
Mai hem d’oblidar que és en el camí on no creix l’herba.

Clio Gadea.
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El meu treball fa una referencia directa a la llar on he viscut des dels 8 
anys fins a l’actualitat.  Aquest habitatge serà destruït en els pròxims anys 
i per això a  mode de critica i reivindicació, he estat treballant sobre la 
idea d’aquesta pèrdua des de diferents àmbits com ara el vídeo i l’escultu-
ra.  Alhora ha estat per a mi una mena de teràpia personal.

El vídeo és l’inici del meu projecte on començo a plantejar-me les bases 
conceptuals, podríem fer referencia directe a l’esperit del treball .

L’ “escala” coma  peça escultòrica de grans volums, treballada amb ferro 
com a material principal respon a l’esquelet del meu treball.

L’obra s’assimila a una escala convencional,  però responent a un cànon 
escultòric i deixant de banda la seva funcionalitat com a tal. 
L’escala com a element funcional ha cobrat molta importància en els úl-
tims anys de la meva vida i es converteix en  peça clau dins de la meva 
obra, ja que esdevé l’element de pas entre la realitat, el món i el meu espai 
personal i  interior que se situa a la primera planta de la casa, respon com 
a símbol d’un recorregut que té un final pròxim. 
L’escultura respon a la meva angoixa , a la tristor i a la vegada a l’espe-
rança,  també a la mort tant de casa meva com d’una part de mi mateixa.

          RESUM

™En els teixits del barri llueixen els verds emmarcats per un so de tórto-
ra , l’aire calent que desprenen les pedres et colpeja les galtes un matí 
d’agost i la llum infinita et desperta cada dia sense deixar de somiar.™

Clio Gadea
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My work makes a direct reference to the home where I have lived since 
the age of 8 until today. This housing will be destroyed in the coming 
years and this mode of criticism and demands, have been working on 
the idea of   this loss in different areas such as video and sculpture. While 
it has been for me a kind of personal therapy.

The video is the beginning of my project where I begin to ask myself the 
conceptual, could make direct reference to the spirit of the work.

The “scale” as large sculptural volumes, worked with iron as the main 
material responds to the skeleton of my work.

The work is assimilated to a conventional scale, but responding to a 
sculptural canon and functionality aside as such.
The staircase as a functional element has gained much importance in the 
last years of my life and becomes a key part of my work as it becomes the 
element of passage between reality, the world and my personal space and 
which is situated inside the first floor of the house responds as a symbol 
of a journey that has an end next.
The sculpture responds to my anguish and sadness at the same time 
hope, too much death in my house as a part of myself

 

    ABSTRACT

In the neighborhood  fabrics worn the green framed by the sound of a dove, 
the hot air that hits you off the rocks cheeks morning of August and infinite 
light wakes you up every day while dreaming.

Clio Gadea
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Al llarg de la meva trajectòria dins de la carrera de 
Belles Arts he estat molt influenciada per un fet 
marcat en la meva vida ( com ja he citat ) la futu-
ra pèrdua de la meva llar i conjuntament del barri. 

La Clota es un barri que està afectat per el nou pla 
urbanístic que pretén convertir la barriada de la 
Clota en un gran parc. Aquesta situació ha desper-
tat una gran indignació entre els veïns.

Aquest barri està situat en el districte d’Horta –
Guinardó. Es troba en un lloc rodejat d’elevacions 
, i ens presenta una Barcelona totalment diferent. 
Acostumats a veure una ciutat cosmopolita, aquest 
barri s’allunya completament de la idea que tenim 
de Barcelona. 

Això pot xocar-nos ja que no es troba tan lluny del 
que és el centre de la ciutat i ens mostren unes dife-
rencies descomunals. 

Presento la meva obra  des de la visió critica de veï-
na afectada que perdrà la seva llar de forma immi-
nent i que  per això troba la necessitat d’expressar 
amb aquest projecte la fredor i la tristesa, d’aquest 
moment.

Conceptualment vull enfocar la meva peça des de 
la memòria individual i familiar i penso que l’es-
cala com a element escultòric respon molt bé a les 
meves necessitats d’expressió, ja que és l’element de 
pas al meu espai personal igual que aquesta casa en 
la meva vida. 
El meu treball té un inici en un video-montatge i 
va seguit d’una peça escultòrica en ferro de grans 
volums.

Treballant cada graó amb un diferent temàtica in-
tento crear un diàleg entre les diferents parts de 
l’escultura , l’espectador i també l’arxiu fotogràfic, 
que suma al record individual, i a la vegada relacio-
nar la tristesa de la peça escultòrica amb la bellesa 
de les imatges acompanyants.

     INTRODUCCIÓ 
 Sola i indefensa es va destrossant, es cau dia a dia sense repòs.

 Desitjo traspassar el pas fosc i quedar-me indemne de les seves meravelles.
La bellesa es transforma i canvia, s’anul·la i tot es torna monòton.

                                                                                                                                                                                            Clio Gadea
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1.  PLANTEJAMENT : 

Construïm la nostra vida en base a pilars fonamentals que no 
apreciem, però  és amb la pèrdua imminent quan neix l’estima .

 Clio Gadea

Parlant dels conceptes que defineixen el temps creats hu-
manament al llarg de la història, passat, present i futur com 
a conceptes separats, la meva pregunta és, en quin moment 
cobren vida per si sols? En quin moment és passat, present 
o és futur? Si per experiència humana comprovem que co-
existeixen entre ells perquè es fa aquesta separació de temps 
inexistent? La meva obra es basa partint d’ aquest tema, és una 
reflexió basant-se en el present contemporani i el futur que 
ens espera (la infantesa) partint d’aquest present horripilant.

