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Els arbres de Ox Hill van ser espléndids en el

seu temps.

Están situats a la frontera del Gran Estat, van

ser tallats amb destrals i pies.

Podrem conservar la seva bellesa?

Mencius.
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INTRODUCCIÚ .



I I\J TR( JIM Jí '[ :iT)

ELECCIÍ) DEL TEMA.

En el llibre de Elerbert Read, "La escultura moderna", trobem una

llista de quinze obres importants, realitzades per mostrar l'evolució crono¬

lógica del vitalisme d'aquesta escultura (Read, H. LA ESCULTURA MODERNA.

Ed. Hermes, México 1964. pág. 226-228). El primer que podem constatar,

observant el conjunt. deis exemples, és l'abséncia d'escultures realitzades

amb fusta.

Sen múltiples els tractadistes de l'escultura d'aquest segle que des¬

taquen el protagonisme exercit pels metalls, especialment peí ferro, i

la relegació a un segon terme de les matéries clássiques o tradicionals,

sense que, fins al moment, aqüestes hagin perdut totalment el seu interés.

L'autor esmentat també comparteix aquesta idea.

Aixó que és evident, ens ha fet plantejar moltes preguntes, la con¬

creció de les quals (en el tema general que enquadra la nostra tesi: la

práctica escultórica al voltant de la fusta) té, com a fons comú, el desig
de conéixer la veritable magnitud i repercussió de l'ús de la fusta.

La dificultat per a obtenir una resposta immediata, atés la inexistén-

cia de bibliografía específica que pugui satisfer la curiositat inicial, ens

ha adregat a una recerca més amplia.

MOTIVACIONS PERSONALS.

Aquesta recerca s'estableix des d'una perspectiva personal. El punt

de partenca es sitúa en la necessitat de conéixer i d'ampliar la informació
sobre el panorama de l'escultura, entesa aquesta, amb tota l'amplitud
actual com un exercici obert (no reduíble al concepte tradicional), i més

concretament sobre un tipus d'escultura que fa servir materials íntimament

relacionats amb el procés de la seva história.

La preocupació per la matéria está relacionada amb l'activitat escul-



tórica de fautor d'aquesta tesi, la qual está centrada especialment en

les proposicions de la fusta. Ens cal aclarir que l'interés per la fusta
está fonamentat, tant en les peculiaritats intrínseques d'aquesta matéria,
com en les de caire extrínsec, generalment relacionades amb l’ús tradicio¬
nal d'aquesta. El conjunt de les peculiaritats és el que hem denominat

comportaments propis.

Per situar amb major precisió aquest terme, direm que els comporta¬

ments propis de cada materia, i en aquest cas de la fusta, es donen en

virtut de cada entorn; és a dir, a partir de la relació que s'estableix
entre l'home i el medi per un costat i, entre els diferents components

del medi, per un altre; per exemple, la relació entre l'arbre i el medi.

PROPOSTA D'llWESTIGACIÓ.

Freqüentment els escultors parlen tot emprant termes com "el llen-

guatge de la matéria" o "el respecte per la naturalesa deis materials".
Aixó passa especialment a una part deis escultors nascuts en la primera
meitat del segle, encara que també fan servir aqüestes paraules altres
escultors més joves.

Generalment, es parla de matéries i no de materials, en considerar

que les matéries tenen un pes específic originat peí que hem anomenat

comportaments propis i la seva utilització histórica, mentre que ais mate¬

rials els manca aquesta peculiaritat histórica: son generalment novedosos,

molts d'ells d'origen industrial, i s'han incorporat a la práctica escultórica

recentment.

Diversos autors atribueixen a Brancusi l'origen de la proposta que

estableix el respecte per les propietats de la matéria com a una caracte¬

rística de l'escultura moderna. Son molts els escultors que han partit

d'aquest principi i han continuat elaborant el llenguatge de la matéria

com un recurs escultóric, fins a l'actualitat.

La proposta d'investigació parteix d'aquesta filosofía en qué es con¬

sidera la matéria com un agent, més que com un pacient; és a dir, com

una entitat capag de manifestar les seves peculiaritats.

