
Sim bo lo gia es por ti va mo nu men tal
en l’o bra de Jo sep Ma ria Su bi rachs 

Des de fa anys vo lia es criu re so bre Jo sep 

Ma ria Su bi rachs i Sitjà (Bar ce lo na, Po -

ble Nou, 1927) i la seva obra de di ca da a 

l’es port, però l’es pe cial per so na li tat d’a -

quest ar tis ta em feia di fí cil ini ciar la tas -

ca. Su bi rachs ha es tat un per so nat ge

con tro ver tit, i fins i tot in jus ta ment vi li -

pen diat, per mo tius en gran part aliens a 

l’art i pen so que més a prop de l’en ve ja

pro fes sio nal mal sa na. La rea li tat és que, 

des de fa més de mig se gle, es man té a

la pri me ra ren gle ra dels ar tis tes més

pres ti gio sos del món. Fran cesc Mi ra lles

es criu l’any 1999: “La seva obra ha os -

cil·lat sem pre en tre mo nu men tal ar qui -

tect ònic i joia pre cio sis ta; en tre cul te i

ci vil; en tre re nai xe ment i ba rroc; en tre

es cul tu ra i pin tu ra; en tre in no va ció i

 repetició; en tre fi gu ra i abs trac ció.

Aques ta cons tant bas cu la ció en tre con -

cep tes, tècni ques, in fluèn cies i apli ca -

cions ens si tua da vant d’un ar tis ta de

gran com ple xi tat que no ha d’es tran yar

que pro vo qui grans pas sions, d’ac cep -

ta ció i/o de re fús”. Una ex po si ció an -

tolò gi ca pre sen ta da l’es tiu de 2001 a

Ma ta ró, amb un pe dagò gic catà leg de -

gut a la seva fi lla Ju dit, m’han fet en ten -

dre mi llor la crea ció de Su bi rachs i

m’han fet de ci dir a en ge gar l’or di na dor.

Su bi rachs, en una con ferè ncia pro nun -

cia da en 1989 so bre Art i Esport, es

mos tra com a pro fund co nei xe dor d’a -

quest i de les se ves afi ni tats amb l’art.

Així, ens deia: “Tant l’art com l’es port

són font d’e mo cions fre qüent ment

apas sio na des”; “Tant l’art con l’es port

te nen la ca pa ci tat d’o bli gar a fa bri car

uten si lis en pro gres siu per fec cio na -

ment [...] que són un im por tant ajut en

la crea ció ar tís ti ca,[...] en la pràcti ca

de l’es port aquests apa rells com ple -

men ta ris són tam bé en molts ca sos im -

pres cin di bles”, per mi llo rar el ren di -

ment;  “En l’es port es im pres cin di ble

con èi xer l’es truc tu ra del pro pi cos per

de sen vo lu par to tes les se ves pos si bi li -

tats”; “L’es port és l’e xal ta ció de les

pos si bi li tats de la màqui na hu ma na,

aques ta màqui na que la vo lun tat, l’es -

forç i la in tel·ligè ncia fan cada ve ga da

més per fec ta, arri bant a lí mits que

sem blen no te nir fi”; “És co rrent con si -

de rar l’art com una pràcti ca es pi ri tual

en opo si ció a l’es port, ex clu si va ment

de di cat al cul te del cos. Però les co ses

no són tan cla res: la ment i el cos, l’in -

tel·lec te i la matè ria, són con cep tes di -

fí cils de se pa rar, com és im pos si ble

ima gi nar se pa rats el temps i l’es pai [...]

L’art ne ces si ta re col zar-se en la matè -

ria [...] L’es port, pel seu cos tat, ne ces -

si ta to tal ment de l’in tel·lec te [...] per

acon se guir re sul tats cada ve ga da més

di fí cils i apa rent ment in su pe ra bles”;

“Mol tes ve ga des l’art i l’es port han es -

tat junts [...] i al llarg de la hist òria,

l’ar tis ta ha de di cat en di ver ses oca -

sions la seva obra a l’es port”;  “Una di -

ferè ncia fo na men tal en tre l’art i l’es -

port, és que en les crea cions ar tís ti ques 

el fet im por tant és l’o bra un cop rea lit -

za da, men tre que en l’es port in te res sa

la rea lit za ció per so bre dels re sul tats”.