Per a això he fet un vídeo i una sèrie d’imatges on es plasma 
aquesta reflexió tractant contraposicions simbòliques on es 
dóna joc a l’espectador i també als diferents simbolismes que se 
li pugui donar a l’obra.

“Tanto en la vida cotidiana como en las diferentes ramas del 
saber, manejamos continuamente nociones temporales; antes, 
después, ahora, ya, simultáneamente, tarde, temprano, ayer, ma-
ñana,... El mundo se nos ofrece como una realidad que cambia 
incesantemente y la percepción del cambio, de la sucesión o de 
la duración de las cosas nos sugiere la idea del tiempo. Sabemos 
que ha transcurrido el tiempo lectivo, el tiempo de vacaciones o 
el tiempo de la juventud. Es indudable que tenemos experiencia 
del tiempo y hasta nos atrevemos a calcularlo mediante diver-
sos procedimientos: el curso del sol, la sucesión de los días y las 
noches, el desplazamiento de las agujas del reloj. Sin embargo, 
qué es realmente el tiempo es una cuestión difícil y compleja, 
pues, como decía San Agustín, “si nadie me lo pregunta, lo sé, 
pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé”.
Dilucidar la esencia y naturaleza del tiempo, penetrar filosó-
ficamente en su entraña más recóndita, partiendo de nuestra 
propia experiencia, es el objetivo que nos proponemos. Pero 
somos conscientes de las múltiples dificultades que compor-
ta tan ardua empresa. Por ello consideramos conveniente 
adoptar una perspectiva diacrónica, a fin de recabar las opi-
niones de los más destacados filósofos. Sólo al final intentare-
mos establecer, de manera sincrónica, algunas conclusiones.”
                                                                   
                                                  Francisco Titos Lomas
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El passat ha sigut, però ja no és; el futur serà, però encara 
no és; per ara només és el present , encara que la seva 
manera de ser és instantani i fugaç, per tan molt aviat 
deixa de ser. 

No obstant això, és cert que el passat és en tant que pas-
sat i el futur és en tant que futur. Per tant, sembla que 
els tres temps convergeixen en el moment actual com si 
només existís el present, un present de les coses passa-
des, un present de les coses presents i un present de les 
coses futures. 

D’una banda, el percebem com una realitat instantània i 
fugaç, com una cosa que se’ns escapa i dóna a la nostra 
vida un sentit inestable i efímer. Per aquest motiu inten-
tem aferrar-nos al moment present, com si volguéssim 
agafar el temps, perquè som conscients de la brevetat de 
la nostra vida i ens cal viure-la intensament, perquè el 
temps passa i demà, potser, sigui tard. 

2.  CONCEPTUALITZACIÓ

“Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándo-
se de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuer-
tes sólo necesitan saber a dónde van”. 

José Ingenieros
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El vídeo actuat arriba a un punt que es pot interpretar com 
una bogeria interna del nen, encara que realment no és la 
reflexió d’un nen sinó la d’un adult que podria ser aquest 
en un futur utilitzant la seva imatge del passat. 
La imatge del nen és una figura bonica, una cosa viva, pur 
i dolç una mica irònic per a una reflexió de tals magnituds 
que crea un joc en l’espectador que em sembla interessant.

Com a elements simbòlics cal destacar l’ espelma com allò 
representatiu de la vida, la llum “allò que ens guiarà en un 
futur”. 
Encara que, com es pot veure en el video, l’espelma s’apaga 
ràpidament quan el nen tan sols ha pujat uns graons.
Quan parlem de composició tant en el vídeo com en les 
imatges podem destacar un enquadrament clàssic, l’escala 
situada al centre, claredat abaix i foscor adalt. La sèrie de 
tres imatges l’he compost d’una manera “ordenada” visual-
ment, al centre una imatge específica del enquadrament de 
l’escala amb els dos nens, imatge que crea una composició 
entre els infants molt fantasmal, els dos estan fotografiats 
amb l’efecte de moviment i clarament són llum (groguenca 
-calor) davant d’aquesta foscor.
El tema de la llum és interessant destacar-lo ja que és una 
cosa molt simbòlic en aquest treball.
                                             ...
Els conceptes de llum i tenebres van assumir des de l’an-
tic Egipte un important sentit espiritual: la llum és vida, 
alliberament, prosperitat, salvació, felicitat, èxit.

  3.  LLENGUATGE SIMBÓLIC

Reflexió a través d'una figura masculina d'infant, utilit-
zant el vídeo i la fotografia amb la figura del mateix nen i 
una nena de la mateixa edat. La utilització d'aquest nen i 
aquesta nena és molt simbòlica ja que penso que el tema 
del futur és interessant treballar-lo des de la visió d'un 
infant fent contraposicions ja que un infant no seria ca-
paç de fer una reflexió així, en canvi en el vídeo (ficció) 
s’actuen aquests pensaments.

Els infants vesteixen una camisa blanca, vibració material 
cap al groc (simbolitza el naixement: és el color de l'ale-
gria pura, la quietud. Aquesta està arrugada i no porta 
pantalons.
Se situa en l'escala d'una casa (visiblement vella, gairebé 
fantasmal) volent donar la sensació d'horror, por, fred etc 
... simbolitza la vida. Aquesta finalitza amb una gran fos-
cor cosa que ens dóna a entendre que a dalt no hi ha vida, 
no hi ha llum, simbolitzant així el futur d'aquests nens.
Allò que esta allà però no podem veure, allò que en algun 
moment ens arriba però no hi som conscients.