Pressuposem que, quan l'escultor escull la matéria amb un planteja-



ment similar a l'exposat en el parágraf anterior, és perqué ja té una

actitud d'estima cap a ella, en la mesura que intenta valorar la peculiar
idiosincrásia del suport escollit. Per tant, es considera que l'elecció de

la materia ja condiciona, o ve condicionada (indistintament) peí propósit

inicial, per la disposició vers l'escultura, peí món referencial, peí métode

de treball, pels procediments, i pels resultats.

En la nostra recerca, i amb el fi de concretar més, hem delimitat

la hipótesi de treball de la següent manera:

La utilització de la fusta en la práctica escultórica, des de la pers¬

pectiva del comportament, pressuposa l'assumpció del pes cultural i tradi¬
cional que ha acumulat aquesta matória al llarg de la seva história; hi

destaquen tres aspectes fonamentals: la percepció plástica de la natura
i de l'arbre; la participació deis components simbólics, tradicionals o pri-
mitius implícits en les societats primáries i arcáiques; i el contacte direc-
te amb la materia, amb la conseqüent aplicació deis procediments arte-

sanals.

En la proposta inicial d'aquesta tesi tenim en compte el matís tempo¬

ral regressiu que comporta aquesta práctica, en la mesura que s'hi recu-

llen aspectes derivats d'una dinámica obsoleta, generalment relacionada
amb cultures de tecnologia rudimentária i que tenen un contacte directe

amb la natura.

DELIMITACIÓ DEL PROBLEMA.

Dins el tema escollit centrem la nostra recerca en la utilització del
tronc i de la biga, conscients que són dos estats de la fusta próxims
a la situació originária de l'arbre.

El tronc i la biga manifesten amb autenticitat les seves propietats

formáis i estructuráis, al mateix temps que mostren les diferéncies.

l\lo pretenem ser estrictes amb la delimitació, admetent alguns casos

particulars que són a la frontera del concepte de tronc o de biga, com
els casos en qué el tronc perd l'aspecte massiu, per convertir-se en bran¬

ca, o la biga perd la propietat lineal i estructural, per convertir-se en

fusta, sempre i quan es tinguin presents alguns deis apartats de la hi-



pótesi.

En la nostra investigació delimitem igualment el problema reduint

l'espai geográfic a l'Estat espanyol, amb la pretensió d'obtenir un conei-

xement global. Dins l'Estat espanyol, el tema mateix ens ha permés definir

millor els límits geográfics. Hem concentrat la major part del nostre es-

forg en la zona norri, i hem agrupat els escultors en comunitats autónomes.

Eonamentem aquesta estructura en considerar que les raons de tipus polí-

tic incideixen en el desenvolupament artístic (una gran part de les inicia-

tives culturáis han estat centralitzades, en els darrers anys, per les

institucions autonomiques, i una mostra prou amplia deis escultors ha

seguit una evolució parallela a la consolidació d'aquestes entitats).

El País Base, Galicia i Catalunya son els tres llocs on es concentra

la major part deis artistes relacionats amb el tema i, per tant, constituei-

xen els ámbits geográfics principáis.

El criteri d'exhauribilitat no s'ha considerat imprescindible per obte-

nir els coneixements globals desitjats. Aixó no obstant, l'amplitud de la

mostra d'escultors entrevistáis i estudiats és considerablement superior

al nombre restant. Hem entrevistat tots els escultors que, sota la nostra

visió personal, hem considerat de capital importáncia en la recerca i hem

deixat de banda altres que, per raons diverses, ens ha estat difícil la
seva localització o no han tingut interés a col-laborar. De totes maneres,

hem d'aclarir que aqüestes mancances no son significativas, al mateix

temps que la seva abséncia no altera el proposit inicial, ni la validesa

global deis resultats obtinguts.

