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1. INTRODUCCIÓ:
1.1 PREÀMBUL
Les raons per les quals vaig triar aquest treball són les següents.
En primer lloc no tenia molt clar de què volia fer el treball de recerca, però el que
sabia del cert era que volia fer alguna cosa artística i relacionada amb el que estic
estudiant i que segurament faré en un futur. Un tema que m’interesses, pel que
sentís curiositat però alhora del que no en tingués gaire coneixement.
Vaig començar a pensar en estudiar algun corrent artístic i després a crear-ne una
obra, imitant el moviment, les idees d’aquell art, els materials...
Vaig començar a pensar-hi més profundament i vaig fer una mica de recerca per
internet, fins a trobar intervencions d’art urbà: des de pintures en grans parets
d’edificis abandonats, pintades de petits dibuixos al terra, o pintures en el mateix
mobiliari urbà. M’atreia molt la idea d’utilitzar els mateixos elements del carrer per a
crear art.
Expressant la idea de que l’art no només el podem trobar als museus i que es pot
crear art amb les coses més quotidianes que ens puguem imaginar.
L’altre fet que m’agradava d’aquest art tant especial, era la influència que pot tenir
sobre la població. És un art per a tothom, no hi ha classes socials, tothom que va pel
carrer el pot veure i el més bonic, els hi pot alegrar per un petit moment el dia.
Després d’haver descobert que m’agradava l’Art Urbà, ho vaig comentar a les meves
professores de les matèries artístiques a veure què en pensaven.
I al final em van recomanar canviar de moviment, ja que deien que l’Art Urbà podia
confondre’s amb el Graffitti i és un tema que ja s’ha tractat molt en treballs de
recerca anteriors i que no queda gaire recerca per fer.
Per aquest motiu vaig haver de tornar a buscar un altre moviment, però volia
continuar amb aquella idea que m’havia atret de l’Art Urbà, de treure les obres d’art
dels museus i posar-la a mans de tothom.
Tot seguit vaig descobrir el Land Art. Com l’Art Urbà, la idea principal que volia
estendre era treure les pintures i escultures dels museus i posar-les en comptes de
la ciutat o espais urbans, a la naturalesa. I a més crear les obres amb materials
orgànics i provinents de la natura.
4

Em va semblar un art molt pur, interessant i no gaire conegut. A partir d’aquí ja vaig
començar a pensar on podria anar la peça que crearia com a projecte pràctic del
treball.
I vaig tirar endavant amb aquesta idea.
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1.2 OBJECTIUS DEL TREBALL:
Un dels objectius principals d’aquest treball és donar a conèixer una forma d’art no
gaire coneguda, que té en compte la naturalesa, la respecta i la vol conservar i
allunyar de la destrucció massiva. A part de donar-ho a conèixer, també representa
un aprenentatge per a mi. Ja que abans de començar aquest treball en sabia el
mateix que qualsevol altre persona i espero acabar sent-ne una petita entesa.
Mentre aprenc en què consisteix el Land Art, també em serveix per a aprendre a fer
recerca, a destriar la informació que no és important, i a identificar quina és
necessària.
El segon objectiu que ens vam plantejar amb la meva tutora del treball als inicis amb
la Caterina Saguer i que posteriorment em van canviar amb l’Alejandro Gallardo, va
ser la creació d’una peça de Land Art.
Havia de pensar varies idees per a realitzar una obra que seguís el moviment de
Land Art, passant pel procés dels esbossos, cerca de l’espai adequat per a fer l’obra,
materials...
Formulant la pregunta: És possible crear art només a partir de materials de la terra?
Això és el que m’agradaria poder acabar demostrant, que és possible fer art a partir
de qualsevol material, situació, espai...
I realitzar l’obra seguint el sistema dels artistes de Land Art, que pot ser fent un
reportatge de fotos de tot el procés de la creació o un vídeo que ensenyi el procés
que s’ha seguit, en definitiva l’evolució de la idea.
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1.3 METODOLOGÍA:
Pel que fa a la metodologia, en el meu treball no volia incorporar-hi cap enquesta, ja
que no em semblen gaire efectives pel tipus de treball que jo m’havia plantejat.
Volia realitzar un treball amb una part escrita, però que la imatge fos abundant, ja
que es tracta de poder comprendre què és el Land Art i sense imatges, hi ha obres
que són molt difícils d’imaginar. I després a part d’aquest treball escrit vaig decidir de
realitzar una obra de Land Art, ja que al haver buscat tots els autors més importants,
hauria vist moltes idees de propostes possibles i amb tota classe de materials
inimaginables si no hagués investigat una mica. Per tant en el meu treball hi ha una
part de recerca bibliogràfica i de recerca per internet sobre el Land art.
El que em feia més il·lusió del treball de recerca és la part de creació de la meva
obra de Land art i tota l’elaboració del procés de creació d’aquesta obra. Perquè no
és només crear l’obra. Era emocionant des dels primers esbossos, a la tria del lloc,
material i finalment veure el resultat final que tenia en ment fet realitat.
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2. LAND ART
2.1 DESCRIPCIÓ:
El Land Art o Earth Art, és un moviment artístic sorgit a finals dels anys seixanta.
Se’l considera una mescla entre l’Art Povera I l’Art Ecològic. O també una extensió
del Minimalisme. Els Minimalistes s’enfrontaven als espais a les galeries i en canvi
els seguidors del Land Art ho feien amb allò proper a la terra.
Land Art es podria traduir com a Art de la Terra.

2.2 OBJECTIU:
L’objectiu d’aquest nou moviment és el mateix pel qual han anat canviant i sorgint
nous corrents al llarg dels segles, volia canviar la visió de la societat.
En aquest cas, els artistes de Land Art, volien ampliar els límits de l’art, pel que fa
als materials i alhora la localització de l’obra.
Aquest nou moviment serà un pas decisiu, pel que posteriorment es convertirà en
l’Art Conceptual.
Així que, el que es volia en aquest nou art, era treure les obres dels museus i situarles en un context natural, com poden ser: el mar, la muntanya, el desert, camps,
boscos…
Es deixa la ciutat, i s’utilitza l’entorn natural com a element de suport de les obres.
En realitat, pretén ser una forma de preservar el nostre planeta, ja que el que sigui
considerat com a art, es podrà salvar de la destrucció de la nostra societat. I no
només estarem preservant el medi ambient, sinó que també l’esperit humà.

