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Abstract

Aquest és un projecte d’investigació i creació artística que es basa en la novel·la cinquena de la quarta jornada del Decameró de 
Boccaccio. El projecte constarà, per una part, d’un petit estudi de la història, la de Boccaccio i les altres interpretacions d’aquesta 
mateixa, com ara el poema de Jhon Keats «Isobella and the pot of basil» o la pel·lícula de Passolini «Il Decamerón», no serà un 
estudi del tot acadèmic. I per una altra part, la més important, es farà una instal·lació escultòrica.
El projecte es realitzaria a cavall entre Barcelona i Ordis (Alt Empordà).
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Isabel i Llorenç estan enamorats i Llorenç és el mosso de la família d’Isabel. Quan els germans d’Isabel s’assabenten que la seva 
germana i Llorenç es veuen d’amagat, maten al mosso i l’enterren. Llorenç se li apareix en somnis a Isabel i li diu que els seus 
germans l’han mort i on es troba el seu cos enterrat. Isabel va a buscar-lo amb l’ajuda d’una criada però com que no es poden 
endur el cos sencer, Isabel s’endú només el cap del seu amant, amaga el cap dins un test i hi planta una alfàbrega. Aquesta 
alfàbrega és només regada per les llàgrimes d’Isabel i l’aigua de la rosada, i l’alfàbrega creix més bonica que cap altra. Els 
germans sospiten que alguna cosa passa amb aquest test perquè Isabel no se’n separa, així que li roben i descobreixen que a 
dins hi ha el cap de Llorenç. Llavors se’n desfan i no diuen res a la seva germana. Isabel acaba morint de pena perquè ja no pot ni 
plorar al seu estimat. 

Memòria
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Imatges de Il Decamerón de Passolini.
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La peça que vull realitzar és una escultura de marbre i plata que va col·locada dins una capella del S. XIX, Isabelina, que hauré 
de restaurar, de vidre i fusta, i que mesura 117 x 70 x 45 cm. La peça serà una alfàbrega de plata que creix en un test de marbre 
rosat molt clar. El test de marbre serà massís i es realitzarà tornejant-lo a màquina, i l’alfàbrega es realitzarà amb la tècnica de 
fosa a la cera perduda, fulla a fulla, i aquestes després se soldaran a una tija, també fosa a la cera perduda, que anirà encaixada 
al test.
 
Penso que el material i la tècnica s’han de posar al servei de la idea, de la peça a realitzar. Voldria fer la peça de plata i marbre 
perquè són materials nobles i tenen aquesta connotació de relíquia que s’accentuarà en presentar la peça dins una capella. La 
plata, a més a més, és d’un color fred, com el verd de la planta, i el test rosat, perquè recordi el color de la terrissa.

M’agradaria molt poder realitzar aquest projecte perquè la història de Boccaccio em va emocionar i em ve molt de gust. Treballo 
d’una manera molt intuïtiva i la motivació que em porta a treballar és quasi inexplicable. També perquè és un treball que econòmi-
cament és més ambiciós i sense cap ajuda econòmica segurament l’hauré de deixar apartat per a realitzar-lo més endavant. No 
voldria guardar-lo al calaix indefinidament perquè tinc ganes de realitzar-lo. Sobretot tinc ganes de fer-lo perquè hi veig una forta 
relació amb el treball que he estat fent últimament. Penso que és un pas més en el meu treball que em pot portar a fer-ne un altre 
per continuar avançant.
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Simulació feta amb Photoshop.
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L’escultura que vull realitzar és d’alguna manera una ofrena per a Isabel, perquè pugui plorar a Llorenç per sempre. No és una 
il·lustració de la història. Aquesta relació entre la història i l’escultura està inspirada en una obra de Jana Sterback que vaig veure 
al museu de Montserrat fa dos anys. Es tracta de l’obra «Cinderella» realitzada especialment per l’exposició a Montserrat. La peça 
és un petit recipient de vidre romà, cedit pel museu de Montserrat, que conté cendra, arròs, cigrons i pipetes d’or. Aquesta peça 
és una ofrena a la Ventafocs. Hi ha un punt en el conte de la Ventafocs en què les germanes dolentes barregen cendra amb els 
cigrons i l’arròs i li fan netejar a la Ventafocs. Sterbak li ofereix a la Ventafocs unes petites pipetes d’or, la cuida.
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Cinderella, Jana Sterbak.
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Aquesta fulla d’alfàbrega de plata fosa a la cera perduda és una prova fallida. Ha sortit malament perquè hi havia massa diferèn-
cia de gruix entre una part i una altra, per això les parts més fines han sortit foradades. Si hagués sortit bé faltaria tallar i llimar bé 
les colades (a la imatge no es distingeixen gaire, però hi són) i polir-la. Les fulles es fondran una per una i després se soldaran a 
la tija per formar la planta sencera.

La capella s’haurà de restaurar: netejar-la, arrancar el paper decoratiu i substituir-lo, afegir-hi els peus (en conservo un que farà 
de model) i si s’escau fer la porta corredissa que faria de tapa frontal.
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A més a més de l’escultura, es faria una petita publicació d’un únic exemplar –en principi– estudiant la història amb profunditat i 
altres visions d’aquesta mateixa, com ara la pintura de Millais o la poesia de Keats. Seria un estudi entre acadèmic i no acadèmic, 
d’experimentació, quasi en l’àmbit del llibre d’artista.
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John Everett Millais, Isabella (1849) 
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Més enllà de la història, un dels grans referents és Louise Bourgeois, tant pel que fa a l’ús de la plata com a material, com en la 
presentació de l’escultura dins la capella, que és una capsa, una gàbia, una cel·la que conté i reté i alhora ens mostra la peça.
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The Institute, 2002. Louise Bourgeois
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