Miscel·lània

L’ESPORT
AL MUSEU

Simbologia esportiva monumental
en l’obra de Josep Maria Subirachs
§ RAMON BALIUS I JULI

Des de fa anys vo lia es criu re so bre Josep

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

semblen no tenir fi”; “És corrent consi-

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

gut a la seva filla Judit, m’han fet enten-

de rar l’art com una pràctica espiritual

ble Nou, 1927) i la seva obra dedica da a

dre mi llor la crea ció de Su birachs i

en oposició a l’esport, exclusivament

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

m’han fet decidir a engegar l’ordinador.

de dicat al culte del cos. Però les coses

quest ar tista em feia di fícil ini ciar la tas-

Subirachs, en una conferència pronun-

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

ca. Su bi rachs ha es tat un per sonat ge

cia da en 1989 sobre Art i Esport, es

tel·lecte i la matè ria, són conceptes di-

controvertit, i fins i tot injustament vili-

mostra com a profund coneixedor d’a-

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

pendiat, per motius en gran part aliens a

quest i de les seves afinitats amb l’art.

imaginar se parats el temps i l’es pai [...]

l’art i penso que més a prop de l’enveja

Així, ens deia: “Tant l’art com l’esport

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

pro fes sional mal sa na. La rea litat és que,

són

fre qüent ment

ria [...] L’es port, pel seu costat, neces-

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

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

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

la primera renglera dels artistes més

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

acon se guir re sul tats cada ve gada més

prestigiosos del món. Francesc Miralles

utensilis en progressiu perfecciona-

difícils i aparentment insuperables”;

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

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

“Moltes vegades l’art i l’esport han es-

cil·lat sempre entre monumental arqui-

la crea ció ar tís tica,[...] en la pràctica

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

tectònic i joia preciosista; entre culte i

de l’esport aquests aparells comple-

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

civil; entre renaixement i barroc; entre

mentaris són també en molts casos im-

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

escultura i pintura; entre innovació i

prescindibles”, per mi llorar el ren di-

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

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

ment;

“En l’esport es imprescindible

port, és que en les creacions artístiques

Aques ta cons tant bas cu lació en tre con-

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

el fet important és l’obra un cop realit-

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

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

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

cions ens situa davant d’un artista de

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

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

gran complexitat que no ha d’es tranyar

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

Penso que Subirachs pos seeix dues qua-

que provoqui grans passions, d’accep-

aquesta màquina que la voluntat, l’es-

litats, que ell mateix considera indispen-

tació i/o de refús”. Una exposició an-

forç i la intel·ligè ncia fan cada vegada

sables en tot espor tista: la com pe ti ti vi-

tològica presentada l’estiu de 2001 a

més per fec ta, arribant a límits que

tat i l’es pe rit de su pe ra ció.
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La primera obra dedicada a l’esport la va

esquerre de la composició, es pot veure la

efectuar durant l’etapa que Judit Subirachs

imatge d’un cos masculí, en el qual s’apre-

anomena d’encaixos, falques i tascons po-

cia la tensa musculatura d’un atleta.

limatèrics i Corredor Matheos de penetra-

L’any 1985, Subirachs ocupa una sala es-

cions i tensions. Amb motiu dels XIX Jocs

pecial a la I Biennal d’Art del Futbol Club

Olímpics celebrats a Mèxic, es va concebre

Barcelona. Va ser aleshores quan l’histò-

el denominat Camí de l’Amistat, on, en els

ric club català va adquirir per al seu mu-

17 km que portaven a la Ciutat Olímpica,

seu, l’obra Nova Olímpia. Està realitzada

es varen instal·lar 20 escultures monu-

en pedra negra, també de visió frontal, en

mentals encarregades a artistes de dife-

la qual destaca una franja central cisella-

rents països. L’obra de Subirachs Home-

da en sentit perpendicular a la superfície i

natge a Mèxic, costejada per la colònia es-

dos mitjos torsos, un masculí i un altre

panyola en aquell país, està constituïda

femení en els extrems de l’escultura.

per dues piràmides i un element central

En els Jocs Olímpics de 1988 a Seül, es va

horitzontal. Construïda totalment en formi-

crear un museu d’escultura a l’aire lliure en

gó de dos tons, que en las piràmides esta

l’Olimpic Park, on es van instal·lar les

regularitzat, mentre que en el segment ho-

obres de més de 30 artistes, seleccionats

ritzontal s’ha deixat l’encofrat a la vista.

pels crítics d’art, Gérard Xuriguera, Pierre

Sota les ordres de l’artista, varen treba-

Restany, Ante Glibota, Thomas Messer i

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

Yusuke Nakahara. Subirachs va participar

Al·legòricament, la piràmide truncada re-

amb el monument de formigó Els Pilars del

presenta Mèxic i l’altra que incideix sobre

Cel, realització típica de penetració i ten-

ella és Espanya, i de la trobada dels dos

sió, provocades per un triple tascó polit i

pobles neix la banda horitzontal; el braç

acolorit, que contrasta amb el color blanc

curt de la banda indica l’aportació d’Es-

dels dos pilars cisellats. Torna a Seül el

panya a Mèxic i el llarg, la projecció futura

1989, amb una obra anomenada Unió

de l’encontre. Els signes jeroglífics treba-

d’Occident i d’Orient, dedicada a comme-

llats en relleu combinen elements de la cul-

morar el Primer Aniversari dels Jocs Olím-

tura precolombina amb les anelles olímpi-

pics abans esmentats. És un monument de

ques, i s’hi pot llegir la paraula Mèxic.