2.3 REPRESENTANTS I ORIGEN:
A finals dels anys seixanta, una sèrie d’artistes atret per l’exterior de les galeries,
comencen a crear obres a fora dels museus en deserts, muntanyes de Nevada,
Utah, Arizona i Nou Mèxic.
Usaven excavadores i molts d’altres mitjans, per a construir rampes, piles de terra...
8

El resultat, va ser una enorme expansió de l’art en la que el paisatge, la formació
terrestre, l’horitzó, el clima i l’erosió es converteixen en materials reals.
Molts dels artistes que seguiran aquesta nova corrent artística, són americans i
britànics. Depenent del seu lloc d’origen, les seves obres tindran uns trets que les
diferenciaran. En el cas dels artistes britànics, les seves obres, tenen una intensa
tradició paisatgística, mentre que en els americans es podrà percebre el seu amor
per l’Oest.
Les primeres aparicions del Land Art, van sorgir a Amèrica. Alguns dels seus
representants més importants, són:
Christo (1935), Robert Smithson (1973), Richard Serra (1939), Walter de
Maria(1935) i d’altres.
Pel que fa a Europa, van destacar els següents:
Els artistes britànics: Richard Long (1946), Hamish Fulton (1946), i Andy
Goldsworthy (1956) entre d’altres.
Es va establir com a moviment amb una exposició a Nova York, presentada per
Dwan Gallery l’any 1968, amb el nom “D’Obres de la Terra”, i organitzada per
Smithson. Tot seguit, es va fer l’exposició “Terra”, al museu de la Universitat Cornell
de Nova York. I des del 1974, gràcies a la Dia Arts Foundation, s’han pogut
subvencionar gran nombre de projectes de Land Art.

2.4 COM ES PRESENTA AL PÚBLIC?
Una de les preguntes que poden sorgir després d’haver explicat una mica les arrels
del seu origen, és: com es pot exposar a un museu, si precisament el que es vol, és
fer les obres fora d’aquest.
Doncs la qüestió és que molts dels paisatges, terrenys en què es realitzen les obres
de Land Art, es troben en llocs allunyats i amagats del gran públic. Per a poder-les
donar a conèixer, es fa a partir de pel·lícules, fotografies, reportatges a la televisió...
Utilitzant tots els mitjans audiovisuals de comunicació possibles.
Alguns dels autors consideren la fotografia com a l’obra o com a element per a poder
visualitzar-la.
En certa manera, les fotografies compliran el mateix propòsit que l’obra en viu.
Les pel·lícules, són un mitjà d’expansió molt útil, ja que amb aquestes es pot veure
tot el procés que a seguit l’artista per a crear l’obra definitiva i això li dóna un toc més
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personal i posteriorment gràcies a aquest reportatge el públic podrà comprendre
millor l’obra i la idea que l’artista vol transmetre.
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3. OBRES MÉS RECONEGUDES D’ALGUNS DELS
ARTISTES MÉS INFLUENTS DEL LAND ART:
3.1 ARTISTES AMERICANS:

3.1.2 CHRISTO I JEANNE-CLAUDE:
Va néixer el 13 de juny del
1935 a Glabrovo a Bulgaria,
però té nacionalitat Nord
Americana.
Artista

famós

internacionalment pel seu
art de cobrir des d’objectes
quotidians com poden ser
ampolles, revistes, fins a
grans edificis emblemàtics.
Christo i Jeanne-Claude, 2005

Les grans obres de Land
Art les feia amb l’ajuda de la

seva dona, també artista, Jeanne-Claude, d’origen marroquí.
La seva obra s’emmarca dins el Land Art, ja que utilitza el paisatge com a suport
artístic. Algunes de les seves obres més impressionants estan realitzades en
espectaculars llocs naturals.
Els seus grans projectes temporals, necessiten una gran persuasió política, talent
organitzatiu i finançament independent mitjançant la venda de les seves pròpies
obres anteriors. A més, adquireix un paper en la societat des del moment d’inici de la
construcció fins a la cobertura mediàtica en llibres i vídeos.
El marc sociopolític i econòmic, és una part important de l’obra.

Algunes de les obres més impactants dels artistes:
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-Wrapped Coast, Sidney (Austràlia, 1969)

Esbós Wrapped Coast, Christo , 1969

Collage Wrapped Coast, Christo, 1969

Aquesta obra de Christo se la
podria considerar una de les més
espectaculars

de

tots

els

embalatges que ha realitzat. En
aquest cas va cobrir la Costa de
Little Bay a Sindey, Austràlia.
El que fa que ressalti per sobre
d’edificis importants o d’altres
obres seves ja molt especials, és
la superfície que va haver de

Christo dirigint l’obra de la Wrapped Coast, 1969

cobrir. I això la fa l’obra d’art més
gran que s’hagi realitzat en la història.
Per a poder realitzar el projecte van ser necessaris 9.300 metres quadrats de tela
sintètica i 56 quilòmetres de soga.
Per sort Christo no va realitzar l’obra sol, va tenir l’ajuda de la seva dona JeanneClaude i amb la col·laboració de 130 ajudants i 17.000 hores de treball van poder
crear l’obra.
Les obres de Christo no volen tenir un significat específic, són el que es diu l’art per
l’art. Però una cosa si què és, són obres de protesta, com una alerta a la societat
que també es pot disfrutar de l’art a fora dels museus. I per tant transmetre la idea
principal del Land Art.
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Les obres de Christo poden resultar molt polèmiques, i ell mateix ens diu que no es
pot discutir d’un quadre abans de ser pintat, però les seves obres són tema de
polèmica a favor i en contra abans i després de la seva creació.

