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DE LA TERRA A LA TERRA?  
[ HUMANITAT EN TRANSICIÓ ]

és el projecte guanyador  
de la Beca Residència Creativa  
amb Ceràmica concedida pel Bòlit 
Centre d’Art Contemporani de Girona  
amb l’Escola d’Arts del Centre  
Cultural La Mercè l’any 2020.

Les peces les vaig realitzar  
durant el mes de setembre  
de 2020 a l’EMA amb els  
coneixements i de la professora. 
Alguns acabats s’han finalitzat  
el 2021.





FINIS TERRAE

Cristina Masanés Casaponsa

En la ment antiga, finis terrae era molt més que un 
concepte geogràfic. Si bé indicava una zona física: el 
límit occidental d’Europa, situat a les costes atlànti-
ques, tant les franceses com les peninsulars; en l’ima-
ginari de navegants i comerciants, marcava la fi del 
món conegut tot indicant un punt de no retorn. Qui el 
creuava, queia en el buit.

Fang. El fang és terra, un dels elements primordials 
del cosmos. Tàctil i contràctil, ara humit per la pluja 
de tardor, ara ressec pels efectes de l’estiuada, esquar-
terat o modelable, sòlid o argilós, orgànic i mutant però 
sempre dens, matèric. Sempre terra.

Terra és també la intenció que anima aquest projecte, 
que li dona vida. És l’element amb què es va confron-
tar Mònica Campdepadrós en la seva estada al taller 
de ceràmica de l’Escola Municipal d’Art de Girona, a 
la Mercè. Hi va treballar intensament durant un mes, al 
setembre de 2020, com a guanyadora de la Beca Bòlit 
Residència Creativa en la seva edició del mateix any. 
Terra va ser, durant dies de llargues hores, un cos físic 
per manipular i una superfície tàctil de possibilitats, però 



també de dificultats i resistències. El primer que li va 
caldre va ser entendre que el fang té el seu propi codi de 
vida i que part de l’habilitat de qui el manipula consisteix a 
saber què et permet i què no. Fins on segueix sent fang 
i en quin punt deixa de ser-ho. Com la terra, cal en-
tendre bé fins on podem seguir parlant de terra i en 
quin moment cal incorporar paraules noves per desig-
nar-la perquè ja no respon a allò que era. Va ser així 
com d’una realitat tàctil i concreta, humida i tova, que 
manipulava, va anat passant a la idea de conjunt. De 
l’argila al cosmos, d’una part al tot, del micro al macro, 
de la matèria a la idea. Va ser així com l’element fang 
es va anar convertint en la idea de Terra. El projecte 
s’anava configurant.

Procés. Hi ha unes fotografies precioses i molt signifi-
catives del procés amb el fang realitzat per la Mònica 
al taller de La Mercè. Hi ha també fragments d’un diari 
de treball que constaten el mètode de la provatura i 
de l’assaig i l’error, d’aquest aprenentatge que suposa 
la negociació física amb l’element terra. S’hi parla de 
construcció i deformació, de dificultat i d’assajos múl-
tiples. Hi destaca la idea de prova i d’experimentació, 
una manera de procedir que a la Mònica no li és estra-
nya. Totes les peces que aquí es presenten són resultat 
del mètode d’assaig i error.

Obres amb caps. Sense identitat, sense cap adscrip-
ció d’etnicitat o de gènere, ni tampoc cap indicador 



emocional. Els habitants d’aquesta terra que invoca 
la Mònica Campdepadrós es mostren com a pura es-
tructura, com a rostres de trànsit entre la humanitat i 
la màquina. Identitats distòpiques? Humans que han 
creuat un punt de no retorn? Si anem al diari de tre-
ball, hi llegim: “Modelatge de la figura, motlles escaio-
la, assajos per desemmotllar i assemblatge dels caps, 
cosits, polits, retocs, texturats, perforats... Proves d’ai-
xafament del cap inferior, muntatge de l’obra de dos 
caps units... No satisfacció del resultat, segona aplica-
ció d’òxid de ferro i segona cuita.”

Androides d’argila cuita desgranen semiòtiques sobre 
la vida. Dos éssers units per una esfera petita de gres 
blanc i engalbada amb blanc d’Espanya. Una sego-
na figura, solitària, és coronada per una altra esfera 
blanca. A què remet el blanc? És el color de la llum? 
Caps que es fusionen i en la fusió perden la identitat: 
s’aixafen. Què ens diuen les figures humanes que han 
sortit de la ment de l’artista? A quina humanitat ens 
enfronten?