Per això en algunes de les imatges he volgut que la foscor 
s'apropiés de gran part de la imatge i en algunes altres 
només s'apropiés de part del cos dels nens.
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Tant en el vídeo com en les imatges es pot apreciar fàcilment 
el desenfocament, en la imatge aquest desenfocament està pre-
sent en tot moment, però en el vídeo té variacions, en el mo-
ment en què l’infant apareix amb una espelma que l’hi l·lumina 
el camí (la cara) la imatge és nítida i aquesta està banyada d’una 
llum groguenca transmetent calor, pau i tendresa.
Per tractar el so del vídeo m’he basat en el que a mi em va arri-
bar a transmetre la pel·lícula d’Andrei Tarkovsky” nostàlgia”.
Es diu que els somnis de tempesta són sempre trucades d’alerta 
del subconscient.
Són símbols que serveixen per avisar a la persona que els somia 
que s’acosta alguna cosa perjudicial o perillós.
Penso que a la vida real la tempesta ens transmet el mateix efec-
te, tant sonor com visual, els dies de pluja gairebé no pots veure 
més enllà del camí, són dies normalment freds i esgotadors, 
caminar entre la tempesta moltes vegades provoca mals de cap 
com un dia de bogeria mental, per això he utilitzat aquest so 
acompanyat de tals imatges i per recalcar-ho utilitzo el joc dels 
enfocaments, desenfocaments i la degradació de la figura de 
l’infant, també el so de la respiració en el moment pensatiu és 
un moment gairebé agonitzant , preocupant o d’intriga.

El so del gos apareix quan apareix la imatge de la nena, allò que 
no hi és, creant un dubte en l’espectador, el gos borda per avisar 
que alguna cosa no va bé (en Nostalghia la figura del gos és un 
personatge aparentment innecessari tot i que és com un símbol 
d’allò que hi es però no hi es).
La respiració profunda ens marca un avís de cansament, esgo-
tament, potser bogeria ... però posteriorment apareix el so de 
la fauna (el cant dels ocells) em semblava el millor so per al 
moment de l’espelma, ja que transmet tranquil·litat, calma, pau 
... inconscientment li comunica a espectador que tot va bé.
El so del timbre escolar, apareix sobtadament en el moment 
en què el nen intenta comunicar a l’espectador que ell és cons-
cientde que l’estàn observant, sona marcant clarament un final, 
no hi ha temps per a més reflexions... el temps mai s’atura, per 
moltes reflexions que es vulgui fer sobre ell sempre tindràs un 
temps límit, tot està marcat i estipulat per alguna cosa o algú i 
el temps és allò que tenim tots, que només perdrem en el cas de 
la mort, és allò que tenim per davant i per darrere i és nostre, 
només nostre encara que tot està estipulat, el timbre és allò que 
ens ho destaca en el video, tantes vegades hem escoltat aquest 
so que ens és familiar, sabem que és el que ens indica sense més 
explicacions i el podem concebre com un símbol de la nostra 
infància . S’ha acabat cal anar-se’n.
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       4.  CATEGORIES ESTÈTIQUES 
“Todo lo que sueño es tan frágil , todo lo que bebo es tu ausen-
cia , y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas, 
y es que tengo sueño y no me duermo , este fuego que ya no calienta.”                                                                                                                     

 
Adolfo Cabrales

El bell, el sublim, el sinistre, l’innombrable.

El so de la fauna, la natura el concebem com una cosa bella, agradable 
i harmònica igual que la imatge dels nens representats pel color blanc 
i la llum, imatge de l’espelma que li reflecteix al nen i alhora fa nítida 
la visió de l’espectador, és a dir, canvia del desenfocament fosc a la 
nitidesa càlida. És un dels moments que es podria descriure bell, o 
sublim allò que el personatge no pot assolir. Encara que en les imatges 
els nens puguin produir la sensació d’harmonia, pau, llum i vida ... en 
el video es juga amb la seva imatge d’una forma horripilant gairebé 
fantasmal, com d’esperit, encara que no sabem si hi es o ni es...i es va  
degradant progressivament per l’escena de forma“paranoica”.

L’harmonia compositiva de l’escala em sembla una interessant contra-
posició pel seu aspecte caòtic, disharmonic, lleig i sinistre com de casa 
fantasmal, acompanyant les figures caminants.

El sinistre també ho podem relacionar amb el so de la respiració, el so 
de la tempesta i la foscor (el futur).
En el vídeo hi ha moments en què apareixen les imatges, apareix la 
nena, deixant la incògnita, Qui és? Què fa aquí? Què representa? En 
aquest moment és quan “hi ha” un gos que li borda, que només borda 
en el moment de l’aparició de les imatges,no ens diu res però en reali-
tat ens transmet molt.
Al tractar tals ambivalències es crea alguna cosa sublim cosi dolorosa 
i plaent alhora.
En general he volgut donar-li dos sentits, dues formes a la meva obra 
assaig tractant de plasmar les meves idees inicials i reflexionant sobre 
elles a partir de contraposicions i jocs en escena com els sons, els talls 
i transicions, els plànols etc ... el procés, el temps de treball és l’ajudant 
de la teva obra i finalment és molt influent.
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El cinema d’aquest realitzador rus ens permet a través dels seus plans 
deixar-nos portar per l’experiència radical de l’espaiositat, de l’no-lloc ... 
d’aquesta experiència radical d’habitar en el món. 

