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Mònica Planes  

PILA, 2022 
Pa, ferro, aigua, foc i morter de ciment  

 

Mònica Planes (Barcelona, 1992), graduada en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona i màster en Producció i Investigació Artística, és una artista que explora, 
des de la pràctica escultòrica, la relació entre matèries primeres de gran rigidesa i 
el moviment del seu cos des del moment en què s’apropa al ciment i decideix 
furgar en la seva naturalesa per tal d’extreure’n l’ànima. La seva producció, de 
caràcter experimental, tant des del punt de vista formal com conceptual, vertebra 
un discurs que traspassa el fet artístic de manera que el seu concepte d’escultura 
—el llenguatge expressiu que li és més propi— la duu a entendre la seva obra no 
com quelcom estàtic i inamovible, sinó com un ens en moviment continu que 
només s’atura quan impacta en l’espectador. La seva escultura, per tant, ho és en 
funció del diàleg que estableix amb nosaltres. 

«Construccions filials» és el títol de l’exposició que va dur a terme Mònica 
Planes al Centre d’Art Can Felipa l’any 2020, en la qual el ciment centrava bona 
part dels seus interessos. Es tracta d’un material que no coneixem prou malgrat 
que és present en bona part dels espais on vivim. Per tal de salvar aquesta 
distància i acostar l’espectador a les possibilitats més dúctils del ciment, la 
proposta de Planes consisteix a abordar-lo mitjançant diferents perspectives, des 
de la pols fins a la seva compactació, en blocs durs i pesats o en diàleg íntim amb 
materials que, com l’aigua, la sorra, la grava o el ferro, són els que li atorguen la 
seva duresa.  

La decisió de proposar a Mònica Planes investigar el potencial que habita 
l’espai del MNACTEC i els secrets ocults en els seus dipòsits respon, d’una banda, a 
la voluntat de continuar investigant en la constitució dels materials i les seves 
formes, i, d’altra banda, a la fascinació que sent pels motors com a generadors i 
distribuïdors d’energia i com a creadors de matèria, la qual cosa està molt 
vinculada al seu treball com a escultora. 



          
 
 
 

Després de la primera visita als espais del MNACTEC, Mònica Planes escriu el 
següent en relació amb les seves recerques:  

«[...] darrerament m’interessa la relació entre moviment, forma i imatge 
canalitzada a través de la relació entre el cos i el material.» 

I sobre l’arquitectura del Vapor Aymerich, Amat i Jover, seu del MNACTEC, 
una joia arquitectònica industrial del modernisme català obra de Lluís Muncunill i 
Parellada (Fonollosa, 1868 – Terrassa, 1931), diu el següent: 

«[...] és un edifici que té un motor, l’arquitectura de l’edifici és un motor que 
activa les màquines que conté a l’interior. El recorregut del moviment a través de 
l’arquitectura de l’edifici. La forma de l’edifici està preparada per generar 
moviment. L’edifici és una màquina. La màquina de vapor, a través del canvi 
d’estat de l’aigua l’edifici es posa en marxa i activa les màquines que té a 
l’interior.»  

A partir d’aquestes notes i altres consideracions derivades del llegat que es 
conserva al MNACTEC, el camí pel qual comença a transitar Planes passa per fixar-
se en els distribuïdors d’aigua i la complexitat formal d’aquelles peces que 
comprimeixen i divideixen el seu flux a fi de recórrer tot l’edifici. 

Al cap d’unes setmanes i diverses visites realitzades, entre d’altres, al cor de 
la Font Màgica de Montjuïc —de la qual el MNACTEC conserva una maqueta—, 
Mònica Planes decideix que la sala de la màquina de vapor del museu és el lloc 
més adient per començar a pensar en la seva intervenció. El fet que un espai 
estigui dedicat només a un motor desperta en ella la necessitat de posar en valor 
allò que hagi tingut alguna cosa a veure en la seva construcció i/o configuració: 
des de la distribució de la seva força fins a allò que l’alimenta, passant pel material 
amb què s’ha construït, la font d’energia que el posa en marxa, etc. 

Tot fragmentant la màquina de vapor sobre la base d’aquests criteris i la 
voluntat de materialitzar una proposta que posi en valor els materials que 
participen en el seu funcionament, Planes proposa un conjunt de petites peces 
que, a la manera d’apunts escultòrics, se centrin en allò que hi ha d’essencial en el 
motor de vapor: el pa, el carbó, el ferro i l’aigua. Una cadena escultòrica en 
transformació a partir d’una primera escultura: el motlle en ciment del seu propi 
cos. 
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