Esferes i mapes. Però els humans convocats per la 
Mònica Campdepadrós habiten en un globus terraqüi, 
un globus aixafat per les seves pròpies contradiccions. 
Aquí la terra es fa macro, es torna conjunt i concepte. 
I aquí la dificultat tècnica també creix, com el diari 
constata. “Primer les planxes, aprendre a fer esferes 
amb fang, múltiples assajos de formes trencades o es-
botzades, fallida per la seva mida i forma en la cuita. 



Investigacions i càlculs fins a trobar el dibuix del relleu 
de les esferes. Construcció de plantilles en paper del 
relleu tipus esferes geodèsiques i traspàs del dibuix 
a l’esfera de fang blanc. Experimentació de construc-
ció d’esferes mitjanes amb fang refractari, construcció 
d’un motlle de mitja esfera de grans dimensions, cons-
trucció d’esferes grans i deformació.” 

La Mònica us podria explicar que, en les seves pro-
vatures, hi havia un moment en què la gran bola de 
fang, l’esfera terràqüia s’ensorrava i perdia la forma, 
deixava de ser esfera. El repte del volum i el desinflar 
va acompanyar tot el trajecte amb les esferes, que s’ai-
xafaven però encara eren globus... encara no havien 
perdut la forma que les definia, el seu estat natural. 
Fins quan? On era el seu punt de no retorn?

Quan va tenir la forma definida, van venir els ma-
pes, també de fang i sobreposats, enganxats, com qui 
diu, sumant política a la geografia. Novament llegim: 
“Recerca extensa amb molts assajos fins a trobar un 
mapamundi que s’adaptés a les mesures requerides. 
Construcció sense motlle, de gran dificultat, amb di-
verses peces cosides.”

Lletres. Les realitats terràqüies de la Mònica, a més de 
mapes, incorporen paraules vermelles. Tot i que de 
tota la seva producció plàstica, aquest és un dels seus 
projectes menys cromàtics, les lletres terràqüies són 
intencionadament vermelles. I les paraules parlen de 



l’estat del món en aquest avís de perill que constata 
la Mònica. Són conceptes que provenen de l’ètica, la 
psicologia, de la teoria de sistemes i també de l’eco-
nomia. Un diagnòstic i un estat del món que cal llegir 
detingudament.

I final. El resultat d’aquest procés el teniu a la vista. 
Més escultòric que ceràmic, volgudament comunica-
tiu, enormement plàstic, acuradament executat, ober-
tament reflexiu i en línia amb altres projectes de la 
Mònica que activen la reflexió a l’entorn del cosmos 
i la necessitat, urgent, de resignificar la relació dels 
humans amb la natura. Una relació extractiva que la 
industrialització posada en marxa des del segle xviii ha 
portat a límits alarmants. Mira’t a distància, l’experi-
mentació al taller que ha dut a terme la Mònica és una 
metonímia d’aquest finis terrae que enuncia. Un finis 
terrae que trobem en altres obres seves (és un dels 
seus temes de treball, segurament perquè és també 
un dels seus temes de vida), ja siguin escultòriques, 
objectuals o pictòriques. Un finis terrae que té a veure 
amb una crisi sistèmica, una gran fissura planetària 
com efecte d’una forma de vida abusiva, instrumental 
i extractiva. Com diu el projecte: De la terra a la terra? 
[Humanitat en transició]. Som ja a les costes atlànti-
ques a punt de precipitar-nos en el buit? És aquest el 
missatge plàstic que els globus terraqüis de la Mònica 
Campdepadrós venen a denunciar.





obres



MON III

2020. Fang negre i esmalt
54 x 32 x 16 cm









MON I

2020. Fang negre i esmalt 
40 x 40 x 40 cm











MON II

2020. Fang negre i esmalt 
31 x 40 x 40 cm







DESPERT

2020. Fang lila amb pàtines d’òxid  
de ferro, pa d’or i goma laca

50 x 24 x 17 cm









UN 
2020. Fang lila amb pàtina d’òxid  

de ferro + fang blanc engalbat + fusta
40 x 25 x 25 cm

La terra es contrau

Tot cau.

Cal decidir

  Mirar endins                               

Silenci.

