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IDEA 

El nostre món està regit per un contrast de contraris en el que no existeixen valors absoluts, sinó 
relacions de moviment, equilibri o tendència entre dos oposats. L’artista, mitjançant el símbol, 
projecta aquestes connexions, les seves preocupacions, en una creació, i l’espectador, quan 
l’observa, també la converteix en seva, afegint-hi al significat de la obra part del seu món interior 
que modifica la forma de veure-la.




En l’ésser aquestes connexions entre contraris són gairebé infinites. L’expressió és la 
comunicació d’idees, pensaments i emocions pròpies en direcció al món. L’expressió és una 
activitat de moviment, canviant, agitada, i de moltes tendències simultànies que existeixen 
equilibrades entre amagar i exposar o retenir i deixar anar. El responsable d’aquestes relacions 
és doncs, el món interior, tant la seva part conscient com la seva part inconscient. D’aquesta 
forma, la expressió o “no-expressió” es sotmet a la psique de cada persona, que depenent de la 
seva naturalesa intervindrà voluntària o involuntàriament en la seva manifestació sincera al món 
exterior.


Naturalment tenim una major tendència a un dels contraris, amagar. Tot i això, aquesta depén de 
l’entorn, l’impacte de experiències i emocions passades i el desconegut inconscient. Tot allò que 
el món interior amaga és en si tot el que el constitueix: el dolor, el trauma, l’incertesa, l’angoixa, 
i també el desitj, el plaer, el somni, l’amor… El voler ocultar aquestes parts més fràgils del 
nostre jo és un reflex instintiu que tracta de protegir les facetes més complexes i incomprensibles 
davant d’una societat que jutja i tampoc no empatitza amb les preocupacions de cadascú.


La manifestació d’inquietuds a més de tenir un impacte extern també en té un d’intern, creant 
conseqüències negatives i/o positives. Expressar i exterioritzar preocupacions les fa més reals 
perquè agafen una forma, i perquè es magnifica la sensació d’incomprensió. Aquesta activitat 
també suposa despertar parts de l’inconscient, és a dir, tenir consciència d’un interior més 
complexe, que tot i què serà més autèntic, també serà més susceptible a una forma de pensar 
més reflexiva, debatre qüestions més profundes i ser més sensible a molts aspectes del nostre 
món.


Aquesta obra doncs, és un exercici d’expressió que representa l’expressió en si. En aquest 
projecte tot el procés de creació ha estat important i al ser una obra amb una producció 
relativament complexe, ha suposat una investigació tant tècnica com reflexiva sobre el 
concepte, que m’ha servit per meditar sobre una de les meves majors inquietuds. La meva 
intenció per a aquest projecte era anar més enllà d’un objectiu de bellesa formal, volia 
investigar sobre relacions formals amb el concepte que tractava de representar, i vaig 
trobar la clau d’aquestes connexions amb l’espai i els materials. La meva intenció no era 
crear una obra bonica, ni figurativa, ni evident, d’aquesta forma l’espectador fa un exercici 
d’interpretació, que el permet desvetllar un significat propi, que no és necessàriament el 
mateix que li he donat jo com a autora. 

ex·pres·si·ó  n. f. (plural expressions)

1. Manifestació del pensament, dels sentiments, 
dels desitjos, etc., per mitjà de qualsevol forma 
de representació.

                 INTERIOR                          EXTERIOR 
I N C O N S C I E N T       CONSCIENT 

    exposar      /       amagar

expressió



FORMA 
 

L’expressió és una activitat massa complexa per limitar-la a un espai 2D, és una 
combinació de moltes tendències simultànies que existeixen alhora, però de les quals 
només es pot apreciar una alhora des de fora. És a dir, que pensat-hi com un espai en 
volum, només es pot rebre un sol punt de vista sempre que no hi hagi un moviment o 
intern o extern que desvetlli més de l’interior amagat per les capes externes. 

Doncs, el concepte de matèria, volum i espai és imprescindible i condiciona la resta 
d’aspectes. L’escultura és alhora la disciplina més lligada a una realitat sensible i també a 
un concepte tant abstracte con l’expressió i la ment humana.





El paper és de la fusta, el vidre de la sorra, la porcellana de la pedra, el plàstic del petroli i 
la ceràmica de l’argila. Seguint el concepte de dualitat entre interior i exterior, trobo una 
gran relació poètica amb els materials. Per una banda, els materials naturals són 
autèntics, nobles, complexes i també imperfectes i irregulars però plens de vida. Per l’altre 
banda, els materials artificials són falsos, nocius, repetitius i amortits. El segon grup, 
igual que l’expressió, és al cap i a la fi una elaboració, una transformació d’allò natural per 
tal d’adaptar-los de la forma més còmoda per a la societat. 


En aquesta obra, aquesta connexió és entre el paper i la fusta, sent l’exterior d’un paper 
blanc artificial i l’interior d’una combinació de llistons de fusta (que representen el 
conscient ja que han estat tractats d’alguna forma) i branques naturals (que representen 
l’inconscient ja que han estat mínimament intervingudes perquè són desconegudes).