En Tarkovski podem veure confluir una concepció de la vida en què 
es reflecteix tant el temps com l’espai de manera originària però en 
la instantaneïtat; tracta l’espai-temps. En el seu cinema veiem com es 
construeix formal i materialment l’experiència originària d’aquesta es-
paiositat que estaria a la base de l’habitar humà en els instants de cada 
dia, en aquests instants absurds que tornen sense parar i sense un sentit 
especìfic ; i precisament allà, es dóna el ritu de l’instant, que és un ritual 
en què es dóna l’inesperat, el meravellós i, de vegades lo terrorífic .... En 
l’eternitat que torna i torna es constitueix el que és la vida; i en aquest 
etern retornar podem apreciar com s’ “esculpeix en el temps”.

A la película Nostalgia....

Una de les relacions directes que puc fer de la pelicula amb el meu tra-
ball és l’aparició de l’espelma i el so que transcendeix de la imatge...

... D’on apareix tal l’espelma? Per què una espelma? 

Mirat d’una manera superficial es podria dir que és simplement una 
bogeria arbitrària i sense sentit d’un pobre home que ha extraviat el seu 
judici sa. I si ho mirem amb una mica de detenció ens adonarem que la 
l’espelma és en si mateixa l’instant en la seva finitud, és aquesta bogeria 
atzarosa, perquè sí, gratuïta que s’ esculpeix en el temps en un pla infinit 
i que transcendeix a les pròpies mans del personatge.

També m’he referenciat molt en Chritian Boltanski per les seves ins-
tal·lacions d’imatges, el tractament del color, i la llum incidint en elles i 
la utilització d’objectes creant aquests dubtes simbòliques a l’espectador.

“El que intento fer amb la meva feina és plantejar preguntes, parlar de 
coses filosòfiques, no per històries a través de paraules sinó per his-
tòries a través d’imatges visuals. Parlo de coses efectivament molt sim-
ples, comunes a tots. No parlo de coses complicades. El que intento fer 
és que la gent s’oblidi que és art i pensi que és vida. Per donar aquesta 
impressió de vida em serveixo de mitjans artificials, de l’art; no és la 
realitat, faig teatre; intento que l’espectador en aquest moment oblidi 
que està en un museu. “                                  
                                                                                   (Christian Boltanski)

            5.  REFERENTS 
    -  Moviments i artistes representatius de les idees tractades . -
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Gràcies  a la pel·lícula tan citada anteriorment “Nostalgia” decideixo 
“imitar” alguns del tractaments que en fa l’autor conduint-los dins del 
meu objectiu i transformant-los per les meves simbologies i significa-

cions autobiogràfiques assolint així el meu objectiu d’expressió.

Volia parlar de diferents reflexions com ara el temps , la foscor , el futur  
o la infantessa... i sobretot m’interessava el tractament de l’escala com a 
element representatiu de casa meva introduint-lo com l’element essen-

cial del vídeo muntatge.

Al començar escriure les meves reflexions sobre els temes ja citats el 
meu treball va anar evolucionat amb el temps i vaig deixar que el temps 

influencies també el vídeo muntatge (deixant-me conduir per les re-
flexions i pensaments del dia a dia i anant modificant el vídeo en base a 

aquests pensaments canviants ) 

Finalment el vídeo que inicialment tenia una durada de 4 minuts ha 
estat reduït a 2. 

      6.  METODOLOGIA 
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El 2008 es va projectar el pla urbanístic PMU-LCC que preveu l’expropiació d’una quarta part dels habitatges i la construcció d’un parc i de 
grans edificis que trenquen amb l’estètica de cases baixes del barri. La reparcel·lació ja està en marxa, i el pla serà una realitat en tan sols cinc 
anys . L’habitatge dels meus pares és un dels afectats per el pla de reorganització del barri de la Clota i serà derrivat per construir nous edificis.
Ara tan la meva família com jo ens trobem que estem apunt de perdre un tresor familiar i comencem a apreciar la casa com a tal . L’element 
de l’escala és molt influent per mi en relació amb aquest moment de vida ja que és l’element de pas cap al meu espai personal  (l’habitació) , 
simbolitza un recorregut vital i és un element que modificant la seva funció puc representar la casa sencera simbolitzant el recorregut  a la de-
construcció , significa un itinerari , la mort de casa meva . 

 

Paraules clau : 

Angoixa , temps , pèrdua, tristor , impotència , injustícia , final ,ombra, futur i esperança .

1. INTRODUCCIÓ 
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  2.  CONTEXTUALITZACIÓ 

      REFERENTS

 
Com a norma general quan es presenta un treball defenent una obra 
personal “has de citar “ aquells artistes que han estat una referencia en 
la execució del teu projecte , en el meu cas se’m presenta un punt molt 
complicat d’assolir perquè la meva obra és totalment autobiogràfica i 
intento defendre una situació en concret en la que em sento immersa 
directament sense poder de decisió, sentia que havia de treballar sobre 
aquest fet i la única resolució escaient era la escultura de ferro, enca-
ra que no m’he inspirat en cap artista per l’execució de la peça si que 
tinc molts referents importants per serien irrellevants de cara al escrit 
d’aquest treball però no ho són per mi. 