Pen so que Su bi rachs pos seeix dues qua -

li tats, que ell ma teix con si de ra in dis pen -

sa bles en tot es por tis ta: la com pe ti ti vi -

tat i l’es pe rit de su pe ra ció.
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La pri me ra obra de di ca da a l’es port la va

efec tuar du rant l’e ta pa que Ju dit Su bi rachs 

ano me na d’en cai xos, fal ques i tas cons po -

li matè rics i Co rre dor Mat heos de pe ne tra -

cions i ten sions. Amb mo tiu dels XIX Jocs

Olím pics ce le brats a Mèxic, es va con ce bre 

el de no mi nat Camí de l’Amis tat, on, en els

17 km que por ta ven a la Ciu tat Olím pi ca,

es va ren ins tal·lar 20 es cul tu res mo nu -

men tals en ca rre ga des a ar tis tes de di fe -

rents paï sos. L’o bra de Su bi rachs Ho me -

nat ge a Mèxic, cos te ja da per la colò nia es -

pan yo la en aquell país, està cons ti tuï da

per dues pirà mi des i un ele ment cen tral

ho rit zon tal. Cons truï da to tal ment en for mi -

gó de dos tons, que en las pirà mi des esta

re gu la rit zat, men tre que en el seg ment ho -

rit zon tal s’ha dei xat l’en co frat a la vis ta.

Sota les or dres de l’ar tis ta,  va ren tre ba -

llar-hi 72 obrers du rant un mes (dia i nit).

Al·legò ri ca ment, la pirà mi de trun ca da re -

pre sen ta  Mèxic i l’al tra que in ci deix so bre

ella és Espan ya, i de la tro ba da dels dos

po bles neix la ban da ho rit zon tal; el braç

curt de la ban da in di ca l’a por ta ció d’Es -

panya a Mèxic i el llarg, la pro jec ció fu tu ra

de l’en con tre. Els sig nes je ro glí fics tre ba -

llats en re lleu com bi nen ele ments de la cul -

tu ra pre co lom bi na amb les ane lles olím pi -

ques, i s’hi pot lle gir la pa rau la Mèxic.

El 1974, a les da rre ries de la sèrie es fe res 

ini cia da cap al 1965,  Su bi rachs va plas -

mar en pe dra i fus ta pin ta da l’o bra

Food-bol. Dins d’un do ble nín xol de pe dra 

s’hi tro ba, en un cos tat, un peu pin tat so -

bre fus ta, i en l’al tre, una es fe ra de fus ta

po li da i pin ta da, pro por cio nant una clara

simbologia futbolística.

No po dia fal tar en la seu del CIO, a Lau -

san ne, una peça de Su bi rachs. És una obra 

de carà cter fron tal, rea lit za da el 1983 en

pe dra de tra ver tí blanc amb iri sa cions,

ano me na da Olimp. A la dre ta in tro dueix el

baix re lleu d’un disc òbol, sen se imat ge fa -

cial ni braç es que rre, en ac ti tud de llan ça -

ment; en la mà dre ta s’ob ser va el disc que,

al ho ra re pre sen ta una de les cinc ane lles

olím pi ques. És una evo ca ció de l’Olim pis -

me clàssic, que es re pe teix rei te ra da ment

en l’o bra gràfi ca de l’ar tis ta. En el cos tat

es que rre de la com po si ció, es pot veu re la

imat ge d’un cos mas cu lí, en el qual s’a pre -

cia la ten sa mus cu la tu ra d’un at le ta.

L’any 1985, Su bi rachs ocu pa una sala es -

pe cial a la I Bien nal d’Art del Fut bol Club

Bar ce lo na. Va ser ales ho res quan l’histò -

ric club ca talà va ad qui rir per al seu mu -

seu, l’o bra Nova Olím pia. Està rea lit za da

en pe dra ne gra, tam bé de vi sió fron tal, en

la qual des ta ca una fran ja cen tral ci se lla -

da en sen tit per pen di cu lar a la su per fí cie i

dos mit jos tor sos, un mas cu lí i un altre

femení en els extrems de l’escultura. 

En els Jocs Olím pics de 1988 a Seül, es va 

crear un mu seu d’es cul tu ra a l’ai re lliu re en 

l’Olim pic Park, on es van ins tal·lar les

obres de més de 30 ar tis tes, se lec cio nats

pels crí tics d’art, Gé rard Xu ri gue ra, Pie rre

Res tany, Ante Gli bo ta, Tho mas Mes ser i

Yu su ke Na kaha ra. Su bi rachs va par ti ci par

amb el mo nu ment de for mi gó Els Pi lars del 

Cel, rea lit za ció tí pi ca de pe ne tra ció i ten -

sió, pro vo ca des per un tri ple tas có po lit i

aco lo rit, que con tras ta amb el co lor blanc

dels dos pi lars ci se llats. Tor na a Seül el

1989, amb una obra ano me na da Unió

d’Occi dent i d’Orient, de di ca da a com me -

mo rar el Pri mer Ani ver sa ri dels Jocs Olím -

pics abans es men tats. És un mo nu ment de 

grans di men sions efec tuat en pe dra de gra -

nit, la part cen tral del qual està ocu pa da

per dues for ma cions en tre lla ça des, que re -

cor den una cin ta de Möbius, les quals

 representen la S ini cial de Seül i sem blen

in di car que la unió Occi dent i Orient ten -

deix a l’in fi nit. Cinc grans pe dres esf èri -

ques, si tua des pe rifè ri ca ment, sim bo lit zen

les ane lles olím pi ques, men tre que 5.000

pe dres, pro ce dents dels paï sos par ti ci -

pants en els Jocs, es tan si tua des al vol tant

del mo nument.