Wrapped Coast, Christo, 1969

-Valley courtain, Colorado (Estats Units,1972)
Una

altre

de

les

obres

que

impressionen més de Christo, és
aquesta on es pot veure una tela
de 400m penjada a través del Rifle
Gap,

una

vall

de

muntanyes

rocoses.
Per a poder-la realitzar, van fer
falta 1400 metres quadrats de
drap.

Esbós Valley Courtain, Christo, 1970
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La roba anava subjectada per unes barres metàl·liques que anaven situades a cada
vessant de les muntanyes.

Es van haver de fer dos intents per a poder penjar la cortina gegant.

Valley Courtain, Christo, 1970

Al primer intent la cortina es va trencar a causa del vent i les roques, van haver-ne
de fer una altre i al cap d’un any van poder tornar a intentar-ho. Aquest cop amb èxit
però no per gaire temps, ja que es va haver de retirar 28 hores després d’haver estat
penjada, ja que s’aproximava una tempesta.

L’Obra va resultar molt polèmica a causa del seu cost, que va ser d’uns 400.000
dòlars.
14

-Surrounded Islands, Miami (Estats Units, 1983)

Esbós Surrouded Islands, Christo, 1982

Aquesta obra de Christo va sorgir de la idea de la seva esposa Jeanne-Claude,
d’envoltar de la seva característica roba, onze illes de Miami.

Per a crear l’obra, van ser
necessaris 603.870 metres
quadrats de polipropilè rosat,
que flota per sobre de l’aigua
i té una distància de 61
metres. El color rosat de la
tela contrasta perfectament
amb l’aigua cristal·lina i la
vegetació

de

les

illes

desertes.
La instal·lació artística va
durar dues setmanes, durant
les quals un gran públic en va
gaudir observant-les des de
l’aire, la terra i l’aigua.
Surrounded Islands, Christo, 1982
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-Wrapped trees, Basel (Alemanya, 1998)
En aquest cas, aquesta
obra,

no

és

tant

espectacular pel que fa
a les mides com a
passat en les anteriors,
però segueix sent molt
original i especial. En
aquest

projecte,

l’objectiu era envoltar un
seguit

d’arbres

amb

Esbós Wrapped Trees, Christo, 1997

teles del Berower Parck a Alemanya. Aquest procediment el realitzen al Japó, no
com a obra d’art, sinó per a protegir els arbres els mesos més freds de l’any per a
prevenir-ne la seva mort o destrossa a causa de les glaçades, la neu i el fred de
l’hivern.
Van tardar 9 dies per a col·locar els 55.000 metres quadrats de tela que cobrien el
arbres.
Una curiositat de l’obra és que per a poder-la realitzar van tardar ni més ni menys
que 32 anys d’esforços, ja que primerament no els permetien portar-la a terme .

Construcció Wrapped Trees, Christo, 1997
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Wrapped Trees, Christo, 1997

En primer lloc al 1966 volien realitzar l’obra al museu de Saint Louis a Missouri,
però la petició va ser denegada. Van tenir la mateixa reacció quan al 1969 ho van
proposar a Paris. Finalment per sort a Alemanya els hi van acceptar la seva proposta
artística. Però no es van deixar ajudar pel que fa al finançament de l’obra, ja que un
fet peculiar de la parella, és que es paguen el cost de totes les obres ells sense cap
esponsor.

Panoràmica Wrapped Trees, Christo, 1997

17

3.1.3 ROBERT SMITHSON:
Va néixer a Nova Jersey el 2 de gener del
1938 i va morir el 20 de juliol de l’any 1973.
Artista americà molt influent per a gran
nombre d’artistes fins als nostres temps.
El seu art provocatiu creat a meitat dels anys
60 i principis dels 70, va redefinir el
llenguatge de l’escultura.
Ell va ser un dels fundadors del Land Art, i
se’l coneix per la seva famosa obra Spiral
Jetty (1970), situada al Mar de Sal d’Utah.
Per a crear aquesta obra, Smithson es va
inspirar

amb

un

monument

d’Ohaio

anomenat Great Serpent Mound.
Robert Smithson

Aquest

treball

de

Smithson prenia una noció
molt original pel que fa a
la forma paisatgística.
Per a crear Spiral Jetty, va
abandonar les tendències
formals,

trencant

les

normes de l’art tradicional
i els seus materials, i així
passant a un estil modern.
Per a les seves obres

Great Serpent Mound

usava materials com el
llenguatge, miralls, mapes, tractors, hotels i la terra per a crear les seves grans
escultures, fotografies, pel·lícules... Com que treballava amb gran varietat de
projectes, materials i formes, és difícil de posar una categoria al seu estil artístic.
Però abans de crear les obres de Land Art, va començar com a artista minimalista.
18

Les seves obres de Land Art més rellevants són les següents:

-Asphal Rundown, Roma (Itàlia, 1969)

Esbós Asphal Rundown, Robert Smithson, 1969

Asphal Rundown, Robert Smithson, 1969

Forma part d’un dels primer treballs de Smithson de Land Art.
En aquesta obra se’l relaciona amb l’art del dripping (goteig) de Jackson Pollock
(artista del segle XX reconegut pel seu peculiar estil d’action painting o dripping amb
pintura sobre tela) . Ja que no sabia quin seria el resultat final de l’obra.
L’obra està situada als afores de Roma.
El material que sembla que llisqui al llarg de la rampa de grava és quitrà. Per a poder
abocar-lo van necessitar material específic del món de la construcció.
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-Glue Pour, Vancover (Canadà, 1969)