Del Buit que és generació

neixen triangles  

 teixint hexàgons 
  

de la nova Matriu.
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processos

collage





 BEQUES I PREMIS

>  Premi FAD d’Art 2021. Guanya-
dora de la MENCIÓ FAD D’ART 
2021 per l’obra ‘Respiració de 
l’Univers’

>  Beca ‘BÒLIT RESIDÈNCIA 
CREATIVA amb ceràmica’ 2020 
en col·laboració amb l’EMA de 
La Mercè. Projecte DE LA TE-
RRA A LA TERRA? HUMANITAT 
EN TRANSICIÓ

>  Premis FAD d’Art 2019.  
Seleccionada

>  Beca BALDIRI REIXACH 2019 
Fundació Carulla.  
Projecte RE/ANIMAR 

>  Beca AGITA 2016 a la creació. 
Projecte CADIRETES. 2018-19 
Museu de l’Empordà

>  Beca de Transefímers, Xar-
xa Transversal a través del 
Festival Ingràvid de Figueres. 
FESTIVAL MAU Roca Umbert 
2016. Instal·lació DESITGEM

 EXPOSICIONS I PROJECTES

 2021
>  Exposició EL MILLOR DISSENY 

DE L’ANY. Hub Disseny Bar-
celona, MENCIÓ FAD D’ART 
2021 per l’obra ‘Respiració de 
l’Univers’. 01/06 - 29/08

>  TROBAR-SE [IN NATURA]. 
Individual. Casa de Cultura 
Les Bernardes de Salt. 10/09- 
30/10

>  DE LA TERRA A LA TERRA? 
HUMANITAT EN TRANSICIÓ. 
Individual. Fruit de la beca del 
Bòlit Residència Creativa en 
Ceràmica. Casa de Cultura  
La Mercè de Girona.  
16/09 - 22/10

>  ÒRBITES. Individual. L’Espai 
22, Girona. 3/05 - 05/06 
https://issuu.com/campdepadros/

docs/orbites_catalogue_

campdepadros 

mònica                              campdepadrós

Artista multidisciplinàr, treballa des de diverses línies en 
l’aprofondiment del coneixement i la consciència. La seva obra 
s’enfoca sobre aspectes existencials, socials i estructurals, la relació  
amb l’entorn, la natura i els altres. Transita entre disciplines com 
l’escultura, obres amb objecte trobat i la instal·lació.



2020
>  I DE NOU, DESITGEM.  

Instal·lació efímera i partici-
pativa. FESTIVAL MICROSCO-
PIES. Parc del Secà, Manresa.  
28 - 29/08

>  POST DUET. NOVES DISTÀN-
CIES, NOUS MURS. Instal·lació. 
Museu d’Art de Girona. Dia 
Internacional de l’Art. 05/09

>  Projecte RE / ANIMAR de 
creació a l’Institut Jaume 
Almera. Programa pedagògic 
AraArt de la Generalitat 

 2019
>  DIVERSITAT APARENT. Indivi-

dual. Cicle CONTEMPORANIS. 
Espai Plana de l’Om de Man-
resa. 21/05 - 07/06

>  Finalista dels Premis ArtsFad19 
amb l’obra DUET. Exposició  
EL MILLOR DISSENY DE L’ANY 
al Hub Disseny Barcelona.  
18/05 - 01/09

>  VITALS. Instal·lació al Museu 
d’Història de Girona. Dia Inter-
nacional de l’Art . 13-22/04 

>  RESSORGIR. Exposició + per-
formance + revista d’artista 
del col·lectiu VIBRA + activitats 
Galeria La Maleïda Estampa 
de Barcelona. 14/02 - 14/03

>  Adquisició per part de Museu 
de l’Empordà de l’obra ‘Temps’

>  Projecte RE/ANIMAR a l’Insti-
tut Jaume Almera

 2018
>  CADIRETES. Obra + 

documentació + comissariat 
i exposició de 23/11/18 
a 13/01/19 al Museu de 
l’Empordà, Figueres. Acció 
múltiple i participativa a la 
Rambla de Figueres el 21/10 
https://issuu.com/campdepadros/

docs/cadiretes_m_nica_

campdepadr_s_isuu

>  A LA RECERCA DEL TOT. Indi-
vidual. 02 - 24/06. Ca l’Anita, 
sala d’art municipal de Roses-
https://issuu.com/campdepadros/

docs/a_la_recerca_del_tot_ca-

talogue

>  RE / ANIMAR. Projecte 
multidisciplinar amb la Jove 
Orquestra de Figueres. 

 2017-2018
>  RE / ANIMAR. Individual. 

25/11/2017 - 20 /01/2018. Ga-
leria Lola Ventós, Figueres 
https://issuu.com/campdepadros/

docs/re_animar_catalogue_isuu

>  NMOR 4. Col·lectiu Vibra. Per-
formance + exposició + revista. 
07/10 i 03/11. Galeria Lola 
Ventós, Figueres

exposicions anteriors: 
artcampdepadros.com/sobre-mi

contacte:  
monica@artcampdepadros.com







ORGANITZA:


