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7. L'ESCULTURA C/\T/\L/\í\l/\

DES DELS /\I\I V'S CINQUANTA.



1. CGNDICIONS QUE HAN DETERMINA! L'EVOLUCIÚ DE L'ESCULTURA CATALANA
FINS ALS ANYS CINQUANTA.

L'Espanya de fináis del segle XIX desenvolupá, a Catalunya i al País
Base, el germen d'una primera consciencia nacionalista gue es fonamentá
en la reivindicació de la llengua, la tradició i la descentralització de l'Es-
tat.

Pero, a diferencia del gue ya passar al País Base, no va ser la cons¬

ciencia nacionalista la que dona empenta a l'art i a l'escultura catalana,
al menys peí que fa referencia ais moments i a les personalitats capdavan-
teres: va ser precisament la proiecció europea i internacional la que obrí
les portes.

Barcelona és un gran nueli cosmopolita, al voltant del qual s'ha gestat

gran part de l'art catalá, i aixó és degut a dos factors fonamentals: en

primer lloc a la cárrega histórica de la ciutat, i en segon a la realitat
industrial i mercantil present.

Pero hi ha un aitre factor que cal teñir en compte; la situació geo¬

gráfica, que ha permés que Barcelona s'hagi convertit en un gresol cultural,
per on han passat els corrents internacionals, els autóctons • i els proce-

dents de b resta de l'Estat.

No és extrany que Giralt-Miracie aigui:

"Una mera análisi superficial de l'Art Catalá deis darrers
quaranta anys, és a dir, des de la postguerra fins a les
darreres promocions deis anys vuitanta, ens demostra que
els moments cimers del nostre art coincideixen amb els mo¬
ments de sintonía amb els grans corrents de l'avantguarda
internacional i amb l'aparició de figures excepcionals, fora
de serie, capaces de generar unes pautes de comportament
artístic própies i per aixó origináis. Aquest és un fenomen
que es dona a Catalunya des del modernisme, quan concorda
amb els moviments parallels de centre-europa i Anglaterra..."
O ).

L'art catalá ha mostrat freqüentment una yocació europea, cosa que

podem observar en l'eyolució de la seva historia. La proximitat de Franca
ha estat un factor important en tot el que ha de significar el desenvolu-

pament de la tradició mediterránia o de l'avantguarda catalana.

Juli González.

1 - GIRALT-MIRACLE, Daniel: "La consciéncia d'avantguard
en l'art catalá". CULTURA núm. 9. Desembre del 1987. pág. 19.
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Angel Ferrant

L'aportació modernista encetá el segle amb escultors com Llimona,

o amb aportacions tan importants com la de Gaudí. Per una altra banda,

el mediterranisme de Maillol, primer, i de Ciará, després, es forjá en el

país vef.

La segona generació mediterranista, en qué Cirici Pellicer ( 2 ) inclou

Enric Casanovas, Joan Rebull i Joan Granyer, entre d'altres, va ser la

que mantingué la seva presencia al llarg de la primera meitat del segle,
una vegada finalitzada la Guerra Civil, junt amb d'altres escultors que

progressivament anaren determinant l'evolució académica en els diferents

centres de docencia. Aquesta herencia es mantingué viva a través de nom-

brosos seguidors fins a l'actualitat.
Per una altra banda, cal parlar deis absents que, d'una manera o altra,

van teñir els seus origens a Catalunya, pero que fonamentalment van de-

senvolupar la seva trayectoria a partir de les avantguardes parisenques

o les del moment: Manolo Hugué, a cavall entre la tradició mediterranista

i la renovació d'avantguarda; Pau Gargallo, a la recerca permanent vers

la desocupació del volum; Picasso, insaciable, cerca totes les possibilitats

expressives en la tridimensió i aporta una renovació inqüestionable a l'es-
cultura actual, on especialment Juli González encetá el camí del ferro.

"
...Julio González y Picasso constituyen con Brancusi y Moore

las propuestas fundamentales de donde han partido todos
los caminos de la escultura contemporánea." (3).

Joan Miró també desenvolupá les seves primeres escultures en la déca¬

da deis trenta, a París; no retorná a Barcelona, i posteriorment a Mallorca

(1956), fins al 1940. I Apelles Fenosa que també retorná a Catalunya.
L'avantguarda resident a Catalunya estava representada per Ángel

Ferrant ( 4 ) i Leandre Cristófol:

"Dos figuras serán las que mantengan en la época enterior
a la contienda, y aún después de ella, el interés y el empuje
por nuevas formas expresivas, abocadas a un cierto surrea¬
lismo: el madrileño Ángel Ferrant, que se interesa primero
por la materia, el volumen y los espacios huecos dentro
de grandes masas con una figuración primitivista y luego
por el movimiento, realizando esculturas articuladas. Leandre
Critófol, por su parte, se interesa tanto por el movimiento
como por los volúmenes estáticos, con un acento un poco
surrealista que se verá luego transformado en un interés

864



por el equilibrio espacial a partir del trabajo en hierro." ( 5 ).

Ambdós escultors han treballat la fusta (Leandre Cristófol és fuster),

o l'incorporaven a les seves construccions, pero deixant de banda la mas-

sissació originária d'aquesta materia.

En la postguerra s'integraren a l'awantguarda Antoni Clavé i Eudald

Serra.

La década deis anys quaranta feu renéixer l'esperit d'avantguarda
entre els artistes en les tertulies i associacions com una auténtica resis-

téncia. El pes del surrealisme dona peu a la pintura matérica i a un princi-

pi d'informalisme molt embrionari. La revista "Dau al Set" nasqué en el

1948, i al voltant d'ella quallaria un grup que porta aquest mateix nom.

2 -CIRICl PELL1CER, A.: L'ESCULTURA CATALANA. Ed. Molí.
Ciutat de Mallorca 1957.

3 - MARÍN-MEDINA, X: LA ESCULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORA¬
NEA (1800-1978). Ed. Edarcón. Madrid 1978. pág. 175.

4 - Parlant del magisteri Gargallo-Ferrant. (Aquests dos
escultors van exercir com a professors de modelatge a l'Es-
cola d'Arts i Oficis de Barcelona).

5 - MORATÚ, M5 Elena: "Panorámica de la escultura catalana
del siglo XX". ARTES PLASTICAS núm. 99. Barcelona 1981.

Ángel Ferrant "Figura femenina", 1957, fusta policromada, 1ü5x17x18'5 cm.
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■¿ uf\j RECORREGUT PER L' ESCULTURA CATALANA DFS DFLS ANYS
CINQUAN7A.

6 - GIRAl T-M1RACIE. Daniel: "la cnnscióncia cJ’avanLguarda
ríi l’art caíala", op. cit. pág. ??.

Leandre Cristófol.

?.1. ELS ANYS CINLJUANTA.

La década deis anys cinquanta va ser la década de l'obertura cultural,

presidida peí ministre Ruiz Giménez. Politicament significa l'inici d'una vo¬

luntad de connexió amb la realitat exterior.

Va ser l'época en qué la Sala Gaspar de Barcelona es transforma en

un auténtic centre de modernitat, amb l'exposició de Picasso (1955), i d'al-
tres com "Arte Otro", dedicada a l'informalisme, o la presentació deis grups

"El paso" i "Parpalló", etc.

Les primeres figures com Miró o Tapies reberen diferents premis d'im-
portáncia (6).

En l'ámbit de l'escultura continuaven treballant escultors esmentats

anteriorment, com Ferrant, Leandre, Cristófol, Eudald Serra i Clavé.

Les aportacions deis avantguardistes Leandre Cristófol i Ferrant,

hagueren de cercar una sortida fora de Catalunya, possiblement per la

seva tendéncia a 1' "assemblage" i per l'escassa valoració deis recursos

tecnicistes.

Miró, que realitzá tot un seguit d'obres de cerámica i inicia la fundi-

ció de bronzes, de les escultures objectuals.

S'incorporaren escultors procedents de la tradició clássica, com J.

M. Subirachs (1927), que inicia en el 1957 una línia abstracta de curta dura¬

da.

Després d'un breu període d'estada a l'estranger, en qué conegué
les aportacions de Juli González i les proposicions de l'escultura d'avant-

guarda europea, realitzá tota una série de treballs amb ferro, que final-
ment, al principi de la década següent, abandoné.

La seva aportació monumental a Barcelona i a d'altres indrets és forpa
interessant, pero la propia trajectória l'ha allunyat de l'actitud experimen¬
tal, perqué ha fonamentat la seva feina en la qualitat del resultat, summa-

ment esteticista. Subirachs s'ha recios en l'exercici d'una práctica perfec-
tament elaborada, i ha reivindicat la recuperació de l'ofici en els succes-

sius treballs que han tingut un caire públic.
Moisés Villélia (1928) també es formé en la tradició figurativa acade-
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micista, pero la necessitat de recerca el conduí cap a unes direccions
molt diferents a les de Subirachs. Villélia descarta la monumentalitat i

assumí l'escultura com el joc de les tensions i del moviment.
Inicia el seu treball personal al voltant del 1954, amb fustes diverses,

de dimensions mitjanes, tot seguint la tradició deis avantguardistes Leandre
Cristófol o Ferrant; pero al voltant deis anys seixanta descubrí el material

amb el qual se l'identifica, la canya de bambú.

L'interés per les filosofies orientáis es reflexa en aqüestes escultures,
en qué la flexibilitat de la canya permet jugar amb els espais interiors,

diferenciats amb colors purs.

Marcel Martí es un altre deis escultors que comenta la seva activitat

en els anys cinquanta, anys en qué el corrent informalista mostré la seva

aportació fonamental. Marín Medina defineix a Marcel Martí com un "infor¬
malista empedernido".

La seva dedicació a l'escultura recorre diferents matéries, des de

l'abstracció, de vegades geométrica, de vegades orgánica, en un procés
de síntesi constant. Entre les diferents matéries també ha treballat la

fusta des d'una perspectiva massiva, encara que molt puntualment. Son

formes totémiques, que mostreóla textura del tall de la gubia,
contráriament al que és usual en la seva obra, de superficies suaus.