Construcció Glue Pour, Robert Smithson, 1969

Glue Pour, Robert Smithson, 1969

En aquest cas, aquesta peça de Smithson formava part de l’exposició 955.000.
Aquesta obra va ser creada com a nova versió de la seva obra anterior anomenada
Flows (corrents).
Consisteix en un recipient de cola de color carbassa, que ha estat tombat a la
pendent d’un bosc.
Mentre l’artista creava la peça, el fotògraf Christos Dikeakos va ser l’encarregat
d’immortalitzar-ne la creació amb un conjunt de 27 fotografies.
L’obra transmet referències a l’expressionisme abstracte però majoritàriament vol
transmetre la idea d’estendre la pintura i l’art més lluny dels museus i passar-lo a la
naturalesa. Per tant és una obra de protesta i que impulsa la idea del Land Art.
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-Broken Circle, Emmen (Holanda, 1971)

Esbós Broken Circle, Robert Smithson,1971

Broken Circle, Robert Smithson,1971

Aquesta és l’única obra de Land Art que es conserva a Europa de l’autor.
Com podem observar a l’esbós de l’estructura, es troba situada al costat d’una altre
de les obres de Smithson l’Spiral Hill.
El Broken Circle, com diu el nom, consisteix en un cercle trencat situat a les aigües
d’un llac d’Holanda a Emmen. Està creada amb sorra blanca i al mig s’hi pot
observar una roca, que va situar Smithson en representació a l’Edat de gel.

-Spiral Jetty, Utah (Amèrica del Nord, 1970)
Aquesta

és

l’obra

important

de

Smithson

alhora

una

de

les

més
i

més

reconegudes del Land Art en
general.
Consisteix en un espiral de
basalt negre i vorejat de
cristalls blancs.
Per a crear l’espiral van fer
falta 6,650 tones de roques i
6 dies de feina, amb l’ajuda
Esbós Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970
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de tractors i grans màquines per a poder crear la immensa escultura. L’obra es troba
sobre les aigües rogenques del gran mar de sal d’Utah a Amèrica del Nord. A part de
l’especial localització de l’obra i el material amb el que ha estat realitzada, un altre
dels elements que la fa impressionant i espectacular són les seves dimensions de
gran escala, fa 4.572 m × 457.2 m, això fa que segons algunes persones, el millor
lloc des d’on es pot observar, és des del cel. I per tant per a alguns podria
representar un homenatge a Déu.

Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970

Senyalització Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970
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D’altres, consideren l’obra d’art, com a una visió moderna de les Piràmides o
l’Stonehege. Situada en un lloc remot, vist pel públic només a través de les
fotografies.

Vista aèrea Spiral Jetty, 1970

Una curiositat de la peça, és que al cap d’uns anys de la seva creació, el nivell del
mar va pujar i l’obra va quedar tapada sota la massa d’aigua, sense sortir a l’exterior
durant uns 30 anys, i per tant només en quedaven les fotografies. Això va provocar
que es convertís en una obra d’art llegendària, només visible en fotografies, però
encara present submergida en les aigües.
Durant els últims anys, el nivell ha tornat a baixar i a ser el mateix del 1970 i per tant
l’escultura és visible durant els mesos d’estiu, quan hi ha més sequera.
Aquest fet va tornar a atraure els mitjans de comunicació i fotògrafs a interessar-se
per l’obra que ressorgia de les aigües després de tants anys perduda.
L’escultura va ser finançada per la Galeria d’Art de Virginia a Nova York.
23

Vista aèrea Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970
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3.1.4 RICHARD SERRA:
Artista americà nascut a San Francisco al
1939.
Se’l considera un dels millors escultors vius
de l’art contemporani.
Als seus inicis va començar com a pintor i
artista minimalista i actualment es dedica a
l’escultura i se’l reconeix per les seves
estructures de grans plaques metàl·liques.
Amb un estil molt distintiu i propi. La
temàtica de la seva obra no ha variat gaire
al llarg dels anys i segueix fidel al seu estil
treballant l’acer.
Richard Serra

La gràcia de l’obra és l’equilibri i senzillesa de les gran plaques que pesen tones
però s’aguanten amb perfecta harmonia.
Gràcies a les seves feines anteriors abans de dedicar-se al món de l’art, va treballar
amb ferro i això li ha estat de gran ajuda per a crear les seves peces, ja que té
coneixements del material molt importants.
Pel que fa al Land Art, algunes de les seves obres estan situades en museus, als
carrers de grans ciutats i el que a nosaltres ens interessa més, a la naturalesa.
Es poden trobar obres de l’artista a llocs tant importants com al Guggenheim de
Bilbao i al de Nova York. També a llocs com Londres, Nova Zelanda i fins i tot a
Islàndia.
Això el converteix segurament en un dels artistes actualment amb vida més
reconeguts.

Algunes de les seves obres de Land Art:
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-Te Tuhirangi Contour, Kaipara (Nova Zelanda, 1999/2001)

Te Tuhirangi Contour, Richard Serra, 2001

Aquesta obra de Richard Serra està situada a la Gibbs Farm, lloc que ja he
anomenat anteriorment, on també hi ha situada l’obra de Sol le Witt Pyramid i moltes
d’altres obres de famosos escultors.
El més important d’aquesta obra a diferència de les altres que té distribuïdes per tot
el món, és la seva mida. Una espectacular peça d’una llargada de 257 metres.
L’obra dóna sensació
de rigidesa, però alhora
de moviment. Rigidesa
a causa del material
que

s’ha usat

i les

corbes que crea la gran
placa metàl·lica són el
que creen la sensació
Vista detall Te Tuhiranai Contour, Rihcard Serra, 2001

cinètica.

Un tret especial de les obres de l’autor, és el joc que crea entre la peça i
l’espectador. En que l’espectador se sent a la mateixa alçada de l’obra i fins hi tot
s’hi pot passejar per l’interior en cas que sigui una peça amb forma circular o espiral.
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Aquesta obra en concret va ser sol·licitada pel propietari del parc, que volia una
obra que sobresurtis, però alhora s’incorporés amb el paisatge.
Per aquest motiu Serra va decidir crear aquesta gran obra que ressegueix el relleu
del terreny.