grans dimensions efectuat en pedra de gra-

El 1974, a les darreries de la sèrie esferes

nit, la part central del qual està ocupada

iniciada cap al 1965, Subirachs va plas-

per dues formacions entrellaçades, que re-

mar en pedra i fusta pintada l’obra

corden una cinta de Möbius, les quals

Food-bol. Dins d’un doble nínxol de pedra

representen la S inicial de Seül i semblen

s’hi troba, en un costat, un peu pintat so-

indicar que la unió Occident i Orient ten-

bre fusta, i en l’altre, una esfera de fusta

deix a l’infinit. Cinc grans pedres esfèri-

polida i pintada, proporcionant una clara

ques, situades perifèricament, simbolitzen

simbologia futbolística.

les anelles olímpiques, mentre que 5.000

No podia faltar en la seu del CIO, a Lau-

pedres, procedents dels països partici-

sanne, una peça de Subirachs. És una obra

pants en els Jocs, estan situades al voltant

de caràcter frontal, realitzada el 1983 en

del monument.

pedra de travertí blanc amb irisacions,

És incomprensible que un artista que l’any

anomenada Olimp. A la dreta introdueix el

1957 havia col·locat, amb polèmica, en la

baix relleu d’un discòbol, sense imatge fa-

via pública de Barcelona, la primera escul-

cial ni braç esquerre, en actitud de llança-

tura abstracta (Forma 212, Llars Mundet) i

ment; en la mà dreta s’observa el disc que,

que, com hem vist, tenia una important re-

alhora representa una de les cinc anelles

lació amb l’Olimpisme, no participés oficial-

olímpiques. És una evocació de l’Olimpis-

ment amb el seu art en els Jocs de la seva

me clàssic, que es repeteix reiteradament

ciutat el 1992. Únicament una doble re-

en l’obra gràfica de l’artista. En el costat

presentació del seu discòbol, de grans di-

Homenatge a Mèxic. (Formigó).
Mèxic D.F.

Food-bol, 1965.

Olimp, 1983 (Pedra).
Parc del Château de Vidy. Lausanne.

Nova Olímpia, 1985. (Pedra).
Museu FC Barcelona.
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Els pilars del cel, 1987 (Formigó).
Olímpia Parc. Seül.

Unió d’Occident i Orient, 1989 (Pedra de granit).
Seül.

Dibuix per al Cartell de la IV Biennal Esportistes en l’Art,
1992.

mensions, situada en la façana d’una enti-

simbòlic que apareix molt freqüentment,

ca comentada és simultània al seu treball

tat bancària del Passeig de Gràcia i una ex-

tant en obres escultòriques com en dibui-

en la “Catedral dels Pobres”. Penso que

posició d’art gràfic relacionada amb l’Olim-

xos, gravats, litografies i medalles de Subi-

seria un repte per a l’artista si li demanés-

pisme en la mateixa seu anterior, ens recor-

rachs. Un sol a l’horitzó i un arc de Sant

sim, de cara als Campionats del Món de

dava a Josep Maria Subirachs. Aquell any

Martí al cel (representa els colors olímpics?)

Natació que Barcelona organitzarà el

va ser l’autor del cartell dedicat a la IV

completen l’escena.

2003, un monument a l’Esport Aquàtic.

Biennal d’Esportistes en l’Art, celebrada a

La seva producció gràfica de caire esportiu

No conec a bastament l’obra de Subi-

Barcelona. Un laberint era la figura central

no és massa abundant i en la majoria de

rachs, però no recordo cap peça on l’aigua

de la composició. El laberint és un element

dibuixos té protagonisme el discòbol dis-

i el ser humà tinguin un paper principal.

senyat en 1983 per a l’obra Olimp. Quasi
sempre el llançador té, com a imatge de
fons, la muntanya esportivament màgica
de Montjuïc. Com diu Pilar Vélez, són dibuixos i gravats d’escultor, encara que no
hem tingut el plaer de contemplar un discòbol de Subirachs en tres dimensions.
L’any 1997 va ser l’artista invitat a la XII
Bienal Internacional del Deporte en las
Bellas Artes celebrada a les Reials Drassanes de Barcelona i el 1998, segons
unes enquestes de La Vanguardia, Catalunya Ràdio i Enciclopèdia Catalana, és
anomenat Artista vivent més important
del segle XX.
Actualment, i des de 1986, com és ben
conegut, Subirachs està immers en
la creació de la façana de la Passió de la
Sagrada Família. Contrastant dates, veu-

Discòbol (Litografia).
1992.
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rem que una bona part de l’obra escultòri-
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Discòbol, 1992.
Passeig de Gràcia, Barcelona