Moisés Villélia. "...Y mi madre también tenía sexo", 1976, bambú, 155x35x35 cm.



2.?. ELS ANYS SEIXANTA.

Escultures de Subirá-Puig.

Els anys seixanta van ser els anys en qué ressorgí la reivindicació

catalana. En 1959 nasqué la revista "Serra d'Or", la primera revista integra-

ment redactada en catalá, Salvador Espriu publica el 1960 "La Pell de Brau",
en el 1961 nasqué la "nova caneó" a partir del grup "Els Setze Jutges",

també es crea en aquest any "Elmnium Cultural", pero la repressió continua

vigent i el 1963 es tanca, per ordre governativa, Omnium Cultural de Barce¬

lona.

En 1966 es produí la "Caputxinada", a partir de l'Assemblea Lliure cele¬

brada en el convent deis caputxins de Sarria (Barcelona) pels estudiants,

filis de la burgesia del desenvolupament.

Si la década precedent tenia com a referent fonamental l'informalisme,
la deis seixanta escollí el pop-art i la figuració crítica com model de l'ac-
tivitat pictórica.

Els artistes que integraren l'ámbit escultóric d'aquesta década a Cata¬

lunya, pertanyien al grup que podem incloure en la primera generació,

una generació preocupada fonamentalment per l'actitud formalista, ja siguí

des de la figuració o des de l'abstracció.
Entre els primers (figuració) cal destacar X. Medina-Campeny, Emilia

Xargay, Arranz-Bravo i Bartolozzi. Subirá-Puig és un cas a part, ja que

des del 1953 resideix a París, pero resulta interessant per a la nostra

recerca per la dedicació al treball de la fusta. En un principi recupera

dogues de bot i realitzá composicions zoomórfiques amb aquest material.

Aquests treballs presenten una preocupació per les formes lineáis i dinámi-

ques en espais oberts o per l'escultura entesa com massa. En la darrera

etapa, Subirá-Puig recorre ais engalzaments d'infinitat de peces amb formes
diverses. Les formes corbes continúen essent la línia dominant, i la figura-
ció ens recorda, en algún moment, les máscares africanos.

Xavier Corberó realitza una obra abstracta, organicista, amb materias

de tradició clássica, tractades amb un refinament sumptuós, especialment
el marbre.

Disfruta amb el recurs de les formes pneumátiques i purés: l'esfera,
l'ou, formes fálliques, etc., totes elles acabades amb un sensual poliment.
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2.3. ELS ANYS SETANTA.

El boom económic deis seixaota afecta les primeres manifestacions

de la década posterior.

La iniciativa privada de determináis sectors beneficiats per aquest

boom va fer inaugurar abundants galeries; Barcelona es convertí en un

centre d'art ben dotat de tots els mecanismes de mercat.

Aparegueren noves publicacions com "Qüestions d'art i revistes ja

existents, com "Destino" o "Serra d'Or", en qué Cirici Pellicer hi col-labora

més de deu anys, que continuaren dedicant un espai a l'art.
La política aperturista i de desenvolupament del govern franquista

va ser un intent de netejar la imatge de poder totalitari, pero aixó perme-

té l'entrada d'una informado que sempre va ser ben rebuda a Catalunya.

Per altra banda, institucions com el CoLlegi d'Arquitectes o la Funda-

ció Joan Miró, i per un altre costat la Sala de la Caixa de Pensions, dona¬

ren suport a les noves manifestacions.

El corrent conceptual i l'art pobre van fer aparició en escena durant

els primers anys deis setanta; també continua la trajectória minimalista

ja iniciada en la década anterior. Dins d'aquests corrents cal situar la

trajectória seguida per J. Ponsatí amb els seus inflables.

En 1973, a Banyoles es promogué la "informació d'art concepte 1973"
amb una amplia constestació pels seus resultats.

En 1974 es plantejá, en la galería Vadrés, amb vídeos de A. Muntadas,

la temática del vídeo com un mitjá d'expressió.
Dins aquest context es continua amb l'escultura realitzada amb maté-

ries tradicionals, amb un gust per l'ofici molt accentuat, com en el cas

de Manuel Álvarez o Antoni Boleda.

Aparegueren altres escultors com Perecoll, o Josep Ricard, interessats

en el factor expressiu de la matéria i de la forma.

Cal destacar la imatge de Sergi Aguilar en aquest context, que proce-

dent de la joieria s'introduí amb molta netedat en el camp de l'escultura. Jaume Cubells. Escultura 1965.

"Sergi Aguilar, (...) será deis primers en fer aixecar el cap
de l'escultura després del paréntesi conceptual, i el qui
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7 - BLANCH. Teresa: "fcls destins de l'escultura catalana".
CATÁLEG NOVA ESCULTURA CATAIANA. Caixa de Barcelona
1988.

Sergi Aguilar.
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en terres catalanes reivindicará aquesta herencia, des d'una
més real compenetració i reactualització deis plantejos de
les primeres avantguardes. Infon a la seva escultura un
sentit de l'espacialitat que és com una retenció viva, guar¬
dadora de temps, d'una sensibilitzada severitat." ( 7).