-Sea Level, Zeewolde (Holanda, 1989)

Vista aèria Sea Level, Richard Serra, 1989

Aquesta altres obra de Land Art de Serra està situada al parc De Wetering a
Zeewolde, Holanda.
Consisteix en l’obra europea més gran de Serra, amb una llargada de 200 metres.
Representa, com el títol molt bé ens diu, el nivell del mar.
Situada sobre la gespa del parc al costat del canal. La seva alçada va variant
gradualment, com si entressis cap a dins al mar caminant fins al moment que perds
el contacte amb el terra.
Depenent de les condicions climàtiques, l’obra agafa un color on un altre. Feta
d’acer, en el cas que faci bon temps, el sol es reflexa en la gran placa, però quan hi
ha pluja agafa un to grisenc fosc.
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Sea level, Richard Serra, 1989
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3.1.5 WALTER DE MARIA

Walter De Maria és una artista de Land
Art també americà. Nascut a Alany,
California l’any 1935. I va morir aquest
any, el 2013 a Nova York.
El 1957 es va graduar a la universitat
Berkeley de California.
Com

a

artista,

pel

que

se

l’ha

reconegut més és per les seves obres
de Land Art als anys 70.
Però

alhora

també

ha

realitzat

exposicions privades per tot el món.

Walter de Maria

En

llocs

com

a

Paris,

Berlín,

Rotterdam, Naoshima d’entre d’altres.
La seva obra més destacada de Land Art:

-The lightning field, Nou Mèxic,
(1974-1977)
Aquesta obra de Walter de Maria és
una obra molt especial.
Consisteix en una obra situada a un
camp de Nou Mèxic. El que va fer va
ser col·locar 400 vares d’acer inoxidable
de

470-830

clavades

al

centímetres
terra,

en

d’alçada
una

zona

deshabitada.

The lightning field, Walter de Maria, 1977
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A causa de les vares d’acer, quan hi ha una tempesta elèctrica, les vares atreuen els
llamps creant així un espectacle de llum.
El desert es converteix en un espai metafísic i el paisatge aïllat, el lloc ideal per a
experimentar.

The Lightning field, Walter de Maria

The lighting field, Walter de Maria, 1977

El que volia aconseguir amb aquesta obra és dramatitzar la naturalesa, les
tempestes i el sol en un ritual geomètric d’enorme precisió.

30

3.2 ARTISTES EUROPEUS:

3.2.1 RICHARD LONG:
Artista

europeu,

concretament

d’Anglaterra. Va néixer a Bristol al
1945 el seu lloc de residència
actual.
Va estudiar art a l’escola Saint
Martin de Londres.
Té

un

gran

nombre

d’obres

disperses per a tot al món tant a
l’interior de museus en exposicions
privades com a la naturalesa. Però
sempre ha estat fidel a la seva
tècnica.
Amb un sol cop d’ull es pot
Ricahrd Long

reconèixer de seguida si es tracta
d’una de les seves obres.

Els seus treballs van des de l’any 1989 fins a l’actualitat i ha creat obres a tots els
continents.
Les seves obres de Land Art, a diferència d’altres autors no són ni monumentals ni
heroiques, sinó que el contrari, transitòries i efímeres.
Amb les seves obres a la naturalesa, mai la vol afectar o canviar de manera radical.
El que crea és una mena de marca pel camí que ha passat. Com podria ser un
cercle creat amb les mateixes pedres del terreny.
Long per a crear les seves obres a la naturalesa segueix tot un ritual. Fa una
caminada (expedició), que pot tenir un destí i objectius determinats o no i per la zona
on passa és on deixa aquesta marca del seu pas. On crea les obres al lloc que li
sembla més adequat. Normalment les seves obres són fetes a la natura, però en
ocasions les ha volgut mostrar en museus.
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Les obres realitzades a la natura les presenta amb fotografies. I separa els seus
treballs a la natura com he dit anteriorment amb expedicions de durada variada.
Un element important per a Richard Serra són els rius, diu: “Els rius transcorren per
tota la meva obra i l’aigua és un element bàsic en el meu art.”

Alguns dels seus treballs a la natura:

-Five Stones, Islàndia (1974)

Aquesta obra de Richard, consisteix en 5 rengleres de forats, que comencen en una
línia més o menys recta i s’acaben entrellaçant i passant els uns per sobre els altres.

Five Stones, Richard Long, 1974
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-Cotopaxi Circle, Equador (Amèrica del Sud, 1998)

Cotopaxi Circle, Ricahrd Long, 1998

Aquesta obra de Long, és creada a Equador. La va realitzar durant una expedició de
deu dies per aquesta zona.
Es tracta d’una circumferència creada amb les mateixes pedres del terreny rocós i
erm. Al seu darrera s’hi pot observar una muntanya, de la qual en destaca molt el
cim, ja que està nevat i ressalta amb les tonalitats grisenques de la resta de la
fotografia.
Com podem observar, presenta l’obra en una fotografia en blanc i negre.
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3.2.2 ANDY GOLDSWORTHY:
Va

néixer

l’any

1956

a

Cheshire, Anglaterra.
L’Andy Goldsworthy és un
extraordinari artista anglès
molt innovador pel que fa al
seu estil de Land art.
Els

materials

provenen

que

tots

de

usa
la

naturalesa, com és típic en el
Land art, i alguns poden ser:
la

neu,

el

gel,

roques,

plomes, pètals...
Amb

aquests

materials

produeix obres als espais
Andy Goldsworthy

naturals

exteriors

manifestant el contacte de la
natura amb el món.
Les seves obres desapareixen, pel propi pas del temps. Per aquest motiu l’autor les
presenta al públic a través de fotografies de color.
L’Andy abans de crear una de les seves obres, explora l’espai al que la situarà per a
descobrir quins són els materials dels que disposarà.
A part del que vol expressar amb el seu art, mentre el crea, té la intenció de no
deixar marca al paisatge. Sinó accentuar la mateixa bellesa de la natura,
amb escenes com podrien ser: crear un cercle de fulles flotants en un estany, grans
cercles de neu...