En el decurs de la investigació hem escollit tres representants de

la generació nascuda entre el final del primer quart del segle XX i el

principi del segon quart, amb la intenció d'incidir amb major profunditat

en el seu estudi. El motiu d'aquesta elecció ha estat l'especial interés

de les seves propostes, considerades com a exemplars i diferenciades

en el concepte i en el tractament de la biga o el tronc.

Els tres escultors pertanyen al País Base i son Eduardo Chillida,

Remigio Mendiburu i Néstor Basterretxea.

També hem estudiat amb deteniment altres escultors que hem entre¬

vistat, encara que de forma més general que els anteriora, remarcant

especialment aquells aspectes que hem considerat importants des de la



riostra óptica o des de la situació actual de l'art.
Hi ha un tercer grup d'escultors, deis quals presentem sois l'entrevis-

ta i el recull fotográfic, amb la intenció de mostrar una visió més aproxi¬

mada del panorama existent en l'Estat espanyol. En aquest grup hem inclós,
a part d'aquells amb qui hem contactat personalment, altres com Agustín

Ibarrola que no ha acceptat l'entrevista, cosa que ha justificat amb la

reivindicació deis drets docents deis no titulats front a les institucions

universitáries; també és el cas deis escultors andalusos, que, després

d'hauer tingut uns primers contactes personáis, no han cregut necessari
anar més enllá.

Finalment hem proposat un exemple diferent per insistir en els aspee-

tes més significatius del procés personal i de la relació de l'escultor
amb l'entorn. L'exemple escollit és l'autor mateix d'aquesta tesi, ja que

tot el seu procés escultóric és l'origen de la preocupacié per aquest

tema.

Peí que fa a la limitació temporal hem pres com a referéncia dues
dates. La primera, 1959, de carácter historie, está justificada amb les

primeres utilitzacions de la biga. Chillida, al País Base, iniciá amb l'escul-
tura "Abesti Gogora IV" el desenvolupament d'aquesta práctica, un any

després que Oteiza afirmés que l'art contemporani concloía experimen-
talment.

Són escassos els escultors espanyols que van treballar la fusta ante-

riorment, tenint present els aspectes relacionats amb el comportament

que li és propi. Citarem entre aquests el canari Plácido Fleitas o el madri-
leny Ángel Ferrant. El base Alberdi també ho havia fet, sota la influéncia
de Henry Moore en Anglaterra.

La segona data, 1987, és el límit més próxim que ens permet incloure
en aquesta recerca el treball realitzat per les generacions més joves.

Hem cregut que la seva inclusió era fonamental, ja que a partir de
1980 hi ha una revitalització de l'ús de la fusta, provocada per les dar-

reres generacions.



METODGLÜGIA.

[51 motiu principal d'aquest tema ha estat l'afany de documentació,

per tant la cnmpilació de dades és l'eix al voltant del qual hem sistematit-

zat les pautes del treball.

En l'estudi deis diferents artistes no hem pretés aportar la visió

de l'autor, sirio de destacar tots aquells aspectes que s'han considerat

importants per al tema, al mateix temps que hem inclós una gran part

de les opinions recollides. És aquesta la raó de l'ús exhaustiu de cites

i notes. (En la selecció d'aquestes han tingut preferencia les opinions

de I'escultor mateix quan ha estat possible).

Hem volgut igualment recollir documentació gráfica, de manera que

aixó aportes un discurs parallel i complementan al sistema de cites.

Des d'un principi se li ha donat a l'ordenació gráfica un valor autó-

nom, encara que s'ha procurat en la mesura del que és possible coordinar

els dos discursos.

El conjunt d'imatges i de cites s’ha ordenat de forma que la seva

lectura ens permetés esbrinar la relació existent entre la matéria escolli-

da i la proposició implícita en el seu ús; és a dir, la nostra hipótesi inicial.

Per a l'organització i l'estudi del conjunt deis escultors hem recor-

regut al marc institucional i geográfic, hem exposat algunes de les carac-

terístiques que defineixen la peculiaritat de cada grup, després de veure

l'evolució histórica de l'escultura al País Base, a Galicia i a Catalunya.