?.U. ELS AINJYS VUITANTA.

La trajectória seguida per l'escultura catalana no ha aconseguit defi¬

nir una entitat que pugui agrupar tots els escultors sota un concepte

genéric.

Les preocupacions formalistes han estat l'eix al voltant del qual s'han

produ'it objectes de carácter estétic, decoratiu, al marge de qualsevol
recerca experimental, o, si de cas, s' ha mantingut al voltant de la troballa

inicial, d'un cert interés inicial, ininterrompudament.

En l'escultura catalana es parla sovint de la tradició i de l'ofici com

una característica ja esbrinada pels primers avantguardistes.

"potser fonamentant-se (...) en la figura de l'escultor ferri
que suposa Juli González, i sense pensar que l'aplicació de
la soldadura autógena, que conegué l'any 1918 i que tot
seguit utilitzá en la seva escultura, potser suposava ja en
aquell moment un decidit i exprés atemptat contra 'l'ofici
d'escultor'." (8).

Pero en l'actualitat Catalunya mostra una gran diversitat de planteja-

ments i d'escultors, a causa de l'increment de l'actitudí ecléctica i deisI

participants en l'activitat plástica. Cosa que porta a realitzar comentaris
com el següent:

"Al abrigo de lo aleatorio, las fusiones y la complejidad,
ciertos artistas y críticos del mundillo artístico catalán
han convertido esta situación de sobreabundancia en un

cajón de sastre que se proclama autosuficiente y emancipati-
vo, sólo por introducir lo lanzado como valor incuestionable
frente a la falta de soberanías. Lo cual es cometer el error
de afirmar que por tenerlo todo a disposición ya se está
en algo y, además, cifrar su logro en una aparatosidad sin
fondo. Y si no, véanse esta cantidad de distracciones pasa¬

jeras, de apaños más o menos vistoso pero inconsistentes
y confusos, cachivaches y cosidas con que esos 'atareados
manipuladores sin espíritu contemplativo' (viene bien aquí
la frase con que Hoffman definió curiosamente a ciertos
constructivistas) están invadiendo galerías, espacios institu¬
cionales y páginas de periódico, desviando la atención." ( 9 ).

Pere Noguera.

8 - PICAZO, Glória: "Sltuacló actual de l'escultura catalana".
QUADERIMS núm. 33. Ed, Fundació Caixa de Pensions. Barcelona,
setembre del 1986. pág. 52.

9 - BLAIMCH, Teresa: ISobre unos recentramlentos en la
escultura catalana de ios ochenta". FIGURA núm. 2. Sevilla,
estlu del 1986. pág. 27.

Durant aquest segle l'escultura ha canviat el seu concepte, sobretot

el seu concepte de manualitat i l'atracció per la matéria, i aixó és un
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deis aspectes que es reflecteix en la diversitat present a Catalunya. Gloria
10 - picazo. Giór¡a: "L'escuitura catalana: profusió i diversi- Picazo classifica aquesta div/ersitat en cinc apartats (10).
tal". CUI TURA núm. 9. Desombre del 19(17. pág. ?b-29.

Aquest no és precisament l'apartat amb més components ais anys vui-
tanta. Podem anomenar Pep Duran Esteva, Caries Pazos i Angels Viladomiu ,

encara que amb anterioritat Catalunya sí ha tingut forga interés per aques¬

ta práctica:

"La escultura catalana de todo el siglo ha dado muestras
(...) de un componente fantasioso que ha gustado del juego
azaroso y sorpresivo para crear libres assemblages e ingenio¬
sas composiciones cargadas de resonancias, misterio o ironía.
Lo hemos visto en Miró, (...) Ángel Ferrant, (...) Cristofol,
Eudald Serra, Medina-Campeny, Torres Monsó, el mismo Ta¬
pies... " (12).

Gloria Picazo hi afegeix Joan Brossa, Jordi Pablo, Jaume Xifra, Benet

Rossell i Antoni Miralda.

- Entre la pintura i l'escultura.

La dedicació ais dos ámbits és freqüent en alguns artistes catalans,
entre ells Tom Carr, Riera i Aragó, el qual podría estar indos en l'apartat
anterior, Josep Uclés, Aureli Ruiz, Francesc Vidal, Joan Rom i Perejaume.
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- La installació.

11 - PICAZO, Glória: "L'escultura catalana: profusió i dluersi-
tat". op. clt. pág. 29.

Tom Carr.

12 - BLANCH, Teresa: "Sobre unos recentramientos en la
escultura catalana de los ochenta", op. cit. pág. 27.

"ja ben entrada la década deis vuitanta, sembla existir un

renovat interés per la práctica de la installació. El fet,
pero , més que ser un interés específic per aquesta modali-
tat artística, ve a confluir en un moment, en qué l'escultura
está depassant els seus propis límits volumétrics per desple-
gar-se fragmentáriament en l'espai. Així dones, en determi-
nats casos podríem parlar més d'installació escultórica que

de veritable installació." (11).