Algunes de les seves obres són les següents:
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-Bright sunny morning, Izumi-Mura
(Japó, 1987)
Aquesta obra de Golsworthy creada a Japó,
consisteix en una placa de gel on hi ha tallat
diferents cercles creant una gran sensació de
profunditat a causa de la llum. El nom de
l’obra traduït al català, vol dir: matí assolellat.

Bright sunny morning, Andy Goldsworthy, 1987

-Serpentine tree roots, Escòcia (Regne Unit,
any desconegut)
Aquesta obra de Goldsworthy, consisteix en dos
arbres, als quals ha creat com la continuació de les
seves arrels.
El material que ha usat per a aquesta obra, és la
mateixa sorra que ja hi havia al terreny del bosc.
Gràcies al fang que també hi ha al terreny, fa que la
sorra quedi compacte i es pugui treballar millor.
Per a crear l’obra, l’Andy només ha usat les seves
mans. Ja que prefereix treballar manualment que amb
eines i d’altres instruments.
A més no ha fet la continuació de les arrels de forma
corrent, més que arrels, ens recordaria més a una
continuació del tronc de l’arbre. Un tret que li dóna
gràcia és l’entortolligament que crea entre els dos
arbres, que de la seva sinuositat ens

Serpentine tree roots, Andy Goldsworthy

podrien recordar fins i tot a una serp.
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Finalment, dir que gràcies a la fotografia, l’obra guanya molt, ja que des de l’angle
que ha estat capturada, en destaca les arrels i el paisatge de darrera no destorba.
Només dir que l’obra és un bon treball de Land Art, ja que s’adequa perfectament a
la naturalesa.

-Arches, Kaipara (Nova Zelanda, 2005)

Arches, Andy Goldsworthy, 2005

Aquests arcs que estan situats a la Gibbs Farm, parc privat de Nova Zelanda,
formen part d’una sèrie de grans arcs que podem trobar a diferents llocs del món.
Però els països on estan situats, no són a l’atzar, representen les zones on han
emigrat escocesos els últims 200 anys.
Per tant en podem trobar a part de Nova Zelanda i Anglaterra, a Canadà i Amèrica
del nord.
L’obra consisteix en una línia de 5 arcs, que estan formats per 31 blocs de sorra
vermella fets a mà. I procedent de Dumfriesshire, i poden arribar a pesar 27 tones!
Pel que fa a les seves mides, són més grans del que semblen. La seva alçada és de
4 metres més o menys i d’una amplada de 7 metres!
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Arches, Andy Goldsworthy, 2005

Arches, Andy Goldsworthy, 2005
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3.2.3 PEREJAUME:

Pere Jaume Borrell i Guinart,
conegut amb el nom artístic de
Perejaume, va néixer l’any 1957 a
Sant Pol de Mar, al Maresme.
És un artista i poeta català.
Té formació autodidàctica, i rep
influències d’artistes com Joan
Brossa i Josep Vicenç Foix.
És

un

dels

creadors

contemporanis de Land Art a
nivell estatal que cal destacar. La
seva

obra

més

important

i

reconeguda és la que us presento
a
Jaume Borrell Guinart (Perejaume)

sota

seguidament,

titulada

Signatura.

-Signatura, Folgueroles (Catalunya, 2002)
Aquesta obra de l’autor català Perejaume, està realitzada al torrent de Folgueroles,
al seu pas per la Font Trobada.
L’obra dibuixa la signatura de Jacint Verdaguer en el petit torrent.

Vista aèria Signatura, Perejaume, 2002
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Perejaume va crear aquesta obra com a part del projecte De com posar Verdaguer a
Folgueroles, en motiu de la celebració del centenari de la mort del poeta català per
tant com a obra commemorativa.
L’obra ocupa una hectàrea i la intervenció que es va fer per a poder formar l’obra, va
consistir en modificar el torrent per crear el traç de la signatura.
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3.2.4 AGUSTÍN IBARROLA GOICOECHEA
Agustín Ibarrola, és un pintor espanyol
que va néixer a Bilbao l’any 1930.
Va estudiar al taller de Daniel Vázquez
Díaz a Madrid.
Jorge Oteriza és un dels artistes que
l’influeixen en la seva mentalitat artística
pel que fa a la divisió i anàlisi de l’espai.
La seva obra pictòrica desenvolupa la
seva ideologia política i pot ser inscrita
dins la pintura social. On denuncia el món
proletari i rural.
Actualment realitza obres de gran format,
tant

escultòriques

com

pictòriques

i

treballa en les seves intervencions a la
naturalesa en els seus boscos creant
Agustín Ibarrola Goicoechea

intervencions

pictòriques

als

arbres,

roques o d’altres elements.
A l’any 1993, la seva obra
més coneguda, El Bosque de
Oma, situada al País Basc,
pateix un seguit d’atemptats
per motius polítics. Juntament
amb les destrosses de l’any
2000 en que van destrossar
l’escorça de 100 arbres i 2
van ser talats.

Bosque de Oma, Agustín Ibarrola, 1982-85

A causa d’aquests successos l’artista decideix abandonar la seva terra natal i exiliarse a Àvila, on contemporàniament segueix creant diferents treballs.
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Alguna de les seves obres més conegudes:

-Bosque de Oma, Vizcaya (País
Basc, 1982-1985)
El Bosque de Oma, o també conegut
amb el nom de Bosque Pintado, és
l’obra més famosa d’Agustín.
Consisteix en un bosc, en el qual la
seva intervenció a la natura va ser
pintar l’escorça dels diferents arbres.
Les diverses pintures dels diferents
arbres, creen dibuixos si els mires en
conjunt, però s’han d’observar des de
punts de vista determinats, per a
poder veure el dibuix. El bosc consta
Bosque de Oma, Agustín Ibarrola, 1982-85

de 47 d’aquests mosaics.