Els aspectes temporals han estat presents també en l'agrupament
deis artistes en diferents generacions.

S'ha acudit a l'ordre alfabétic per a la presentació, prescindint de

qualsevol altra valoració.

En l'análisi particularizada de cada escultor ens hem fixat en el

moment histórico-artístic en qué s'inscriu la seva activitat, així com en

altres aspectes del seu entorn que van ser significatius o hagin incidit

clarament en l'evolució personal.

No s'ha aprofundit en la relació particular de l'escultor amb el seu

entorn, a causa de l'amplitud del tema, encara que en considerar-la molt

important s'ha proposat com a exemple un recorregut més ampli en la

part final de la tesi (Relació home-entorn en la comarca deis Ports).



El método do treball que ens permet descubrir la relació existent

entre ['escultura realitzada amb tronc o amb biga i els fenómens que com¬

porta, l'hem definit a través de l'evolució escultórica de cada un deis

artistes estudiats, tenirit en cornpte l'ús de la fusta i de les altres maté-

ries.

També forma part d'aquest método, l'análisi deis temes i del mén

referencial, així com de l'actitud i deis plantejaments personáis amb qué
s'expressa la disposició de cada escultor respecte a l'escultura.

Els aspectes de contacte directe i indirecte amb la matéria (l'obten-
ció, la manipulació, el tractament, les técniques, els procediments i el

métode personal de treball) també s'han inclós en l'esquema emprat en

l'estudi.

LES FONTS.

En una tesi de compilació són de molta impurtáncia les fonts de pri¬
mera má, és a dir, en aquest cas, les escultures localidades a través

d'exposicions fetes a galeries i fires, com la de "Arco", a Madrid, o de

"interarte", a Valéncia, o la de "Escultura al carrer", a Tárrega. També
cal considerar l'aportacié deis museus ("San Telmo", a Sant Sebastiá; Museu
de Belles Arts de Bilbao, Museu d'Art de Vitória, Museu d'Art, Abstráete

de Conca, Museu de Vilafamés, Museu d'Art Modern de Barcelona) i princi-

palment deis tallers deis escultors mateixos. Hem de dir que la visita
del taller aporta, a més del coneixement de les escultures allí presents,
la manera particular d'organitzar l'espai i de treballar, així com la visió

del context en qué aquest está situat.

Continuant amb les fonts de primera má, hem de destacar les entre¬

vistes deis escultors (de les quals deixem constáncia en aquesta tesi),
deis galeristes, deis crítics d'art i d'altres informadors que ens han per-

més localitzar l'escultor o ampliar la documentació necessária per al seu

estudi.

En les entrevistes realitzades ais escultors hem partit de la documen¬

tació recollida anteriorment. Hem pretés, amb elles, cobrir els buits docu¬

mentáis i els interrogants sorgits durant la fase de documentació inicial.



En la transcripció ür les entrev/istes hem respectat el to colloquial

(el que no sempre ha estat. del gust deis escultors).

Amb la finalitat que aquests poguessin corregir o matisar alguns

deis aspectes sorgits en la conversa, se'ls ha presentat el primer esbor-
rany. 1 alguns d'ells ens han tramés l'esborrany amb anotacions manuscri-

tes; altres han preferit la correcció a través del teléfon o d'una nova

entrevista; i també hi ha liagut escultors que han considerat el resultat

acceptable o simplement no han contestat.

Quan ens ha mancat la documentació inicial, hem recorregut a un

qüestionari formulat amb la intenció d'esbrinar aquells aspectes de la
seva práctica escultórica que en principí necessitavem.

No tots els escultors a qui els hem fet arribar aqüestes preguntes

ban contestat; uns han preferit l'entrevista directa, mentre que d'altres
han fet un seguiment estríete del qüestionari, responent totes aquelles

preguntes que els afectaven.