En aquest apartat inclou artistes que utilitzen el vídeo, com Francesc

Torres, Antoni Miralda, Antoni Muntadas, Eugénia Balcells, Caries Pujol
i Lluís Nicolau. En un ámbit objectual destaca Pere Noguera, Joan Duran,
Jordi Benito i Francesc Abad, entre d'altres.

- L' "assemblatge" objectual.



- L'escultura com a objecte artístic.

En aquest apartat inclou els escultors que entenen básicament l'escul¬
tura com volum que es sitúa en un espai determinat: Sergi Aguilar (encara

que aquest el sitúa com un precedent de la generació deis anys vuitanta),

Susana Solano, Antoni Abad, Jaume Piensa, Salvador Juanpere, Ramón Guillem

Balmes, Ernest Altes, Seve Flores, Antoni Marqués, Manel Llauradó, Rufino
Mesa i Enric Pladevall. A aquesta llista caldria afegir-hi Gabriel, la resta

deis components deis grup Usquam: P. Mata Saralegui i Manel Civit, i a

molts d'altres que no participen momentániament deis circuits comerciáis

i, per tant, son desconeguts en aquests ámbits, com Josep Cerda o Albert
Valera.

L'aportació de Juli González en els anys trenta va teñir una repercus-

sió momentánia en els anys cinquanta, pero sense que aquesta prengués

consistencia. No ha estat sino a partir deis vuitanta, a través de tres

escultors (Susana Solano, Sergi Aguilar i Jaume Piensa) que aquesta dedica-
ció al ferro, filtrada pels corrents internacionals, s'ha représ com un model
forga consistent.

Cal observar, en canvi, que d'altres escultors han utilitzat materials

procedents del seu entorn (Rufino Mesa, Salvador Juanpere, Pladevall, E.
Altes, M. Llauradó), la qual cosa ha estat una conseqüéncia clara de la
realitat en qué es mouen i no de la vigencia del model rural, del qual s'han
servit la majoria d'ells.

En els anys vuitanta el model urbá és paradigmátic, i converteix en

obsoleta qualsevol referencia externa, pero, a Catalunya, la descentralit-
zació artística, si no real, sí desitjada, ha permés mirar en altres direc-
cions.

"En el marc de la geografía cultural catalana del moment
present, hom detecta ben aviat una serie de focus artístics
dinámics i renovelladors que amb independencia, pero sense
desconnexió amb Barcelona desenvolupen les seves activitats
tot propiciant un auténtic policentrisme cultural enriquidor
i intercomunicador." (13).

Aqüestes altres direccions no sempre han estat ben diferenciades;
han reflectit simplement la realitat d'una diferencia palpable en el medi.

Jaume Piensa.

Susana Solano.

13 - GIRALT-MIRACLE, Daniel: "Reus. Centre d'art". CATALEG
ART1STES DE REUS. Ed. Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya. Reus 1984.
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Deis nous escultors catalans, J. M. García escriu:

14 - GARCÍA, Josep Miguel: "És cultura al carrer". CATÁLEG
2* F1RA D'ESCULTURA AL CARRER. Tárrega, maig-agost del
1984.

15- GARCÍA, Josep Miquel: "Per una noua definició de l'escul-
tura". IMEGRE*RG1G núm. 11. Barcelona, hiuern del 1985.

1 6 - MESA, Rufino: CATÁLEG NOVA ESCULTURA CATALANA.
Ed. Caixa de Barcelona 1985.

"Els nous escultors en lluc de plantejar solucions ais temes
de desocupació de l'espai i del buit construít, que fins ara
definien la modernitat, introdueixen unes altres perspectives
conceptuáis i formáis en funció de l'expressivitat, producte
aquesta de la relació home/entorn, individu/coliectivitat.
La intenció de la nova situació escultórica és específicament
una altra, i hom podria definir conceptualment a través
d'una reivindicació directa del procés de realització, i per
tant de la técnica, i per un retorn al simbolisme que ens
acosta al primitivisme de les imatges rituals. Aquest primiti-
visme no és circumstancial, sino que está immers dins d'una
voluntat de recuperar l'esperit deis primers artistes, en
quant a la seva riquesa expressiva i simbólica." (14).

En 1985 es realitzá una exposició, "Nova Escultura Catalana", en qué
participaren Ernest Altés, Tom Carr, Albert Giros, Salvador Juanpere, Rufi¬
no Mesa, Enric Pladevall, Jaume Piensa, Riera i Aragó, Elena Carbonell,
Manel Civit, Pedro Mata Saralegui i Ramón Guillen Balmes. El títol es justifi¬
ca de la següent manera:

" 'Nova' per la renovació conceptual i formal que representa,'Escultura', perqué retorna a l'ofici escultóric, i 'Catalana'
perqué a més de manifestar-se a Catalunya, reviu les arrels
i els mites mediterranis." (15).