Aquesta

obra

està

situada al País Basc,
terra natal de l’artista. A
prop de la localitat de
Kortezubi. Situat a la
Reserva

Natural

d’Urdaibai. Va ser creada
entre el 1982 i acabada
l’any 1985.
L’obra va ser concebuda
Bosque de Oma, Agustín Ibarrola, 1982-85

per Agustín com una
mostra de la relació entre
la

naturalesa

i

la

presència humana.
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4. COMENTARI COMPLET D’UNA OBRA DE LAND
ART

Te Tuhirangi Contour integrat al paisatge, Richard Serra, 1999-2001

4.1 CATALOGACIÓ DE L’OBRA

El seu autor és Richard Serra.
El títol d’aquesta escultura de Serra és Te Tuhirangi Contour.
Les mides d’aquesta peça són molt impressionants, de 6m x 5cm x 257m.
Aquesta obra artística de Serra la trobem situada a la Gibbs Farm a la costa de
Kaipara a Nova Zelanda.
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4.2 ANÀLISSI FORMAL ESTILÍSTIC

Te Tuhirangi Contour, Richard Serra, 1999-2001

a)

Materials:
Aquesta escultura de Serra està feta amb un material anomenat acer corten.
Al estar exposat als efectes atmosfèrics de l’exterior, dóna un efecte rovellat.
No és l’única obra en la qual Serra ha usat aquest material, precisament es
distingeix per un seguit d’obres similars a aquesta creades amb grans plaques
d’acer corten fent corbes i d’altres figures.

b)

Tècniques i mètodes:
El mètode que Serra ha utilitzat per a crear aquest projecte és la soldadura.
Primer va crear les diferents peces per separat i després va anar soldant tot el
conjunt.

c)

Classes de volum:
El volum d’aquesta figura és molt especial, el gruix de la peça és bastant petit,
però la mida de tota l’estructura en conjunt és espectacular. El volum es pot
veure amb claredat amb el joc que crea dels entrants i sortints de les corbes,
que destaquen molt sobre el verd dels prats de la granja on està situada.
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L’autor no ens marca cap punt de vista concret des d’on visualitzar l’obra, ja
que la miris d’on la miris el que es vol mostrar és la seva grandària, l’impacte
que causa sobre els camps i les corbes amb joc amb els petits canvis del
relleu en el mateix paisatge. Però el que és molt atractiu és visualitzar-la des
d’un lloc elevat i si la vista ja és des d’una avioneta o helicòpter deu ser molt
impressionant ja que es pot veure tota la peça d’un sol cop d’ull.

d)

Composició:
Com ja he mencionat anteriorment, el més important d’aquesta obra de Serra
i el que la fa diferent de les que té similars situades al Guggenheim és
l’espectacularitat de la seva mida (amb una llargada de 257 metres), l’espai
on es troba situada i fora del context típic dels museus. Creant així una obra
de Land Art.
Les formes de la figura són orgàniques, les úniques línies rectes són les que
delimiten l’inici i el final de la peça , però la resta és aquesta placa que crea
les diferents corbes. També cal tenir en compte que no en varia l’alçada, en
manté tota l’estona la mateixa.
L’obra ens dóna una sensació de rigidesa, però al mateix temps de moviment,
ens podria recordar les ones del mar.
Respecte al cromatisme de la figura, és monocroma (conté un sol color), i
aquest és el mateix que com ja he dit produeix l’acer corten. Un material que
s’usa molt actualment en obres públiques, perquè no s’ha de restaurar,
repintar o netejar i crea aquest bonic color coure, que li dóna un atractiu
especial. De rovellat vell i a més amb vàries tonalitats.
El tractament de la superfície del material és el mateix de l’acer corten sense
cap tractament especial per a crear una textura.
Pel que fa a l’eix predominant d’aquesta obra, seria definitivament d’eix
horitzontal.
Finalment l’últim tret d’aquest apartat, el ritme diria que és estàtic, més que
dinàmic.
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e)

Aspectes estilístics:
Richard Serra és un dels artistes més importants de la seva generació.
La seva escultura innovadora, explora entre les obres d’art i l’espectador. És
molt interessant el joc que crea en moltes de les seves obres, en que
l’espectador se sent a la mateixa alçada que l’obra i que fins hi tot es pot
passejar per dins el seu propi art. Això fa que el públic s’hi senti molt més
proper.
Ha produït obres a gran escala, arquitectura per a llocs urbans i
configuracions del paisatge. En aquest segon cas, seguint el moviment del
Land Art, les seves idees i objectiu.
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4.3 ANÀLISI DEL CONTINGUT I LES FUNCIOS DE L’OBRA

Te Tuhirangi Contour, Richard Serra, 2001

a)

Tema/interpretació del tema:
És una obra abstracta de Serra. Aquesta obra va ser un encàrrec del
propietari de la col·lecció privada de la Gibbs Farm, un parc d’art a Nova
Zelanda. El que el propietari li va demanar era una obra que sobresortís del
paisatge, però que alhora s’hi complementés.

b)

Argument de l’obra:
Pel motiu anterior, Serra va decidir crear una obra de grans dimensions però
que resseguís el relleu del terreny, per tant que el complementés i a més que
fos d’una sola peça.
Les paraules amb les qual el mateix artista descriu la seva obra són les
següents: “Collects the volume of the land”, que aquesta frase traduïda vol dir
que recol·lecta el volum del terreny.
I aquesta peça, com he mencionat també anteriorment, al mateix temps
segueix aquesta característica de Serra de la connexió entre l’artista i el
públic.
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c)