Model de Qüestionari Previ:

OPESTIDNARI

1-- En quin any va iniciar el treball amb el tronc ? 16.- Quins aspectes materials del tronc destaca a2.- Quin va ser el punt de partida ? la seva escultura (parts del tronc, color,3.- Per qué ha escollit el tronc com a material de etc.) ?

treball per a la seva escultura ? 17.- Quins altres materials utilitza ? Els articula
Cora í on ha aconseguit o aconsegueix els amb la fusta ?

? 18.- La introducció d'altres materials determina5.- S6n atoundarits a la zona on viu ? Quin tipus algún canvi substancial en el plantejament de
d artice utilitza ? l'escultura o bé en els resultats ?6.- Os «¡teína assecar un temps o bé els treballa

mfependenteent del seo estat d'humitat ? 19-' Engloba les seves escultures en séries ? Qué
defineix cada série ?7.- Da» tiesenvolupa el procés de treball ? 20.- posa un nom a les escultures i a les séries ?

8_- Es pllanteja algún tena ? 21.- Classifiqui les escultures fetes amb troncí
9-- ldütsuiba» prevís 2 i maquetas o d'altres dios les respectives séries.

sstaMs 7 22.- Quins aspectes formáis destaquen a les escul¬
lía,- musca eí fcnorje en fundó d'un projecte o una

tures ?
¡¡titea iPtéwSa ? 23.- Considera 1 espai com un aspecte a remarca!

11,- lUttíIífces fasjaacte formal del tronc ? ,. . . _

dins la seva escultura ?
12L- Twstallto luna escwl&üira o diversas a la vegada ? , ...24.- Alguns d aquests aspectes participa al sei13,- iDanarapa d tostesíl del tronc pausadament o , . „ ., , . .... . . . . , . Atreball: mitología, religió, simbologia, prebistó-

í'áftaKs amó ©fssFBÉia o víoJSncía 7 . . . . . . .. . ....

na, etnología, sociología, história, política14,- I ¡sotí® aes>r^jy®íss deformar la ídtea o el 0 . ..etc. ? (Si vol remarcar algún altre aspecte
pwJ®Et* ftpeví 7 „ . ,

posi l,si us plau)15,- fflwé (Statamflwis fwiaKwwtailiwgrjit tes diwwwsíjans

áte fe smig sassdtoüws 7 25.- Parlí'm de les técníques que utilitza.



26.- On les va aprendre ?27.- S aplica alguna técnica artesanal de la fusta

a la zona on viu ?28.- Han inflult aqüestes técniques en la seva

evolució ?29.- Parli'm de les eines que utilitza.30.- Parli'm del seu taller o espai de treball.31.- intervenen altres persones en el seu treball

(ajudants, técnics, etc.) ?32.- Utilitza algún procediment constructiu: unions,

acoblaments o encolats ?33.- Aplica alguna protecció per augmentar la

resisténcia o durabilitat de la fusta ?

34.- Aplica algún tipus de policromía ?35.- Quins colors utilitza i per qué ?36.- On els aplica ?37.- Com elabora els productes i com els aplica ?38.- Ha finalitzat ja el seu treball amb trenes ?

Quan ? Pensa remprendre'l ?39.- Si ha deixat de treballar amb trenes, qué ha

determinat aquest fet ?40.- Quins escultore li han servit com a referéncia

en algún moment ? Quins escultore actuáis li

interessen ?41.- Quin plantejament fa sobre l'escultura actual ?42.- Si coneix algún altre escultor que treball! el

tronc, envil'm les dades que tingui sobre ell.

La documentació escrita i gráfica que hem aconseguit, s'ha obtingut

en diferents biblioteques de Barcelona (Biblioteca deis Museus d'Arts de
Barcelona, Biblioteca de la Facultat d'História de l'Art, Biblioteca de
la Facultat de Belles Arts), de Bilbao (Biblioteca del Museu de Belles Arts

de Bilbao), de Santiago de Compostela (Biblioteca de la Facultat d'História
de l'Art). També hem indagat en els arxius del Departament de Cultura
de la Xunta de Galicia i del Govern Base. Una gran part de l'aportació
documental procedeix deis arxius deis escultors. (Cal teñir en compte

que és freqüent una postura escéptica o despreocupada respecte a la
utilitat de la recopilació de documents sobre la prépia escultura). Per

suplir les ríeficiéncies d'aquests arxius personáis, de v/egades hem hagut
de recórrer a les galeries d'art (Galería LUindsor Kulturgintza, de Bilbao;
o Galería Montenegro, de Madrid).