Un deis mateixos participants, Rufino Mesa, aclareix:

"Potser és prematur parlar de nova escultura catalana; arabé el que sí es pot afirmar és que existeix una generaciód escultors joves amb característiques comunes, diferenciades
de les de l'escultura precedent.
Les propostes escultóriques actuáis tenen referéncies vela-
des d'aquelles que definien la creada per l'avantguarda es-
panyola d'abans de la guerra, sobretot de Juli González,
Alberto, Ángel Ferrant. Nogensmenys les motivacions s'han
de cercar en els corrents artistics internacionals, especial-
ment en alió referent a llibertat expressiva, agressivitati nova ética professional." (16).

El resorgir de l'escultura a Catalunya, no és conseqüéncia exclusiva
de la situació generalitzada del moment present; cal destacar un factor
fonamental en la formació deis escultors: la preséncia d'escoles d'art que
han permés l'assisténcia, a diversos centres, a la major part, per no dir
a tots, d-els escultors deis vuitanta:
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"
...Es desprén que l'autodidactisme que caracteritzá genera-

cions passades i que en realitat ha caracteritzat l'art des
de les avantguardes, está absolutament passat, 1'artista
es forma, estudia cada cop més encara que les critiques
contra els centres d'art siguin a vegades ferotges." (w).
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Front a la preocupació de les generacions precedents per una escultu¬
ra carregada de significat profund, l'escultura del moment cerca la presen¬
cia de la imatge o de l'objecte, formulada sota la necessitat productiva.

" ...el resurgir de la escultura obedece a una extensión
inevitable, a partir de una actitud de aprehensión configura-
dora, absolutamente libre y sin límites, interesada más en
la 'evidencia', de imágenes y signos, que en significados,
donde estructura, color, imagen y objeto se barajan en una
arquitectura compleja, solamente alimentada por la voluntad
de expresión y por el deseo de conocer mientras se crea..."
Os).

La presencia de la diversitat i la mancanga de continguts penetrants,
és vist per Calvo Serraller com una conseqüéncia lógica d'una societat
en crisi:

"En momentos históricos de transición, momentos marcados
por la crisis o el cambio, se suele generar una actitud de
aceptación indiscriminada de las ideas y valores más distin¬
tos." (19).

L'eclecticisme i la mancanga de directrius és la conseqüéncia lógica
del moment cultural i d'una societat post-industrial que está atenta a
la mutació, encara que escéptica respecte a les possibilitats.

1 7 - GUASCH, Ana Ma: "l es galanes aposten fort per la novls-
sima". DIARI DI BARCELONA. U de gener del 190(1.

1 8 - MOURE, Glória: "la escultura como arquitectura de 1¡
imagen”. CATÁLEGEN TRES DIMENSIONES. Ed. Caja de Pensio
nes. Madrid 198L.

1 9 - CALVO SERRAI.LER, Francisco: "La catedral europea
el sueño americano". CATÁLEG BIENNAL D'ART. Tarragon;
desembre del 1987.

Gabriel.



3. LA PRESÉNCIA DE DIFERENTS GENERALJIÜNS EN L'ESCULTURA CATALANA

ACTUAL.

La mancanca d'unes directrius definides en les diferents generacions

ha dificultat de fer una agrupado coherent. Aixó no obstant, es poden

diferenciar dues generacions, si ens atenim a la realitat present.

En la primera cal incloure ais nascuts a partir de l'any 1925, a princi-

pis del primer guart de segle. Destaquen escultors com Subirachs (1927),
Marcel Martí (1925), Xavier Corberó (1935), Subirá-Puig (1926), Villélia (1928),
Emilia Xargai (1927), Fita (1927), Joan Mainé, Carulla (1925), Cinto Casanoves

(1933), etc.

En la segona cal incloure els nascuts al voltant deis anys cinquanta.
En formen part els escultors esmentats anteriorment en l'apartat deis

anys vuitanta.

Es pot apreciar un buit intermedi on es sitúen els escultors nascuts

al voltant del 1960, i que fan acte de presencia cap ais anys setanta.
Els podem incloure en una generado o en una altra, segons es decantin

en la seva concepció. Igualment hi ha en les diferents generacions un oblit

explícit deis escultors que treballen amb la figurado (hereus del mediter-

ranisme), en no teñir una relació evident amb el propósit del nostre treball.

Potser la diferencia fonamental entre les dues generacions es percep

en la importancia otorgada a l'ofici; la primera es complau en resultats
d'un acabat exquisit, mentre que la segona actúa amb immediatesa, cosa

que desllueix intencionadament les solucions acurades. Per altra banda

també la diversificado conceptual deis anys vuitanta és un distintiu res¬

pecte a la generado precedent. La incidencia deis corrents internacionals,
a través d'una informado més fluida, ha permés l'absorció deis seus plante-
jaments durant els darrers anys, el que ha propiciat la situació actual.

Marcel Martí. "Holip", 1965, bedoll.
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6. L'ESCULTURA CATALANA REALITZADA AMB TRONC O BIGA DES DEL 1959.

Ja hem destacat la preséncia de dues generacions, o de tres, si consi-
derem la intermedia. Lógicament hauríem hagut de fer una altra classifica-
ció si haguéssim tingut en compte tots els escultors de la realitat artística
catalana del moment.