Faig referencia a tots els punts   dels que parlo en el treball, ara és el 
moment de citar al meu pare, tantes frases fetes i filosofies de vida cons-
tants en el meu creixement que fa que sigui un gra de sorra en la teva 
obra posterior, penso que es influent fins i tot la música que escolto a 
diari com és el meu cantant i poeta preferit Adolfo Cabrales i sobretot 
aquelles persones que t’acompanyen i pateixen la peça al teu costat en tot 
moment com seria en Jose Antonio Ares , el mestre de taller al qual li dec 
moltes gotes de suor.

Els artistes consolidats amb el món de l’art que sempre m’han interessat i 
amb els que puc tenir alguna relació directa o indirecta  són els següents, 
ja que han estat influents dins del meu camí artístic en la carrera de Be-
lles Arts :
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   CONTEXTUALITZACIÓ 

      REFERENTS

Aquest artista es va basar en les escales dels barris de ves-
sant de Medellín per crear l’“Espina dorsal”, una sèrie d’es-
cultures en fusta que reinterpreten un espai públic quotidià.

Juan Fernando Herrán se’n va anar als barris dels vessants 
de Medellín i va trobar que les escales per on els habitants 
pugen diàriament a casa, la majoria fetes per ells mateixos, 
eren formes escultòriques entre l’espai públic i l’espai íntim. 
Les va caminar, les va explorar, les va fotografiar i va co-
mençar a plantejar-se un fet artístic que després va plasmar 
en quatre estructures de fusta que semblen ascendir com a 
ramals que no condueixen a cap lloc.

Així van sorgir les escales que componen la mostra “Espina 
dorsal”, escultures gegants fetes de fusta rústica, a l’estil de 
formalitats que s’usen en construcció per després buidar-hi 
el concret. Darrere d’aquestes peces hi ha una història artís-
tica i la representació de la vida de moltes persones.

“L’ escala com a objecte ens parla de moltes coses que els 
artistes podem explorar des de diferents angles ja que és l’ 
element de pas entre dos estàncies diferenciades per una 
alçada.”

Aquest artista es va basar en les escales dels barris de vessant de Medellín per crear 
“Espina dorsal”, una sèrie d’escultures en fusta que reinterpreten un espai públic 
quotidià.

                Juan Fernando Herrán
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   CONTEXTUALITZACIÓ 

      REFERENTS

                   Richard Serra

És la reflexió més completa de Richard Serra al voltant de la fisicitat de l’espai 
i la naturalesa de l’escultura.

Lliure del pedestal tradicional i immersa en l’espai real de l’observador, l’es-
cultura de Richard Serra entaula una nova relació amb l’espectador, l’expe-
riència amb l’objecte passa a formar part essencial del seu significat. 

La matèria del temps permet percebre l’evolució de les formes escultòriques 
de Serra, des d’una el·lipse doble relativament senzilla fins a la complexitat 
d’una espiral. A mesura que el visitant les recorre i les envolta.

El que em sembla més interesant en la seva obra i que també he reflexionat 
en la meva escultura és la posta en escena , la relació que aconsegueix establir 
amb el públic i les emocions que floreixen en els espectadors que s’endinsen.

La materia del tiempo (The Matter of Time, 1994–2005)
                                                                               Ocho esculturas, acero patinable
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   CONTEXTUALITZACIÓ 

      REFERENTS

                     Jorge Oteiza 

Les caixes buides i metafísiques estan entre les seves obres més cèlebres. Les 
caixes metafísiques no són, com poguessin semblar a primera vista, escultures 
fetes de planxes i xapes de metall, sinó un lloc obert, on se’ns apareix l’espai buit 
de la consciència. D’aquesta forma el que l’artista esculpeix no és la matèria, 
sinó el sentiment i la intel·ligència dels espectadors i, finalment, dels ciutadans, 
perquè per a ell l’obra d’art és una escola pública i oberta per a conscienciar-nos.. 
Oteiza va arribar a afirmar en aquest sentit que l’art és una escola política de 
presa de consciències. Ell no veia una separació entre el poble i l’artista, ni entre 
l’espai privat i l’espai públic.

Des d’aquesta experiència, la veritable obra d’art és una caixa de ressonància, 
igual que passa amb l’espai públic. Qualsevol plaça és una caixa oberta, on els 
ciutadans apareixen i existeixen. Aquest és el lloc on els ciutadans ens vam reu-
nir i vam parlar. Des d’aquí veiem el cel i sentim la terra. En aquest lloc buit ens 
agafem la mà i ens donem petons quan ens trobem. Les façanes dels edificis són 
les arestes i els límits espacials de la caixa que conformen els carrers i places dels 
seus habitants, i quan la gent surt a la plaça i al carrer, la ciutat es converteix en 
una caixa de ressonància, en un espai buit que s’omple de vida, perquè el buit no 
és passiu, sinó receptiu i actiu. 

