5.5 OBRA DEFINITIVA
5.5.1 Materials:
Per a crear l’obra a la natura, van ser necessaris els materials següents:
-Generador
-Benzina
-“Allargo”
-40 peces circulars de fusta, pi
-40 peces circulars de fusta, alzina surera
-Trepant i broques
-2 rotlles de corda sisal de 25 metres de llarg i 10 mil·límetres d’ample
-cúter
-tallant
-escala

40 talls pi
40 talls alzina surera
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Conjunt de tots els materials

5.5.2 Realització obra:
Vaig

crear

l’obra

el

diumenge

20

d’octubre a la Pilastra, amb l’ajuda del
meu pare.
Per a poder-la realitzar, vaig seguir el
següent procés:

-En primer lloc, vam agafar la corda més
gruixuda que tenia, que faria de suport
dels penjolls amb els talls de fusta.
La volia situar força amunt del tronc de
l’arbre, perquè així tingués més espai per
a col·locar els penjolls.
Per a poder lligar-la, em va fer falta una
escala de dues peces i molt de valor.
Un cop fet aquest tram, vaig decidir que
en comptes de seguir el mateix procés
amb la resta, que ja començaria a
preparar els penjolls i així acabar l’obra

Col·locant la corda de suspensió

definitivament part per part.

-En segon lloc, havia de perforar totes les peces
de fusta, que ens havien tallat els fusters, ja que
el diàmetre era massa gran per a poder-ho tallar
amb la serra que tinc a casa.
Per aquesta part, el meu pare s’encarregava de
perforar les fustes mentre jo aguantava la peca
perquè no es bellugués. Cam fer els forats a la
Pilastra mateix, per aquest motiu, ens va fer falta
un generador.
Ens vam adonar que tot i que les peces d’alzina
surera eren força més petites que les de pi, el seu
Detall circumferència alzina surera

pes era molt diferent i també la duresa de la
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fusta. La de l’alzina surera de molta més qualitat i per tant molt més difícil de
perforar, que el pi, més fibrós i lleuger.
Tot i aquesta diferència que vam poder apreciar a l’hora de foradar les peces,
visualment també s’apreciaven certes diferències, el pi era d’un color més rogenc, al
haver estat humit a causa d’algunes plujes, ens va caure casi tota la seva escorça.
Des del meu punt de vista, la fusta d’alzina era molt més bonica, no només per la
seva qualitat, sinó que el tret que la feia diferent del pi era l’escorça, creant tota
mena de formes recordant un sol, flors...
Com en la maqueta, a algunes hi vam fer dos forats, per a poder anar sostingudes
de forma vertical, i a d’altres hi vam fer un sol forat al centre per a poder-les penjar
horitzontalment.

-El següent pas va ser calcular més o menys l’alçada a la que havíem situat la corda
superior i mirar fins a quina alçada voldríem que arribés el penjoll. En un primer
moment volia que tingués una alçada d’uns 2 metres del terra, però després vaig
pensar que estaria bé que toquessin casi al terra. I quedés a una alçada on el públic
pogués tocar i interactuar amb l’obra i les seves diferents peces.
Després d’haver tallat un tros de corda d’uns 5 metres aproximadament, arribava el
moment de disposar les peces de fusta com si es tractés d’un penjoll. Tenia una idea
de com volia situar-los però no exactament. En alguns casos volia crear un joc de
dimensions i de línies vertical i horitzontals.
-Un cop tenia tot el
penjoll acabat, amb
un total d’unes 11
peces,

arribava

el

moment de penjar-les
de la corda.
Detall nus dels penjolls

Va resultar força complicat. En el cas dels penjolls dels laterals es podia fer des dels
arbres dels respectius costat, però per al penjoll del centre, no hi havia cap suport on
poder recolzar l’escala. Per a això vam haver d’ajudar-nos d’una furgoneta, on
recolzar l’escala al darrera, o en algun altre cas, pujant al sostre va ser suficient.
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Pel que feia a lligar el penjoll a la corda principal, realitzava un nus, i amb la corda
restant li feia unes quantes voltes per a assegurar-lo.
-Vam seguir el mateix procés pels 6 penjolls que vam crear entre els 3 arbres.