La preséncia de les dues generacions es té en compte en aquest
capítol. En la primera generació incloem tres escultors que s'han dedicat
a aquesta modalitat de treball amb la fusta, concretament al treball del
tronc. Són dos escultors i un pintor: Maree! Martí, Jaume Coll i Josep Gui-
novart.

Jaume Coll té un extraordinari interés, en el context, a causa de
la seva dedicació a la docéncia en l'Escola, i posteriorment Facultat, de
Belles Arts de Barcelona, amb la consegüent incidéncia en una part de
la generació següent, i per al que a nosaltres ens interessa, en aquells
que s'han dedicat al treball del tronc o de la biga, tant a Catalunya, com
a Saragossa o en el País Valencia.

Josep Guinovart és pintor, peró la seva curiositat i inquietud l'ha
portat al treball de la matéria en el camp de la tridimensió.

La dedicació al treball de la fusta d'aquesta generació l'iniciá Marcel
Martí, al voltant del 1962; en la década següent el continuaren els altres
dos escultors. En conjunt és una dedicació escassa i de curta durada.

Cal destacar la mancanga de precedents en aquest tipus de treball
en la Catalunya d'aquest segle; només hi destaquen Ángel Ferrant i Leandre
Cristófol, que usaren la fusta des d'una perspectiva de "collage", fonamen-
talment.

Per altra banda, Moisés Villélia, escultor d'aquesta generació, ha tre-
ballat amb plantejaments que s'integren en la nostra recerca, encara que
el material utilitzat és la canya de bambú, que té un comportament diferent,
pero próxim, al del tronc de l'arbre.

Subirá Puig, encara que ha treballat la fusta, no ha tingut en compte
el seu comportament original i ha elaborat les seves obres amb la cons-
trucció amb fragments de fusta de dimensions reduídes.

Marcel Martí. Escultura, 1962, noguera.
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*P.irct 6«. 1987. M.jíiero, hicírro. 290 >; 40 x 24 <rr».
Cúrf&ij Cj'wh QUva-Mara. Madrid

Manel Llauradó.

La segona generació está integrada plenament per escultors i la seva

dedicació al treball de la fusta s'iniciá al voltant deis anys vuitanta, es-

sent Rufino Mesa el primer en iniciar-se en aguesta disciplina, després
d'haver estudiat en la Facultat de Belles Arts, on el taller de Jaume Coll

li va permetre, en gran mesura, agafar consciencia d'aquests interessos.

Juanpere també inicia aquesta recerca després d'haver estat en la

Facultat de Belles Arts, encara que treballant en la vessant de la pintura
i sota la tutela d'altres professors.

Pladevall és un cas particular ja que es considera autodidacta; les
seves referéncies, tot i així, les podem trobar dins l'ámbit internacional

més próxim, sobretot si tenim en compte l'exposició realitzada per Berna-
dette Foulon (Roselló francés), en la Fundació Joan Miró, en 1979 (Espai-10),
amb tronc i amb un tractament idéntic a l'emprat per Pladevall.

El grup Usquam, integrat per Pedro Mata Saralegui, Ramón Guillem

Balmes, Manel Civit i Elena Carbonell, mostra també una preocupació per

aquesta modalitat de treball, si exceptuem l'Elena, que té altres planteja-
ments. Manel Civit pot ser el que s'ha dedicat més integrament i amplia
a la recerca de les possibilitats comportamentals del tronc. Va estudiar

l'especialitat d'escultura a la Massana (Barcelona). Ramón Guillem ha pres-

cindit de l'aspecte massiu i s'ha preocupat per unes necessitats de tipus
técnic i estructural, escollint la branca de castanyer entre altres fustes
per ais seus objectes voladors. Fia estudiat la pintura a l'Escola d'Arts
i Oficis de Barcelona (Llotja). Pedro Mata Saralegui, és segurament el menys

preocupat pels aspectes comportamentals de la fusta, i ha cercat, d'alguna
manera, la massivitat de la fusta en la seva recerca constructiva. És de
Sant Sebastiá (Guipúscoa), pero estudia a la Massana (Barcelona).

A Catalunya hi ha altres escultors dedicats al treball del tronc, enca¬

ra que, degut a la grandária del tema no hem pogut entrar en contacte
amb tots ells. També podem incloure en el conjunt l'autor d'aquesta recer¬

ca, del qual parlarem en un altre apartat. De totes formes aquest és un
llistat forca representatiu.

Dins la generació deis anys vuitanta cal esmentar Tom Carr, que dar-
rerament ha treballat la fusta a partir de taulons encolats, sense teñir
en compte el comportament original d'aquesta materia, perqué la seva re¬

cerca no ho ha requerit; també cal citar M. Llauradó que integra, com
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ja ho havia fet Subirá-Puig, dogues de bot en els seus treballs.
La dedicació al treball de la fusta, a Catalunya, i en especial des

de la perspectiva que estem tractant, té una representació important.
Aixó no obstant, la seva repercusió no es correspon amb el nombre de
components.

