
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE III-
PAC1 

  Obrir la maleta

Joan Codina – Grau d’Art – 2021/22  



PROJECTE III-PAC1  Obrir la maleta

 
 

Relació del principals referents 

En els tres projectes que presento podem detectar alguns dels meus referents 

més importants alhora de treballar. 

El dibuix, la pintura i el text són tres referents dins les disciplines artístiques en 

les que em trobo mes còmode, i des d’on m’expresso més lliurement i amb més 

naturalitat. Això fa que en molts dels meus treballs, aquestes disciplines tinguin 

un pes molt important. 

Dins d’aquestes tres disciplines hi ha molts artistes que són una referència a 

l’hora de créixer en el meu camí com artista. No els puc nombrar tots, però faré 

una petita selecció de cada disciplina. 

En el dibuix tinc moltes referències del món del còmic i la novel·la gràfica, però 

destacaria dos noms, un que m’ha acompanyat tota la meva vida, la Pilarín 

Bayés, i l’altre és l’artista David Shrigley. Els dibuixos de la Pilarín sempre 

m’han fascinat per les històries que expliquen i els milions de detalls que hi ha. 

Els seus dibuixos els pots mirar mil vegades i encara trobes destalls que 

t’havien passat per alt. 

 

Dibuix de Pilarín Bayés. Els seus dibuixos són fragments de la vida social de diferents èpoques de la història. 

David Shrigley treballa amb el dibuix amb un traç irregular, senzill, sense 

complexitats, amb un sentit totalment irònic i absurd, els seus dibuixos són 

explosius i incisius. El text és fonamental en el seu treball, l’utilitza 

paral·lelament i amb els mateixos mecanismes que el dibuix. 
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Dibuix i text de David Shrigley. 

En la pintura vull destacar a David Hockney. M’interessa molt el seu treball de 

camp amb el paisatges i com es relaciona amb l’espai i el territori. Captan In 

situ l’atmosfera, sons, colors i formes. El fet de sortir del seu taller i traslladar-se 

per localitzar,  i treballar des d’un espai en concret, un paisatge en diferents 

moments del dia i èpoques de l’any, fa que es creí  una relació entre ell i l’espai 

o territori que em captiva.  

 

David Hockney treballant en un paisatge in situ. 
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El treball de l’artista i pintora britànica Rose Wylie també és una gran referència 

en el meu treball. Pinta sense cuidar els detalls, deixant les empremtes de les 

seves mans quant pinta amb elles. No amaga les correccions de la seva obra, 

pinta amb falta de delicadesa buscada que li neix de forma natural. Rose wylie 

pinta la quotidianitat del seu entorn, el que veu per la finestra, en el cinema o 

televisió. Ho absorbeix al seu cervell i ho deixa anar damunt la tela d’una 

manera brutal i similar a l’art brut, primitiu i de la infantesa. Aquest manera de 

pintar m’emociona i està molt relacionada amb la meva manera se ser. 

M’interessa els grans formats que utilitza en les seves obres, també utilitza 

molta tipografia en les seves composicions.  

 

Obra de gran format de Rose Wylie. 

 

Obra amb text de Rose Wylie. 
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Un referent  literari és el poeta Joan Margarit. La seva poesia prové del pes de 

la vida i alhora del pas de la vida de les persones. Aquesta petjada de la seva 

poesia per on ell ha transitat en vida, és la relació d’un poeta, amb un territori, 

un context, la memòria on guarda els sentiments que ens van travessant i 

transformant. Aquesta relació transformada en poesia és on mi sento identificat. 

Com les gavines 

 

Creuant els temporals 

s'aprèn a planejar 

sobrevolant la vida. 

A avançar fent servir 

la violència del vent. 

Com les gavines. 

 

Poesia de Joan Margarit 

Aquests anys de Grau d’Art he descobert infinitat de treballs interessants que 

es creuen amb el meu treball. M’agradaria destacar les lectures sobre el dibuix i 

la manera de mirar de John Berger. Per descriure el meu interès cap al seu 

relat i perspectiva del dibuix he seleccionat un fragment del seu llibre Sobre el 

dibujo. 

“Lo que había dibujado cambió toda la página, del mismo modo que el agua de 

una pecera  cambia en cuanto metes un pez en ella. A partir de ese momento 

uno ya solo mira el pez. El agua pasa a ser simplemente la condición de su 

existencia y la zona en la que puede nadar.” 

 

“Sobre el dibujo” John Berger 

 

Molts dels meu treballs parlen dels espais i troba un punt de inspiració en 

l’exposició Espècies d’espais, MACBA 2016, (Aquest projecte el vaig 

descobrir amb l’assignatura Projectes I, i encara avui, reviso els seus treballs i 

artistes que hi van participar) un projecte expositiu sobre el llibre de Georges 

Perec, (amb el mateix títol) i que comença dient:  

 

“ Si ens preguntem com transcorre la nostra vida, podrem estar d’acord en què 

per obtenir una explicació del nostre món, hem de mirar la nostra realitat 

temporal igual que la nostra realitat espacial”. 

 

En molts del meus treballs, el meu punt de mira està posat en tots aquells 

espais per on transcorre la meva vida. Definir l’ús que jo en faig, mantenir-hi un 

diàleg, inventariar-los i fer-los visibles. Són els espais on jo em sento refugiat. 
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Acabaré amb un fragment d’aquest llibre que defineix molt bé com transitem 

per la vida. 

 

“Viure és passar d’un espai cap un altre fent el possible per no colpejar-se”  

 

Espècies d’espais (Montesinos, 1999) de Georges Perec. 

 

 
Vistes de l’exposició  Espècies d’espais, 2015. MACBA 


