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Obra Referent del MNAC 




Ens passem la vida infeliços amb nosaltres mateixos 
perquè insistim en comparar-nos amb els altres, vivint així 
aferrats a l'aspiració del "jo perfecte" quan en realitat no 
és més que una invenció que hem acabat construint. Tot 
això ens força a entrar en una lluita interior sense sortida, 
on l'únic que aconseguim és una disconformitat que ens 
acaba creant rebuig i odi cap a nosaltres mateixos. És 
degut a això que la gran majoria, amb l'excusa de la idea 
d’haver de "millorar", intenta amagar i eliminar aquestes 
"febleses" que en el fons són parts del seu ésser.

L'escultura intenta mostrar, a partir d'una torra ascendent 
de figures trencades i amuntegades, que aquesta visió 
establerta de "millora" en el fons no és més que una farsa, 
i que veritablement el "jo perfecte" no és el que “ja no té 
febleses”, sinó aquell que sent conscient d’elles, lluita per 
acceptar-les i així, poc a poc anar “creixent”. És per 
aquesta raó que l'obra mostra com aquestes figures 
trencades, com aquestes "febleses", s'acaben unint entre 
elles.

He escollit aquesta obra pel 
seu alt grau de semblança 
amb el meu projecte en quan a 
caracter ís t iques formals , 
doncs és una figura dinàmica 
que parteix d’una base robusta 
ben aferrada a terra i, que a 
més a més, és d’un color fosc 
b r i l l a n y m o l t s i m i l a r a l 
metal·litzat. 

“Llucifer” - Agapit Vallmitjana Barbay

Mariona Ferré Pallach
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Procés de creació 

Moholy-Nagi

La raó per la que vaig escollir a Moholy-
Nagi és perquè en termes d’escultura, ell 
era l’artista referent més pròxim al meu 
estil formal. M’ha sigut de molta ajuda, 
doncs com sovintment utilitza el metall 
per crear les seves obres abstractes, 
m’ha facilitat a visualitzar més clarament 
el meu projecte

MATERIALS:


1. Cartó

2. Silicona

3. Filferro / Cable de coure

4. Benes de Guix

5. Esprai Platejat

PROCÉS:


A. Tallar el cartó i unir-lo amb 
silicona per crear les figures 
geomètriques


B. Amuntegar les figures sobre 
les altres


C. Inserir el filferro en forma 
d’espiral al cartó i 
enganxar-lo amb silicona


D. Donar-li volum al filferro 
afegint benes de guix per 
sobre


E. Pintar amb esprai platejat la 
figura

Nickel-Construction