Directament influenciada de la importància de la matèria, la forma també tracta d’explicar 
la relació plàstica entre interior i exterior. L’interior és una xarxa complexe i caòtica de 
moltes tendències. Cadascun d’aquests fragments representen una aspecte del món 
interior i es materialitzen en una sèrie de línies en totes les direccions, aquestes estan 
connectades, però no són fixes pel que es poden moure. Aquesta possibilitat de variació 
doncs representa que el conscient i inconscient d’una persona està sempre en constant 
canvi i que això també té un efecte en la seva forma d’expressar-se i el que mostra al món.

L’exterior és una sèrie de capes fragmentades que protegeixen i oculten la xarxa 
d’endins. El conjunt té un aspecte d’esfera que des de lluny sembla més aviat unitari però 
és a l’hora d’apropar-se que aquest bloc es veu més fràgil i eteri, i segons el punt de vista 
amb el que es miri desvetlla més o menys. La combinació caòtica de totes aquestes capes 
reflexa aquest intent tempestuós per intentar ocultar la veritat. 


El color, de la mateixa manera que la forma, també va determinat per l’essència del 
material. L’interior és una combinació de canvis lleugers de tonalitats unes més fosques i 
d’altres més clares, però sempre mantenint la veritat sincera de cada material. L’exterior 
en canvi, és un color blanc pur disposat de forma regular, així sent més fals i artificial.  Un 
color blanc, que al ser en paper podria ser tenyit completament d’un altre color, però que 
per exemple en la fusta només tenyiria la superfície i no tota la massa complerta.


El conjunt d’aquestes característiques formals segueixen una representació mitjançant símbols. El 
símbol és de gran importància per a l’expressió, però no és del tot autèntic. És una combinació 
de codis que utilitza l’emissor per fer entendre el missatge, per tant és només un recull d’altres 
projeccions trobades en l’exterior. D’aquesta forma, és inevitable la pèrdua d’una part de la 
veracitat de l’expressió. És per aquesta raó, que trobo important reduir la creació a allò més 
imprescindible, tractant així de intentar conservar la puresa i essència del missatge.
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REFERENT CONTEMPORANI - BARBARA HEPWORTH 

Barbara Hepworth va ser una escultora britànica nascuda al 1903, autora de les primeres 
escultures abstractes fetes a Anglaterra. Amb l’esclat de la segona guerra mundial va traslladar el 
seu taller a la badia de St. Ives, i d’aquí va treure una gran inspiració del paisatge, que junt amb 
una influència industrial i unes corbes suaus i femenines, formaria la última etapa i més important 
de l’obra de l’artista.


Com a aspecte d’interés trobo molt interessant la dualitat entre interior 
i exterior que fa l’artista, utilitzant un sol material per cadascun. La 
obra que vaig triar representa l’oceà i les ones amb les parts blanques, 
i la terra amb la fusta. Tot i això, m’agrada que no és una figura òbvia, i 
que simplement és una obra molt personal amb una forma pròpia que 
explica un concepte important per l’artista. El buit i el ple prenen molta 
importància, i finalment les cordes que sembles acabar d’unificar 
l’escultura, signifiquen la tensió entre l’artista i el mar, el vent, o 
muntanyes. 


REFERENT CONTEMPORANI - ANDREU ALFARO 

Andreu Alfaro va ser un escultor espanyol nascut al 1929 
relacionat amb el Grup Parpalló i influït pels constructivistes. 
A l’artista li agradava aplicar els seus coneixements 
geomètrics per  crear obres abstractes que juguen amb el 
mòdul i la  serie.

El que més m’interessa d’aquest estil tant particular és 
aquesta forma de modular progressivament una línia que 
acaba sent tota una escultura que pot arribar a semblar una 
il·lusió virtual. Aquest desenvolupament sempre està 
perfectament endreçat, però pot arribar a mostrar acabats 
molt potents com els de la imatge  esquerra.


REFERENT MNAC - MAJESTAT BATLLÓ 
 

Les imatges tallades en fusta formaven un dels elements fonamentals de 
l’Església com objectes de devoció. La “Majestat Batlló” és una peça de l’estil 
romànic.


Tot i què l’obra té un objectiu i acabat molt diferent a la meva proposta, de nou 
trobo una aspecte interessant en els materials. Aquesta peça i moltes altres del 
romànic en talla policromada. És curiós, que tot i ser una estructura unitària, 
està creada amb una combinació de diferents fustes. El cap i el cos de 
noguera, un braç de salze, el travesser d’enzina, i la biga d’om. Per acabar, tota 
es pintada amb una policromia que recorda a imatges bizantines. M’interessa 
aquest contrast entre la fusta, noble, que captura una imatge profunda de la 
crucificació, amb la contraposició d’un exterior que és completament 
“decoratiu” i sembla no encaixar.


“Pelagos” 1946

“Majestat 
Batlló”  
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“Rombe  
obert I” 1976


