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SERRALADA V.
Acer 43 x 47 x 10 cm. - Articulada

EXPOSICIÓ D’ESCULTURES
Sala del Claustre del
Museu Comarcal de Manresa
Via de Sant Ignasi, 36 - 40
www.museudemanresa.cat
Horaris de l'exposició
de dimarts a divendres de 10 a 14 h.
dissabtes de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h.
diumenges i festius de 10 a 14 h.
Dilluns no festius tancat

de MARTÍ MORROS

Esperit o Matèria?
Museu Comarcal de Manresa
del 26 d’agost al 30 de setembre de 2015

Esperit o Matèria?
Martí Morros manté un constant diàleg formal entre el buit i el ple al
llarg de tota la seva obra escultòrica. En el buit, l’espai es manté present
de forma intencionada, “és com el paper en blanc per un dibuix”.
Aquest tractament formal no és solament formal, és el sentit primordial
de la seva obra i el seu pensament; “el buit fa referència a allò que és
important però no es veu a simple vista, es tracta del territori
emocional i espiritual de l’individu. L’ ésser humà manté un
constant diàleg i equilibri entre l’esperit i la matèria, el ser i el tenir.
Estem lligats entre el cel i la terra, allò que no es veu però es viu i
les nostres necessitats humanes, terrenes” .
L’obra de Martí Morros és contemporània, moderna, però formalista, cada
corba, cada línia i cada volum estan estudiats, cuiden el moviment d’una
escultura viva entorn els seus 180º. “El ferro em connecta amb la
terra, és des d’aquí que intento fer el meu viatge cap a l’interior o
cap l’inﬁnit, qui sap?”
En l’exposició Esperit o Matèria? presenta deu escultures. La podem
dividir en dues parts.
En l’espai del claustre es presenten dues obres de gran format:
INFINIT, és una escultura de més de dos metres d’amplada, son dues
formes encadenades que no es toquen, que proposen aquest diàleg
sobre la naturalesa humana: esperit i matèria units inevitablement, però
cal que es reconeguin, que dialogin.
ELS GUARDIANS, representant dues ﬁgures majestuoses, amb un
especial joc formal, polièdric, on cada cara presenta diferents personatges. Són déus?, són àngels?, són essers
espirituals?. “L’esser humà busca
respostes, mira al cel i es

INFINIT. Acer - 205 x 122 x 55 cm

pregunta si aquestes són allà, qui
les encarna.” Aquesta escultura es
rebel·la sobre les imatges i
representacions icòniques de les
deïtats, dels àngels. ”Les representacions són això, representacions,
encarnen idees. Els donem forma
des dels nostres referents
culturals, a voltes manipulats. Qui
sap si existeixen o si tenen
forma?, jo m’inspiro en les meves
emocions, intento resoldre-les
amb la força i la netedat de les
escultures.”

Des d’un punt de vista formal, és
molt pretensiós, gairebé absurd
voler esculpir una muntanya, doncs
conté tanta informació que mai pot
ser superada per la intenció
humana. Aquest treball és fruit
d’una interpretació meditativa,
gairebé zen. No hi ha apunts, ni
dibuixos previs per interpretar les
formes, més enllà de les plantilles
de treball. “He treballat sobre el
meu record interior, emocional”
ELS GUARDIANS. Acer córten
210 x 70 x 33 cm - Mòbil.

Manuel Sanz
Director de la Fundació Tekhnikós - Verdú

Col·lecció Montserrat

ENCANTATS II.
Acer
43 x 26 x 18 cm
Articulada.

La segona part de l’exposició, en la
sala inferior, presenta la COL·LECCIÓ MONTSERRAT. Es tracta de
vuit escultures de petit format,
algunes mòbils, algunes articulades.
La mobilitat i les articulacions
incorporen una quarta dimensió, el
moviment.
“Aquesta col·lecció forma part
del meu viatge personal a
Montserrat, la meva biograﬁa
m’ha vinculat de forma especial
amb la Muntanya Màgica; des de
la infància, que em portaven a
cantar amb l’escolania del meu
poble, de jove m’hi portava el
meu interès per el paisatge,
passava hores fent apunts i
interpretant sensacions amb un
llapis i un pinzell, més tard una
història d’amistat em va conduir
a construir LES CREUS DE SANT
DIMES, a l’ermita que porta el
mateix nom, allà on diuen que
Sant Ignasi es va recollir”

SERRALADA II.
Acer 40 x 40 x 17 cm
Mòbil.

SERRALADA IV.
Acer
60 x 37 x13 cm
Mòbil.

AGULLA I.
Acer 44 x 27 x 16 cm.

ENCANTATS I.
Acer 39 x 55 x 20 cm.
Articulada

SERRALADA III
Acer 64 x 34 x 30 cm - Mòbil.

SERRALADA I.
Acer 43 x 26 x 18 cm.