En un primer moment tenia pensat fer un
triangle

entre els tres arbres, però se’ns va

acabar el material. Concretament la corda, de
fusta encara ens en sobrava.
Vaig plantejar-me de comprar més corda per a
finalitzar l’obra com me l’havia imaginat, però al
veure el resultat, amb els dos sectors que ja
tenia fets quedava força completa.
No estant segura de què fer, vaig recórrer al
meu tutor del treball Alejandro Gallardo, i em va
dir que ja estava bé, que si hi afegia la tercera
secció potser quedaria massa ple i carregat.

Construcció dels penjolls
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5.5.3 Resultat final:
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5.5.4 Reflexions una vegada finalitzada l’obra:
Va ser molt interessant tot el procés de creació de l’obra.
Era divertit veure la gent que anava passant pel carril bici i ens preguntaven què
estàvem fent.
Però el que més em va agradar de l’obra, va ser poder veure el resultat final i
descobrir sortosament que em va sortit com me l’havia imaginat. Aquella idea inicial
s’havia fet realitat!.
Després de l’esforç d’unes 6 hores de feina podia veure la meva peça de Land Art
finalitzada, i de la que n’estava molt orgullosa.
Posteriorment de la creació de l’obra, vaig anar a observar com estava, si seguia en
peu o l’havien destruït, i es podria dir que és una obra efímera, ja que per la força del
pes de les fustes, es van anar destensant les cordes principals, i algunes peces de
fusta es van trencar a causa del sol i força que realitza la corda sobre les peces per
a poder-les sostenir.
La meva obra és pot observar des de qualsevol punt de vista, i això és una de les
propietats que la fa especial, ja que varia molt des del lloc d’on és observada.
Es tracta d’una obra que es complementa perfectament amb la natura i l’entorn de la
Pilastra. Qualificaria l’obra d’interpretació lliure, on cada individu que hi interactua o
l’observa es pugui imaginar que representi el que ells vulguin.
Per a mi és una obra de protesta en contra de la tala d’arbres i la preservació dels
nostres espais naturals. En realitat és una obra contradictòria, ja que transmetre la
idea de protesta contra la tala d’arbres amb talls d’arbre pot semblar una mica
estrany.
Després d’haver observat l’obra i havent pensat en el significat que té per a mi, la
titulo: “SUSPENSIÓ DE FORÇES” .
Recalcant la idea de que necessitem la naturalesa per a la vida, i que hem de trobar
la manera de conviure els humans i la natura en pau i equilibri.
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6.CONCLUSIONS
Com a conclusions del meu treball de recerca sobre el Land Art, dir que he après
molt i a més m’ha creat encara més curiositat de la que ja tenia pel món de l’art. És
un món molt interessat del que m’agradaria saber-ne més coses.
Penso que he complert perfetament el propòsit que tenia al iniciar aquest treball.
Un dels objectius era aprendre a cercar informació i definitivament he hagut de fer
molta recerca. Aquesta part també m’ha ajudat a l’hora de crear el meu propi
projecte, ja que he vist moltes idees, formes de treball i materials molt variats.
En segon lloc, un altre objectiu era crear una obra de Land Art i aquesta part ha anat
de meravella, ha sortit l’obra tal i com me l’havia plantejat en un inici i poder veure el
resultat de tot l’esforç és el millor, recompensa la feina ben feta.
M’ha fet veure que els materials en el món de l’art poden ser qualsevol cosa, i
confirmo que és cert que es pot crear una obra solament amb materials naturals. A
més així és més interessant, ja que et fa disminuir opcions, però alhora te’n obra un
ventall de noves que no t’havies plantejat i potser són fins i tot millors.
Al haver investigat sobre tot aquest món del Land Art, veig que seria molt més lògic
que tot l’art fos com aquest. A l’abast de tot el públic, poder gaudir de la connexió
que tenim amb la naturalesa i els bonics espais del nostre planeta, alhora observant
grans obres creades pels homes.
Art en estat pur!.
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7. AGRAÏMENTS
Com a darrera part d’aquest treball de recerca, m’agradaria agrair l’ajut d’algunes
persones gràcies a les quals aquest treball ha estat possible.
En primer lloc, m’agradaria donar les gràcies al meu pare, Joaquim Fontané
Massachs, per l’ajuda que m’ha aportat en el procés de realització de la part
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8.FONTS D’INFORMACIÓ
8.1 RECURSOS
Llibres:
-DEMPSEY,Amy. Estilos escuelas y movimientos.Guía enciclopédica del arte
moderno.Barcelona:Blume,2002.

-GUASCH,Anna Maria.El arte último del siglo XX del posminimalismo a lo
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Recursos electrònics
Documents en línia:
-http://ca.wikipedia.org/wiki/Land_Art
-http://www.christojeanneclaude.net
-http://en.wikipedia.org/wiki/Christo_and_Jeanne-Claude
-http://www.robertsmithson.com
-http://global.britannica.com/EBchecked/topic/549972/Robert-Smithson
-http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra
-http://www.gagosian.com/artists/richard-serra/
-http://www.artishock.cl/2013/07/walter-de-maria-1935-2013/
-http://ca.wikipedia.org/wiki/Richard_Long
-http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/long_richard.htm
-http://www.publico.es/culturas/229345/richard-long-hace-arte-al-caminar
-http://www.morning- earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
-http://lletra.uoc.edu/ca/autor/perejaume
-http://www.verdaguer.cat/home.php?op=10&module=llocs&item=11
-http://www.verdenorte.com/el-bosque-de-oma-el-bosque-pintado-de- ibarrola
-http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ibarrola.htm
-http://gibbsfarm.org.nz
72

-http://laurencarrphoto.blogspot.com.es/2012/03/andy-goldsworthy-analysis.html
-http://freeassociationdesign.wordpress.com
-http://contemporaryartnow.wordpress.com/2012/03/20/asphalt-rundown-robertsmithson/

Imatges:
Christo i Jeanne-Claude:
Extret

de

http://www.overtheriverinfo.com/media/uploads/Christo-and-Jean-

Claude.jpg

http://www.christojeanneclaude.net/projects/wrapped-coast

http://www.christojeanneclaude.net/projects/valley-curtain#.UnKFfhaefJM

http://www.christojeanneclaude.net/projects/surrounded-islands

http://www.christojeanneclaude.net/projects/wrapped-trees#.UnKFpxaefJM

Robert Smithson:
Extret

de

http://impossiblecloud.blogspot.com.es/2011/11/notes-on-robert-

smithson.html

http://amatterofinterest.files.wordpress.com/2013/07/asphalt_on_eroded_cliff_800.jpg

http://www.genetologisch-onderzoek.nl/wp-content/image_upload/robert-smitson.jpg

http://www.robertsmithson.com/earthworks/glue.htm

http://www.robertsmithson.com/drawings/spiral_hill_broken_circle_300.htm

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emmen_Smithson_Broken_Circle.JPG?usela
ng=ca
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http://www.robertsmithson.com/drawings/spiral_jetty_300.htm

http://goodmorninggloucester.files.wordpress.com/2013/08/spiral-jetty.jpg

http://www.tropolism.com/Spiral_jetty_9-14-02_800.jpg

http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2012/11/031.jpg

http://ciudadobservatorio.blogspot.com.es/2012/07/spiral-jetty-una-obra-de-arte-quese.html

Richard Serra:
Extret de http://www.artsjournal.com/artopia/portrait.jpg

http://www.gibbsfarm.org.nz/serra.php

http://www.depaviljoens.nl/page/387/en

http://www.depaviljoens.nl/page/54851/nl

Walter de Maria:
Extret de http://www.lastfm.es/music/Walter+De+Maria/+images/82375775

http://imageobjecttext.files.wordpress.com/2012/01/de-maria-lightning-field-1.jpg

http://theredlist.fr/wiki-2-351-382-1160-1122-view-usa-profile-de-maria-walter.html

Richard Long:
Extret de http://blogs.artinfo.com/artintheair/files/2013/03/Richardlong.jpg

http://www.thecitrusreport.com/wp-content/uploads/2011/05/rl2010bw.jpg

http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/fivestones.html
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Andy Goldsworthy:
Extret

de

http://cierzo-vientosdeleste.blogspot.com.es/2013/09/la-levedad-de-un-

artista-enraizado-en.html

http://www.morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html

http://www.gibbsfarm.org.nz/goldsworthy.php

Perejaume:
Extret de http://acpv.cat/artenaccio/entre-1000-i-10000-€/perejaume

http://www.mapaliterari.cat/static/img/gen/places_11_foto_1280x960.jpg

Agustín Ibarrola:
Extret de http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com.es/2012/05/agustin-ibarrolagoicoechea.html

http://locuraviajes.com/blog/bosque-pintado-bosque-de-oma-de-agustin-ibarrola/

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1594&id_categoria=10728&id_subcatego
ria=2431
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