Respecte a les fonts bibliográfiques hem de destacar la mancanga

de publicacions especifiques sobre el tema i, en general, sobre l'escultura
realitzada amb fusta. Les principáis publicacions consultades són de carác¬
ter monográfic i es dediquen especialment ais escultors que ja tenen
un reconeixement ampli en el món de l'art. Destaca per sobre de tots i en

aquest aspecte Chillida.
Els catálegs d'exposicions han estat una de les fonts mes importants,

tant per la naturalesa gráfica del seu contingut, com pels diferents tex¬
tos que inclouen.

També hem recorregut a les fonts hemerográfiques, sempre que ens

ha estat possible. Una gran part deis articles de premsa i de revistes



els hem localitzat a través dais escultors mateixos o d'estudis ja realit-

zats sobre aqutísts.

Els documents personáis i la correspondencia els hem incorporat sem-

pre que han servit per a documentar l'entrevista, aportant, de vegades,

la conformitat o disconformitat sobre el seu contingut. També han servit

per a ampliar la informació.

La bilbiografia l'hem agrupada en l'apartat final d'aquesta tesi, per

temes i per escultors directament relacionats amb el contingut deis capí-

tols que la precedeixen. Per facilitar l'ús d'aquesta hem inclés un índex

bibliográfic.

Dins l'apartat de les fonts hem de parlar també de les imatges que

junt amb el text estructuren el discurs.

Hem aconseguit una gran part de les imatges a partir de la bibliogra¬

fía, especialment deis catálegs d'exposicions collectives o individuáis.

Alguns deis escultors han tingut l'amabilitat de cedir-nos el seu arxiu,

per tal que seleccionéssim les imatges més adients, o de proporcionar-nos

copies d'aquest.

Finalment, l'autor de la tesi ha realitzat un reportatge en cada cas,

recollint testimonis del taller i de les diferents escultures que s'han po-

gut localitzar. L'amplitud d'aquest arxiu és una de les aportacions més
interessants d'aquesta tesi.

La tercera part, dedicada al procés personal de l'escultor J. Valle,

esta documentada íntegrament amb les imatges de l'arxiu propi, del qual

cal destacar que la selecció d'imatges realitzades en l'estudi de l'entorn

pertanyen a una coTlecció molt ámplia, que s'iniciá en el 1977. L'amplitud

d'aquest arxiu és considerable.

El conjunt de les fonts a qué hem recorregut per extraure les imat¬

ges s'ha exposat en un índex, darrere la bibliografía, amb una agrupació

per capítols.

PRECEDENTE.

Com ja hem dit, la mapeanga de bibliografía específica sobre el tema

ha estat un deis motius que ens han dut ha realitzar aquest tipus de



tesi.

Sobre el tema de la fusta hem trobat documentado referent ais as-

pectes tecnias de la seva aplicaciá, sobre la seva procedencia i manipula-

ció, sobre les tipologies; també hem trobat estudis científics que, preocu-

pats per les alteracions própies de la fusta, han experimentat diferents

maneres de conservar-la. Els comportaments físics també han estat motiu

de recerca, etc.

Les disciplines preocupades per aquest material són molt diverses:

l'enginyeria, l'arquitectura, l'economia, la industria, la restauració, l'arte-
sania, etc.; i també l'escultura, encara que aquesta s'ha interessat més

pels procediments de tipus técnic.

Peró no hem trobat tractats que s'hagin dedicat a l'estudi de l'escul¬
tura realitzada amb fusta de forma global. I tampoc de forma específica

a l'escultura del segle XX, i menys encara a la de l'Estat espanyol o a

la de les diferents comunitats en qué hem centrat la nostra recerca.