… expressió de vitalitat cultural, col·lectiva i comuna.
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Des de que vaig començar la carrera, dins del meu treball ar-
tístic personal hi ha hagut un tema primordial en les meves 
peces que es l’estudi o sentiment amb la meva llar i tot el que 
gira entorn a això com ara la família o el temps. Això es deu al 
pla urbanístic PMU-LCC que amenaça amb modificar l’aura 
natural i el caire rural que es respira en el meu barri (la clota).
Com a veïna  de Barcelona que sóc , per experiència viscuda 
veig una Barcelona en constant transformació enfocada al tu-
risme i per tal de crear un façana més nova esta  perdent el seu 
caire més rural antic i natural que n’era en un passat , ara és 
el moment de treballar per intentar arreglar , d’alguna manera 
aquest futur proper. 
L’art és l’expressió de l’artista , el mecanisme humà necessari per 
plasmar les nostres inquietuds i problemàtiques del món , en 
relació amb això ara com a treball final de grau penso que a 
manera reaccionaria i de recull del tot el meu pas per belles 
arts és important per mi que culmini aquest recorregut per co-
mençar-ne un de nou.
L’objectiu del meu treball és fer un seguit de fotografies del barri 
i de la casa i explicar el procés que ha iniciat el govern amb l’ob-
jectiu de manifestar així el malestar que aquesta situació esta 
creant en el veïnat.

Pretenc mostrar als espectadors aquest caire tan especial del 
barri , “allò” que el diferencia dels demès barris de Barcelona i 
que el fa únic , em centraré sobretot amb la historia sentimental 
de casa meva i vull que en conjunt sigui emotiu , trist i trans-
gressor . 

Partint d’aquí el meu objectiu principal de fer aquesta peça es 
inicialment un tema molt personal , íntim i autobiogràfic que 
sorgeix de la intencionalitat, una “teràpia” personal amb el meu 
present transformant aquesta sessió terapèutica en una peça  
que físicament respon a una escultura de ferro però sentimen-
talment es un seguit de sentiments plasmats en unes planxes. 

Els objectius els podria dividir en dos  “branques” essencials 
que responen al següent : 

Objectiu sentimental i reivindicatiu i objectiu artístic i de pro-
ducció artesanal ; trobant-me en el final de la carrera també 
he volgut aprofitar per treballar una peça de grans dimensions 
i aprendre a utilitzar el ferro ja que un cop fora de la facultat 
em serà complicat requerir d’un espai i de les maquines ne-
cessàries per poder dur a terme una obra d’aquesta magnitud.

            3. OBJECTIUS

  

El genio de la especie humana es, sin embargo, prodigioso. Alguien dijo de ella que sólo se plantea aquellos problemas que es capaz de resolver. 
Y alguien más dijo también que, cuando un problema no puede resolverse, entonces deja de ser un problema. Y que la manera de quitarse de 
encima los problemas irresolubles no consiste en desfallecer luchando por resolverlos, sino más simplemente en disolverlos. “Nunca fue tan 
hermosa la basura”...

José Luís Pardo - “Nunca fue tan hermosa la basura-Hacia una estética de los peor”
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Presento el treball des de la visió d’una resident de la Clota que 
perdrà la seva llar de manera imminent i que per això recopila 
els records passats i presents d’un barri i d’una casa on encara 
s’hi conserven moltes de les coses del món d’ahir i que és l’úl-
tim barri de la gran Barcelona que compleix unes condicions 
característiques.
Cada habitant de la ciutat té la seva pròpia relació amb els “mo-
numents” que donen testimoni a una historia més profunda i 
col·lectiva i el recorregut urbà de cadascú permet crear en el 
nostre record una idea diferent de la ciutat.
A mesura que passen els anys es generen uns records tan in-
dividuals com col·lectius ja siguin bons o dolents però sempre 
aquests records es converteixen en positius quan hi ha la ame-
naça de no poder crear-ne més.
El meu recorregut amb el treball final de grau té com a inici un 
vídeo que es titula , “tiempo” ( el vídeo es pot veure als annexos 
).
En el vídeo es veu un nen (el meu germà)  que puja i baixa les 
escales de la casa , ambientat en una foscor i amb una imatge 
distorsionada , un so de pluja canviant junt amb el tractament 
del vídeo , utilitzant la nitidesa quan canten els ocells i distor-
sionant la imatge quan el so es de pluja i tempesta . La relació 
que s’estableix amb el nen i l’escala es trenca al final del vídeo 
quan sona un timbre escolar al finalitzar el pati. La vida es un 
gran pati, un esbarjo on sorgeixen moments de tota mena i on 
neixen sentiments diversos que em de pair i afrontar darrera-
ment i a vegades anteriorment.

Es tracta d’una reflexió sobre la vida, sobre la situació marca-
da pels estats, com ens mentalitzen i marquen el nostre camí , 
com una escala , un rol progressiu marcat des de un inici fins 
un fi, em pregunto sense resposta el perquè de tot això, intento 
remarcar el sentit de la meva vida amb els àudios ja citats, faig 
el muntatge amb estima tan per la escala (l’ambient de la meva 
llar) com per l’actor ( l’Àiax , el meu germà ) en canvi al veure el 
resultat i comportar-me com una espectadora més m’esgarrifa i 
em fa por, m’entres el visualitzo i penso en les reflexions. Penso 
que es interesant pensar i fer-me preguntes sobre aquesta re-
acció meva . La intenció inicial no era aconseguir un resultat 
terrorífic ni fantasmagòric, simplement desdoblar la imatge per 
parlar de la no unitat de la persona sinó del desdoblament de 
tal.

Aquest estudi només va ser l’inici de tot, l’arrel del meu projecte 
final que s’ha anat teixint amb el temps.
En base a aquesta situació com a resident que he sigut d’aquest 
barri des de la meva infància fins a dia d’avui i com a veïna 
actual he volgut treballar artesanalment sobre aquesta historia, 
la historia d’una casa que morirà desconstruïda i d’una família 
que patirà la desconstrucció de la seva historia canviant radi-
calment la seva vida . 