És in com pren si ble que un ar tis ta que l’any

1957 ha via col·lo cat, amb polè mi ca, en la

via pú bli ca de Bar ce lo na, la pri me ra es cul -

tu ra abs trac ta (For ma 212, Llars Mun det) i

que, com hem vist, te nia una im por tant re -

la ció amb l’Olim pis me, no par ti ci pés ofi cial -

ment amb el seu art en els Jocs de la seva

ciu tat el 1992. Úni ca ment una do ble re -

pre sen ta ció del seu disc òbol, de grans di -
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Olimp, 1983 (Pe dra).

Par c del Château de Vidy. Lau san ne.

Nova Olím pia, 1985. (Pe dra).

Mu seu FC Bar ce lo na.

Ho me na tge a Mèxic. (Formigó).

Mèxi c D.F.

Food-bol, 1965.



men sions, si tua da en la fa ça na d’u na en ti -

tat banc ària del Pas seig de Gràcia i una ex -

po si ció d’art gràfic re la cio na da amb l’Olim -

pis me en la ma tei xa seu an te rior, ens re cor -

da va a Jo sep Ma ria Su bi rachs. Aquell any

va ser l’au tor del car tell de di cat a la IV

Bien nal d’Espor tis tes en l’Art, ce le bra da a

Bar ce lo na. Un la be rint era la fi gu ra cen tral

de la com po si ció. El la be rint és un ele ment

simb òlic que apa reix molt fre qüent ment,

tant en obres es cult òri ques com en di bui -

xos, gra vats, li to gra fies i me da lles de Su bi -

rachs. Un sol a l’ho rit zó i un arc de Sant

Mar tí al cel (re pre sen ta els co lors olím pics?) 

com ple ten l’es ce na.

La seva pro duc ció gràfi ca de cai re es por tiu

no és mas sa abun dant i en la ma jo ria de

di bui xos té pro ta go nis me el disc òbol dis-

sen yat en 1983 per a l’o bra Olimp. Qua si

sem pre el llan ça dor té, com a imat ge de

fons, la mun tan ya es por ti va ment màgi ca

de Mont juïc. Com diu Pi lar Vé lez, són di -

bui xos i gra vats d’es cul tor, en ca ra que no

hem tin gut el plaer de con tem plar un dis -

còbol de Su bi rachs en tres di men sions.

L’any 1997 va ser l’ar tis ta in vi tat a la XII

Bie nal Inter na cio nal del De por te en las

Be llas Artes ce le bra da a les Reials Dras -

sa nes de Bar ce lo na i el 1998, se gons

unes en ques tes de La Van guar dia, Ca ta -

lun ya Ràdio i Enci clopè dia Ca ta la na, és

ano me nat Artis ta vi vent més im por tant

del se gle XX.

Actual ment, i des de 1986, com és ben

co ne gut, Su bi rachs està im mers en

la crea ció de la fa ça na de la Pas sió de la

Sa gra da Fa mí lia. Con tras tant da tes, veu -

rem que una bona part de l’o bra es cult òri-

ca co men ta da és si mult ània al seu tre ball

en la “Ca te dral dels Po bres”. Pen so que

se ria un rep te per a l’ar tis ta si li de ma nés -

sim, de cara als Cam pio nats del Món de

Na ta ció que Bar ce lo na or ga nit zarà el

2003, un mo nu ment a l’Esport Aquà tic.

No co nec a bas ta ment l’o bra de Su bi -

rachs, però no re cor do cap peça on l’ai gua 

i el ser humà tin guin un pa per prin ci pal.
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Unió d’Occi den t i Orien t, 1989 (Pe dra de gra ni t).

Seül.

Dis còbo l, 1992.

Pas seig de Gràcia, Bar ce lo na

Dis còbol (Li to gra fia).

1992.

Els pi la rs del ce l, 1987 (For mi gó).

Olím pia Parc. Seül.

Di bu ix per al Car tell de la IV Bie nnal Espor tis tes en l’Art,

1992.