En tercer lloc hem de destacar que tampoc existeix cap estudi prece-

dent que s'hagi dedicat a les práctiques artesanals de la fusta, en la
comarca deis Ports.

La mancanga de fonts bibliográfiques és el que ens ha obligat a rea-

litzar un treball de camp, a recórrer a les fonts vives i documentáis de

primera ma.

APORTACIONS.

Les aportacions d'aquesta tesi radiquen, per un costat, en l'esforg
de documentació i recopilació de dades, freqüentment inédites, i per l'al-
tre costat, en la proposicié establerta en el contingut de la recerca

i en les seves conclusions.

Cal destacar com a aportació complementaria, la inclusió de les en¬

trevistes i els documents no publicats, així com les imatges origináis.

XXI



FORMAT DE LA TESE

Hem utilitzat aquest tipus da format parqué hem considerat necessari

reforgar la dualitat. text-imatga, per tal de crear un discurs parallel.
Per una altra banda, l'ús exhaustiu del sistema de cites ha requerit una

localit/ació rápida de les fnnts i les notes, que s'hari inclós en els marges

i que han estat situadas el més a prop possible del text a qué fan refe-
réncia, per facilitar, d'aquesta manera, la lectura. Aprofitant aquest
sistema de marges, hem inclós imatges complementáries al text les quals
hem collücat al costat deis parágrafs a qué fan referencia, si l'espai
disponible ho ha permés.

ESTRUCTURA DE LA TESE

La redacció i l'ordenació del treball ha estat distribuida en tres

parts, diferenciades pels continguts:

A) La primera part, que hem titulat "El simbolisme de l'arbre i les
cultures de la fusta" pretén situar-nos amb una visió general davant tot

alió que es pot considerar un exemple ciar deis comportaments de la fusta;
i també deis aspectes simbólics o de cuite que s'han establert al voltant

de la preséncia de l'arbre en diferents cultures.

Aquesta primera part té un caire interdisciplinar, ja que relacionen)
les diferents branques de la cultura, a l'entorn d'un tema central, l'arbre
i la fusta. S'ha pretés donar una visió universal introductoria, que ens

permetés connectar amb l'evolució de l'escultura de segle XX, exposada
en la segona part. Per tant, l'ordenació d'aquests apartats s'ha fet pre-

veient les possibles relacions amb l'escultura.
En el capítol ? de la primera part, "Els comportaments de la fusta",

hem diferenciat dos exemples; el primer d'ells tenint en compte l'aspecte
estructural i constructiu de la fusta (tronc i higa); i el segon d'ells ob-

servant els aspectes formáis, derivats de la talla del tronc.

Naturalment aquesta part té un caire introductori, no exhaustiu,

en qué la documentació gráfica té una extraordinária importancia, a l'hora



de situar-nos da\/ant el concepte de "comportament propi".

B) La segona part, que hem titulat "i 'escultura realitzada amb truno
o amb biga a l'Estat espanynl entre 1959 i 1987", constitueix el eos central
de la tesi.

El capítol 1 d'aquesta segona part ens permet fer una introducció
histórica a l'escultura realitzada amb fusta.

En l'evolució d'aquesta escultura hem díferenciat el període del segle

XX del que el precedeix.

Ens hem estés en la dedicació al segle XX, ja que l’origen deis plan¬

te jaments que justifiquen aquest tema es sitúen en aquesta época.
Els capítols següents están dedicats a l'estudi de rescultura realit¬

zada en el País Base, Galicia i Catalunya, així com ais escultors d'aquestes
comunitats que treballen el tronc i la biga. També s'han dedicat tres
capítols a l'estudi d'aquesta práctica en d'altres comunitats.

Quan ens hem centrat en cadascuna de les árees geográfiques, hem
revisat l'evolució histórica des deis anys cinquanta i la preséncia de

diferents generacions. La dedicació al País Base ha estat mes amplia per¬

qué la seva repercusió en el marc general de l'Estat espanyol és notable
i el reconeixement internacional definitiu.