Conceptualment vull enfocar l’escultura dins de la memòria  
individual  ( des de el meu punt de vista com a experiència  
pròpia ).

       4. MARC CONCEPTUAL

                                            4.1  -  LA IDEA -
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   5. MARC METODOLOGIC :

                    5.1   TREBALL DE CAMP

 
(…) la vida ciudadana no se rige sólo por 
normas formales, sino también por pautas 
implícitas, por valores y por sentimientos 
más o menos compartidos. Esta dimensión 
emocional se expresa en la ciudad por medio 
de la toponimia, de los monumentos, de los 
colores, de las formas en general, del paisaje 
urbano. No debe sorprendernos que la arqui-
tectura de la ciudad despierte interés, pasión 
y polémica, pues los ciudadanos intuyen que 
su estado de ánimo va a depender un poco de 
ello. Y tampoco es un capricho que los po-
deres de cada época hayan querido marcar el 
territorio con símbolos de su autoridad. (…) 
es el temor difuso a una ciudad inhóspita he-
cha de elementos fríos y de espacios deslava-
zados, a una ciudad que destruya memorias y 

no genere emociones.

          Jordi Borja. “La ciudad conquistada”

                            Barri de La clota , vista aérea.
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HISTORIAS HUMANAS DETRÁS DE UN 
PLAN URBANÍSTICO EN HORTA-GUINARDÓ

Ana y su hija Isabel, en primer plano. Detrás, el resto de vecinos.

   Cuatro familias resisten en casas viejas rodeadas de ruinas a la espera 
   de un realojo justo.                                                      

HELENA LÓPEZ
Jueves, 10 de octubre del 2013
Ana Ruiz tiene 85 años y es viuda desde hace poco más de 10. Acaba de 
ser operada de un cáncer y vive con su hija, Isabel, de 55 y una disca-
pacidad intelectual severa. Viven en una casita en la Riera de Marcel·lí, 
una calle pequeña y tranquila en el antaño plácido barrio de La Clota, en 
Horta, ahora rodeadas de casas en ruinas. Tienen un pequeño huerto, un 
patio donde Isabel pasea y una relación casi familiar con sus vecinas. «A 
mí me sacan de aquí y me matan. En el barrio lo tengo todo a mano, 
con mis vecinas, que me ayudan, y la niña igual. Yo no me quiero ir. 
Nunca he salido de Horta», apunta la mujer.
Es de una de las cuatro familias que quedan en su calle, afectada por un 
plan urbanístico que pretende convertir su barriada en un gran parque. 
El resto, propietarios -las cuatro familias que quedan están de alquiler-, 
cogieron el dinero de la expropiación y se fueron. 

Ahora quedan estas cuatro familias solas -todas formadas por jubila-
dos, dos con hijos discapacitados a su cargo-, rodeadas de casas en rui-
nas que el ayuntamiento derribó para evitar ocupaciones y que ahora 
se han convertido en paraíso de botellones.
«Con lo tranquilo que había sido este barrio y ahora no se puede 
vivir aquí, entre ruinas y basura», resume Pepita Escobar, otra de las 
unidas vecinas afectadas.
Pese a que ese conjunto de casas bajas están históricamente afectadas 
-«yo tenía 5 o 6 años y ya lo decían», explica Josep Vaqué, marido de 
Pepita-, este grupo de vecinos no recibieron las primeras ofertas de re-
alojo por parte del ayuntamiento hasta hace cinco años. «Primero nos 
dijeron que nos realojarían aquí al lado, en una promoción nueva 
en las mismas condiciones en las que estamos ahora. Tenemos un 
contrato de alquiler vitalicio y pagamos 113 euros; pero después 
la situación cambió, y nos ofrecían esos pisos, pero de compra, y 
nosotros somos todos jubilados con pensiones pequeñas, ¡cómo 
nos vamos a meter en una hipoteca, a nuestra edad!», expone María 
Reina, principal apoyo moral y físico de Ana, y madre de Marta Fer-
nández, quien envió una carta a este diario para denunciar la situación 
en la que se encuentran sus padres y su hermana, y otras tres familias 
del barrio.
Después de la negativa a mudarse al piso en el barrio, pero en condicio-
nes inasumibles, el ayuntamiento les hizo una segunda oferta: un piso 
en el Poblenou, con un contrato de alquiler en las mismas condiciones 
durante 10 años. «A los 10 años y un día ya pasaríamos a tener otras 
condiciones. Nosotros no hemos decidido irnos, nos echan ellos, así 
que no queremos pagar más de lo que pagamos. Tenemos claro que 
no quedemos ni irnos del barrio ni pagar más», subraya Pepita. Como 
Ana, uno de los temas que lleva peor es irse a la otra punta de la ciudad. 
«A mí me da miedo el metro y el ascensor. Estoy acostumbrada a 
vivir en mi casita y ya tengo 85 años para cambiar», añade frágil Ana.
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Además de sentirse engañados

- «primero nos dijeron que nos quedaríamos en el barrio con las mis-
mas condiciones económicas, después nos ofrecían pisos aquí, pero de 
compra, y ahora nos dicen que nos vayamos al Poblenou, y con un con-
trato de 10 años», resume María- los vecinos de esta pequeña calle de La 
Clota se sienten abandonados. «Aquí no vienen ni a limpiar. Esta lleno 
de escombros, llamamos, y no nos hacen ni caso. La última ha sido que 
nos han quitado los contenedores. Es como si no existiéramos, pero 
estamos aquí, y no nos pensamos ir hasta que nos arreglen la situa-
ción», cuenta Jordi, marido de María y padre de Marta y de Montserrat, 
quien tiene una discapacidad y vive con ellos.