Tipus de funció:
La funció és totalment decorativa, forma part del paisatge d’aquesta zona
juntament amb la resta de paisatge.
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4.4 OPINIÓ PERSONAL
L’estil de Serra, és molt refrescant i modern, als seus inicis devia xocar tant per les
formes i la seva senzillesa (que les fa ser molt elegant), com per l’ús de nous
materials: acers, el corten, que ara estan tan de moda.
M’encanta l’obra, més que per la peça en sí, pel lloc on etapa situada i tota la història
que té al darrera.
Aquest lloc anomenat Gibbs Farm, està situat a Nova Zelanda. Consisteix en una
propietat privada, oberta al públic. Però amb l’única excepció que si es vol visitar
s’ha d’encarregar la visita amb antelació. És una gran extensió natural plena d’obres
d’art. Concretament de Land Art, ja que totes es troben situades a la naturalesa. Tot
el conjunt de les obres de varis autors importants, com poden ser Sol Le Witt, Andy
Goldsworthy, Richard Thompson. Aquest seguit de característiques fa que aquest
espai es converteixi en una gran exposició d’art a la naturalesa.
El que m’agrada més de la idea, és que ens mostren que l’art no només ha d’estar
als museus, als carrers de les grans ciutats o davant d’edificis importants. També el
podem trobar a la natura o a qualsevol medi, i que a més s’hi complementi i en
segon lloc també em fascina la idea de Serra d’acostar el seu art al públic, ja que és
el que ha de disfrutar de l’obra.

The mermaid, Marijke de Groey, 1999

Kaipara Strata, Chris Booth, 1992
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Kaipara Waka, Russell Moses, 1996

Floating Island of immortals,Zhan Wang, 2006

Arches, Andy Goldsworthy, 2005

Rakia, Peter Nicoles, 1997
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5. PROJECTE:
Des de que vaig començar a realitzar aquest treball de recerca, una de les parts que
em feien més il·lusió era crear com a part pràctica una obra artística de Land Art.
Imitant aquest estil artístic tant peculiar, i intentant representar les seves idees.

5.1 ESPAI:
En primer lloc vaig pensar en l’espai on
podria situar l’obra.
Tenia com a restricció que havia de ser
un espai natural, volia que fos a Salt.
Em van venir varies idees al cap, com
per exemple: el Pla dels Socs, el Parc
Monar, que és un parc verd de dins el
poble...
Però finalment em vaig decantar cap a
La Pilastra.
La Pilastra és un espai de Salt, situat en
el límit entre Salt i Bescanó, per on hi
passa la via verda de Girona a Olot. És
un espai natural molt usat per a les
persones del seu entorn i estimat pels
habitants de Salt, Bescanó, Anglès i de
molts d’altres llocs.

Carril bici, La Pilastra

La podríem descriure com un lloc ple de
vida i energia.
A aquesta zona sempre s’hi veu activitat i aquest és un dels motius pel qual és un
lloc tant especial.
Podem trobar gent de totes les edats, classes i grups socials que ens puguem
imaginar. És un lloc públic del que tothom en pot gaudir.
S’hi pot observar gent anant amb bicicleta pel carril, d’altres corrent, caminant i fins i
tot, fent piragüisme, gràcies a que des de fa poc, exactament a finals del 2011 s’hi
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va construir un parc d’aigües braves per a realitzar piragüisme i en concret la
modalitat de kayak freestyle.
La Pilastra, a més de ser important per a molta gent, també ho és per a mi.
Ja des de ben petita que veníem amb tota la família amb bicicleta, però el record que
en tinc més emotiu és de la pràctica de piragüisme. Practico kayak freestyle i
podríem dir que he crescut veient canviar la Pilastra, fins a convertir-se en el que és
als nostres dies.
I per tots aquests motius he decidit que era el lloc més adient.
Després de saber que volia situar l’obra a la Pilastra, calia definir l’espai concret. Ja
que és una zona força àmplia i amb moltes opcions per a un treball com aquest.
Però per a poder fer aquest pas ja vaig haver de començar a fer esbossos i
imaginar-me a la zona de la pilastra que quedaria millor cada un d’aquests.
Vaig pensar en posar-la al terra, però no era una bona opció per a després poder
observar bé l’obra. Ja que requeriries una certa alçada per poder veure l’obra bé.

Conjunt dels 3 arbres, Pilastra

Conjunt dels 3 arbres i part del carril bici, Pilastra
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Una altre opció era crear alguna peça que anés dins l’aigua. Però si la volia crear per
a posar-la dins el medi aquàtic, hauria de flotar, es mouria, i no tenia cap idea de
quin material i disseny seria adequat.
Finalment vaig pensar en els arbres. Els grans pollancres de la Pilastra.
M’agradava la idea i un dels meus esbossos era perfecte per a una obra així.
Consistia en una mena de mòbil de diverses peces de fusta. L’únic que em faltava
era trobar dos arbres interessants per a crear-hi l’obra. Però sorprenentment, en
comptes de dos vaig trobar un espai amb 3 arbres que creen un triangle i vaig
pensar que s’adequaria molt bé per a l’obra que tenia en ment. Aquests tres arbres
estan situats entre el carril bici i el tram de riu on es fa piragüisme.

PERMISOS
Per a poder realitzar l’obra a la Pilastra, que és un espai públic, em va fer falta
demanar permisos a l’Ajuntament de Salt, perquè em permetessin dur a terme el
projecte.
A continuació hi ha adjuntats els tràmits del procés.
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5.2 ESBOSSOS:
Tot seguit, després de ja saber on situaria la meva obra, vaig començar a pensar en
com seria. Vaig anar creant diferents esbossos amb totes les idees que em voltaven
pel cap i em fessin pensar en la naturalesa i elements de la Pilastra.
Peculiarment, quan em començava a quedar sense idees, va ser quan va aparèixer
la millor. Vaig haver de furgar força per a acabar amb la que vaig decidir que seria la
meva obra definitiva.
En part, diria que em va inspirar una obra que vaig veure a l’aeroport d’Atlanta a
principis de Setembre.
Constava d’un conjunt de petites plaques metàl·liques de forma circular que
penjaven des del sostre formant una classe d’ona.
Eren molt bonics els reflexos de
llum en les peces platejades i
creava un efecte molt interessant.
I vaig pensar que crearia un tipus
de mòbil amb circumferències de
fusta que penjarien dels arbres.
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