
El ministre José Ignacio Wert, la reina Letícia, el secretari d’Estat José María Lassalle i Jaume Plensa, ahir al Prado
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Nomade, peça de Jaume Plensa a Des Moines, a Iowa (EUA)
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E
ra una ocasió idònia
perquè Espanya sal-
dés el seu deute amb
l’escultor Jaume
Plensa (Barcelona,

1955), a la devoció internacional
del qual ha trigat a afegir-s’hi la
seva terra. “És unmoment de tan-
ta rigidesa en la política, de tanta
superficialitat en la cultura i de
tanta cobdícia en l’economia, que
l’art i la poesia són més necessà-
ries que mai per ajudar la socie-
tat a crear models ètics de com-

portament”, va dir ahir a l’antic
pati dels Jerónimos del museu
del Prado, davant la reina Letícia
i el ministre de Cultura, José Ig-
nacio Wert. No parlava de l’art i
la poesia llancívols, ja que no han
estat tals les seves armes, però
tampoc de l’art “no concebut
com un luxe cultural pels neu-
trals que, rentant-se les mans, es
desentenen i s’evadeixen”, com
maleïa Gabriel Celaya exigint al
poeta que prengués partit. Plen-

sa, que sempre s’ha sentit més a
prop de poetes que d’escultors,
pren partit, com deia el bard, i es
carrega amb una responsabilitat
poc sentida en aquests temps en
què, com s’ha dit, la flagel·lació
ètica i intel·lectual i l’exposició al
mal es pretenen l’única posició
moral respectable en un món
substancialment injust: Jaume
Plensa assumeix, “per damunt de
tot, la gran responsabilitat d’in-
troduir un altre cop la bellesa en
el dia a dia de la societat”.
Així va semblar que ho inter-

pretava laReina, qui en la seva in-
tervenció no va dubtar a subrat-
llar, per una part, el caràcter “ho-
lístic i conciliador d’una propos-
ta universal que el situa en el cen-
tre de la creació artística en el
seu nivell màxim d’excel·lència”,
alhora que, en el seu repàs d’algu-
nes de les obres més conegudes
de l’artista barceloní –repartides
per mig món i amb escassa pre-
sència a Catalunya i a la resta
d’Espanya–, no va dubtar a fer
servir una concisa locució per ex-
pressar el que va suposar per a la
localitat anglesa de Saint Helene,
al comtat de Merseyside, l’obra
Dream, de Plensa, que presideix
un turó de l’antic barri miner de
Sutton: “Aquest lloc és més bonic
amb l’escultura de’n Jaume; ell li
ha tornat l’ànima al poble”. Elmi-
nistre Wert va fer servir moltes
més paraules per coincidir en
aquest aspecte compromès i res-
ponsable de les obres de Plensa:

“Les seves peces per a ciutats
conviuen amb la gent, s’adapten
a l’escala i les necessitats del lloc,
creen espai per si mateixes, són
llocs de trobada, fomenten la re-
generació i la relectura del lloc”.
Aquesta responsabilitat amb la

bellesa i la ciutat és el nus gordià
de l’obra d’aquest artista, que la
va resumir com el “gran vincle
amb tot i amb tots”. I, tot i això, la
substància d’aquesta bellesa no
resideix en la seva estrictamorfo-

logia sinó en la seva dimensió
poètica –intel·ligible en uns
temps en què prioritza el prestigi
de l’arcà– i purament social: “Ca-
da ésser humà és un lloc, cada do-
na, nen i vell, és un espai habitat
en si mateix que es desplaça i es
desenvolupa, un lloc en temps i
geografia, en volum i en color”. I
a aquesta humanitat, a aquests
contorns finits de la juxtaposició
de vides estan dedicades les
obres de l’escultor i gravador:

“Cada vegada que un ésser humà
mor, es perd un lloc”, per això les
seves peces no són sinó “lamemò-
ria, la fixació congelada de tant i
tant esforç, desenvolupant-se i
desapareixent en la fugacitat de
la llum”.
La veu de l’artista sonava ahir

a l’antic claustre dels Jerónimos
amplificada pel seu ressò ja que
el ministre va esquitxar el seu
discurs de frases delmateix guar-
donat, en particular en referir-se
a la dimensió pública de la seva
obra: “Comsi acabessis un paisat-
ge que ja està començat perquè
la societat l’utilitzi amb cert or-
gull, perquè aquest espai públic
és la seva llar”, va dir Wert reci-
tant Plensa. O quan al·ludia als te-
mes recurrents de l’obra de Plen-
sa, en els quals, al cos, el cap i el
rostre s’hi ha anat incorporant la
paraula, a causa que “la vida ens
va tatuant permanentment tex-
tos a la pell amb tinta invisible.
Per atzar, algú podrà un dia lle-
gir-los”.
Aquest caràcter franc, elo-

qüent i hospitalari de les seves
obres va fer que reina i ministre
coincidissin a fer servir idèntica
expressió per resumir l’obra de

l’escultor català: “Una celebració
de la vida”.
Després de l’acte solemne,

Jaume Plensa, responent a pre-
guntes de la premsa, no va eludir
la polèmica del recent rebuig de
premis nacionals (Colita i Jordi
Savall, de Fotografia i Música,
respectivament), cap a la decisió
dels quals va expressar la seva
comprensió, alhora que la discre-
pància. Plensa opina que “en
aquest país es barregen molt la
cultura i la política (...) A parer
meu, se li fa un favor més gran a
la cultura acceptant els premis,
considerant els companys de
viatge que hi ha hagut: Tàpies,
Muntadas, Doris Salcedo... Per
l’amor de Déu, de què estem
parlant”, va exclamar l’artista
català.c
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Plensa va assumir
“la responsabilitat
d’introduir un altre
cop la bellesa en el dia
a dia de la societat”

JaumePlensa i l’humanismeexemplar
L’escultor barceloní rep demans de la reina Letícia el premi Velázquez

L’escultor entén la
decisió de Colita i
Savall, però creu que és
més bo per a la cultura
que accepti el premi
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