"Hay en esta inclinación a los materiales naturales -espe¬
cialmente la madera- un tono general, tanto de factura como
de poética, dominado por lo artesanal, lo primitivo y lo orgá¬
nico. No se si se debe a la imposibilidad para trabajar con
otros elementos más costosos o a una decidida voluntad
de catarsis a través del material, o bien a una, por cierto,
bien retrasada influencia del arte povera en nuestro país,
pero el conjunto te deja un gusto de precariedad y de meta¬
física de las raíces, un tanto inquietante. (20). 20 - c:OMBAUA, Victoria: "Nova escultura catalana". EL PAÍS.

1 de juny del 1985.

( AIMTI J,!., Minie;;». Hh x ;h x M) cr.w.

Susana Solano.
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5. ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DE L'ESCULTURA CATALANA REALITZADA AMB
TRÜNC □ BIGA DES DEL 1959.

- A Catalunya es treballa el troné a partir deis pincipis deis anys

seixanta.

- Fins ais anys vuitanta hi ha pocs escultors que s'hagin dedicat al

treball d'aquest material.
- A partir del 1979 augmenta la dedicació, el nombre d'escultors i

d'escultures.
- La procedencia d'entorns rurals, on el model artesanal és vigent

i imprescindible, está prou generalitzada entre els escultors, amb excep-

cions com Guinouart, M. Ciwit i Pedro Mata Saralegui.
- Barcelona és el centre on es concreta l'activitat escultórica de

la majoria d'aquests escultors.
- No obstant aixo, hi ha altres centres com Reus, Vic i Lleida.
- La major part deis escultors ha estudiat en centres com la Massana,

l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics (Llotja) o l'Escola de Belles Arts.

Són pocs els que tenen titulacions superiors.
- Els motius d'elecció del material tenen una notable relació amb les

vivéncies d'entorn rural o artesanal deis anys d'infáncia.
- També té una relació inqüestionable amb l'acceptació i recuperació

deis models artesanals per part deis escultors, cosa que possibilita un

treball assequible sense necessitat d'utilitzar mitjans i tecnologies que

encareixen el procés.
- El material és assequible (els troncs es poden trobar a bon preu).
- La densitat de la fusta permet treballar amb dimensions més grans

que el propi eos sense l'ajut d'altres persones.

- Hi ha la possibilitat de treballar-la amb técniques molt directes
i d'escassa problemática.

- Generalment es treballa el tronc (quan la dedicació ha estat molt

concreta) en una etapa que es correspon amb els primer? anys de recerca
de l'escultor.

- La joventut és, per tant, una característica notable i 1'esforQ



físic també.

- El canv/i de material, quan es produeix, té raons de tipus personal:
desig de noves experimentacions amb altres matéries, a causa del cansa-
ment provocat per la fusta, o de la consciencia de l'acceptació passiva
que té aquest tipus de treball en la realitat artística del moment. També
intervenen en el canvi raons de tipus técnic, per les limitacions de la
fusta.

- En l'ámbit referencial predomina l'interés pels comportaments de
la propia materia, i per les cultures primitives o tradicionals. És vigent
el model antropomórfic, zoomórfic o vegetal, encara que de manera molt
esquemática, diversificada i puntual. També es té en compte els instruments,
les eines i els objectes d'ús de cultures primitives o tradicionals del nostre
entorn.

- El métode de treball, generalment, es basa en la immediatesa de
l'acció. L'acció sempre participa en l'execució del treball, el que suposa

una concentració i distensió energética, a vegades violenta, a vegades
controlada. l\lo obstant aixó, hi ha excepcions.

- Rarament es fan estudis o dibuixos amb antelació, com a projecte,
si exceptuem casos com el de Saralegui, Guillem o Pladevall. L'acció Huiré
sempre pot modificar la idea previa si estava definida.

- És generalitzat l'ús del tronc com a matéria primera, del qual s'ex-
trau la forma desitjada. No obstant aixó is'utilitzen taulons d'un gruix
considerable (Pladevall i Saralegui), etc. Les formes esquadrades, com la
biga, s'extrauen a partir del tronc, seleccionat préviament amb la finalitat
d'adaptar la forma projectada (Saralegui). Es fa servir també, branques
en lloc de tronc (Saralegui i Guillem).

- Es recorre fonamentalinent a la fusta com a únic material, encara
que alguns escultors l'articulen amb altres materials com el ferro (Plade¬
vall), la tela (Guillem) o d'altres (Guinovart).

- L'exercici de la talla directa és important en conjunt, pero no es
descarta la construcció, si s'escau més generalitzada. S'apliquen altres
técniques procedents de l'artesania (torners, boters,...) i també deis llenya-
taires.

- En els acabats hi ha una certa tendencia al poliment de la superfi¬
cie, pero igualment es deixa el tall d'eina (manual o mecánica) evidenciant



el procés.

- El color s'aplica excepcionalment; hi ha un cert prejudici en consi¬
derar la fusta com una materia amb entitat autónoma.

- Es fan servir totes les técniques de la fusta, d'ús artesanal i indivi¬

dual, amb un cost redu'it o assequible. De vegades, es fan servir aparells
que són d'origen artesanal i que requereixen una certa especialització,
pero són una excepció.

- No es recorre a l'ajut de técnics auxiliare.
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