acció d’un motor o per les corrents 

d’aire. 



Ja que nosaltres hem volgut fer una escultura, més aviat abstracta, vam pensar que 

potser l’Alexander Calder podria ser el nostre referent o persona a seguir durant aquest 

procés de realització del treball. 

                                    

                                                  

Ferran Caceres 

Marc Navarro 

 

 

 

 

 