«No paran de llamarnos para que vayamos a ver los pisos del Poble-
nou, que están muy bien, y claro que están bien, el problema no es 
ese, el problema es que las condiciones que nos ofrecen no son las que 
pactamos en su día. Nos quieren echar del barrio y encima en una con-
dición de fragilidad todavía mayor de la que estamos ahora», cuenta 
María, miembro de la asociación de vecinos del barrio. Hoy han sido 
convocados a una nueva reunión a la que van sin demasiadas expectati-
vas. «Parece que tienen prisa, pero no nos iremos de cualquier manera. 
Esta es nuestra casa», concluyen guerreros.

Fuentes municipales aseguran que su objetivo es ofrecer viviendas socia-
les a todos los afectados y que «jamás» han presionado a nadie para que 
se marche de su casa. Puntualizan también que, después de los citados 
10 años en los que se mantendrían las condiciones actuales, cada familia 
pagaría «según su renta».

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/los-ultimos-clota-2734538
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   5. MARC METODOLOGIC :

                    5.2   PRIMERS ESBOSSOS

2on esbós                                                     1er esbós
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                     ESBOSSOS FINALS 

 esbós FINAL                                                     3er esbós

W
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              PLANTEJAMENT DE LA PEÇA 

Peces desmontables D,E,F i G.                                 Peces desmontables A,B i C.
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                                                MAQUETA 
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                                PROCÉS DE L’OBRA FINAL
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            Títol :  ¿ FUTUR ? Mides : 3.00 m x 2.40 m 
         Materials : Ferro , tela , cordill i acer inoxidable.
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         7.   CONCLUSIÓ I AGRAÏMENTS

A l’hora de plantejar-me el treball final de grau , venint de la rama de 
fotografia i vídeo la meva idea inicial va ser fer una peça de ferro 
( una escala convencional ) amb unes projeccions de vídeo sobre d’ella 
, creant una sensació  hiperrealista . Desprès de moltes tutories vam 
arribar  a la conclusió de que no era viable, ja que el fet de solapar dues 
peces que cadascuna funciona com a obra individual no era gens fàcil.

Finalment vaig decidir treballar en ferro, seguir amb l’element de l’es-
cala però no una escala convencional sinó responent a una escultura 
i mantenint les mides reals de l’escala de casa meva. Les seves mides 
i el pes del ferro em complicaven molt la feina del taller però gràcies 
a l’Ares, Josè Antonio , el mestre de taller em trobat la solució a cada 
qüestió que la obra ens presentava.

Aquesta peça no ha estat una execució fàcil però gràcies a algunes 
persones he aconseguit els meus objectius inicials, com ja he citat és 
un treball autobiogràfic i per això les idees i enfocs més sentimen-
tals son “meus” però han influït molts factors que m’han invitat a la 
reflexió i sobretot moltes ajudes per la part de l’execució de les dues 
obres  finals, i per això vull dedicar un espai del meu treball per nom-
brar a aquestes persones que han estat essencials en aquests procés i 
que junts em aconseguit els resultats esperats.

A en Jaume Ros Vallverdú, com a tutor per la seva entrega i constàn-
cia, gracies a la seva amplia disponibilitat ens ha permès tenir una 
completa comunicació sobre la obra i dur el seguiment necessari per 
que el treball hagi assolit els requisits. He sentit un tracte molt pater-
nal i ha estat un plaer treballar dins del departament d’escultura.

També agrair de tot cor l’entrega de la meva família com ara el meu 
pare per aconseguir-me l’impossible ( el pany de clau soldat en un dels 
graons i originari d’una casa afectada de la clota). També al meu germà 
petit l’ Àiax per  la seva capacitat interpretativa , la seva entrega per 
ajudar-me en tot moment i la seva paciència en el treball, ja que s’ha 
convertit en la figura que representa l’esperit de la meva obra.

Sobretot al meu mestre de taller l’Ares que encara que des de un inici 
em va advertir de que no seria una feina fàcil ha estat al meu costat 
ajudant-me  tots els dies que he treballat sobre la peça , assessorant-me 
en tot moment sobre quins materials necessitaria , sobre l’execució i el 
muntatge en general i sobretot perquè ha sigut  el meu mestre en totes 
les eines i màquines que he utilitzat per treballar el ferro, la comuni-
cació ha estat l’element essencial perquè tot sortís bé. M’he sentit molt 
còmoda treballant al taller de ferro, on hi ha un ambient completament 
familiar i d’equip.

I finalment a la meva parella en Carlos Montañez que és la persona que 
ha patit tots els transports dels materials emprats i sobretot el meu pilar 
sentimental i psicològic per escriure aquesta memòria.

A estat un plaer treballar per primer cop una obra amb la que m’he sen-
tit molt còmoda sentimentalment per el seu context i estic molt orgu-
llosa de mi mateixa perquè venint del ramal de fotografia mai m’hagués 
imaginat que l’obra de final de grau seria una peça treballada en ferro 
de 2,40mx3 m, però no tant per les seves dimensions sinó perquè penso 
que el resultat ha esta espectacular.                     

                                                                                                           Gràcies 
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