Quan ens hem centrat en cadascun deis escultors no sempre hem
estructurat els apartats de la mateixa manera, encara que sí hi ha un

esquema que, de forma flexible, ens ha permés un estudi sistemátic.
L'estructura d'aquest esquema és la següent:

1. Context en qué s'ha desenvolupat l'escultura de l'escultor en estudi.

2. Evolució de l'escultura.

3. Escultura realitzada a partir del tronc i de la biga.

4. El tema i altres aspectes referencials.

5. L'actitud de l'escultor riavant l'escultura.

6. Tractament de la fusta.

7. El métode de treball.

8. Catalogació de les escultures realitzades amb biga o amh tronc.

Elem afegit per completar aquesta informació:



9. Currículum i biografía.

10. Respostes a un Qüestionari Previ.
11. Entrevista.

En l'estudi deis tres exemples bases més significatius. és a dir, Chilli-
da, Mendiburu i Basterretxea, l'esquema s'ha modificat, hem aprofundit
en l'estudi de les escultures des d'una perspectiva formal i espacial que

ha complementat les anteriors exposades.

C) En la tercera part, titulada "Procés personal de Joan Valle", pretenem
mostrar una manera d'entendre l'escultura en qué el model referenciat
no té una delimitació estricta, peró guarda una estreta relació amb un

entorn concret, en aquest cas, l'entorn del qual procedeix ¡'escultor (la
comarca deis Ports, del País Valencia).

Hem dividit la tercera part en dos capítols. El primer es cenyeix
al títol "Relació home-entorn en la comarca deis Ports".

Per a l'estudi d'aquest escultor hem dedicat un esforg especial en

el coneixement del seu entorn. Dins la dinámica d'aquest entorn hem esco-
llit les conductes i els fets de l'home que es fonamenten en l'aprofitament
deis recursos materials. És per aquesta raó que hem realitzat un seguiment
de les dues matéries que defineixen especialment la imatge d'aquest medí,
és a dir, la pedra i la fusta. Aixó no obstant, la fusta ha estat objecte
d'una atenció especial, per raons obvies, en l'apartat dedicat ais "Gficis
i artesans de la fusta a la comarca deis Ports". Aquest apartat és el
fruit d'un procés de recerca de l'escultor, que és complementar! al de
la propia tesi.

En aquest entorn s'ha desenvolupat una gran part del treball realit-
zat per l'artista. cosa que ha generat, d'aquesta manera, una dinámica
de contacte personal, segons les necessitats i les circumstáncies, amb
la gent que disposava deis coneixements i deis materials emprats per ell.

Al mateix temps hem recollit informació i imatges fotográfiques de
tot el que resultava significatiu per al treball.

D'aquesta manera hem configurat les bases de la part. dedicada ais
oficis i ais artesans.

El segon capítol d'aquesta tercera part, "L'escultura un llarg procés



d'aprenentatge", s'ha ampliat l'esquema proposat per a l'estudi deis escul-
tors en la segaría part.

Hem donat una importáncia especial a tota l'evolució personal i espe-

cialment al procés d'aprenentatge, en considerar que en ell es trobava

l'origen deis plantejaments que han condui't a l'escultor a realitzar el
tipus d'escultura que li és propi i també la proposta inicial d'aquesta
tesi.

Per una altra banda, hem preferit mantenir la independéncia del dis-

curs fotográfic, agrupant les fotografíes en un apartat independent al
de l'evolució de l'escultura.

Hem incorporat com a informació complementária les respostes al
qüestionari i un recull d'articles de premsa que tracten sobre l'escultura
presentada en diferents exposicions.

En el redactat d'aquesta part hem prescindit del sistema de cites
extretes de la lectura d'altres autors, en considerar que aquesta informa¬

ció ja quedava inclosa en un altre apartat.

Finalment, hem considerat necessari, després d'obtenir una visió glo¬
bal d'aquest tema, extraure unes conclusions, que en conjunt defineixen
les característiques de la práctica escultórica desenvolupada en l'Estat
espanyol sobre el tronc i la biga.
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