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La vitalitat de l’escultor Jaume Plensa
El discurs de Plensa en la cerimònia de la seva investidura com
a Doctor Honoris Causa de la Universitat Autònoma de Barcelona
2000 vaig escriure
Lamb’any
XQWH[WRQGHÀQLDHOTXH
els anys, ha estat el
subjecte principal del meu
treball, tant a l’estudi com
a l’espai públic:

Cada ésser humà és un
«lloc». Cada dona, home,
nen, avi és un espai habitable en si mateix que es
GHVSODoD L GHVHQYROXSD XQ
«lloc» en temps, en geograÀDHQYROXPLHQFRORU
&LXWDWV VHQFHUHV HGLÀFDGHV
amb cossos obrint-se i tancant-se com portes. Llums
que parpellegen.
Cada vegada que un ésser
humà mor, una casa es tanca i es perd un «lloc».
La meva obra és la seva mePzULD/DÀ[DFLyFRQJHODGD
de tants i tants cossos desenvolupant-se i desapareixent en la fugacitat de la
llum.
La meva obra és el seu volum.
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Bé, dit això, podria semblar
que la creació és un seguit
d’estructures
meditades
TXHEXVTXHQXQÀSUHFtV
Res més lluny de la veritat.
La contradicció, la fricció entre oposats, el dubte
permanent, la dualitat, la
impossibilitat de donar per
acabada una obra... no són
PpVTXHHOUHÁH[ERUUyVGH
la pròpia imatge en el mirall. De tu i la teva ombra.
He parlat moltes vegades
del cos i de l’ànima, del
contenidor i el con-tingut.
Del missatge i l’ampolla.

Un dia, passejant per
Milwaukee, el temps era
tempestuós, plovia molt i el
vent aixecava onades enormes al llac Michigan. Se’n
podia dir un dia horrorós. De
sobte, un ocell es va posar
d’alt d’una de les astes de
fusta que, clavades al fons
del llac, emergeixen de l’aigua per marcar el camí a les

barques. Tot estava regirat
i en moviment: l’aigua, els
núvols, els llampecs al cel,
la pluja torrencial. Tot es
bellugava! Tot menys l’asta
de fusta on l’ocell descansava.
Vaig entendre que aquella
imatge extraordinària deÀQLD SHUIHFWDPHQW HO TXH
per a mi és «escultura»: un
«lloc» on sempre podem
tornar. La mà de la persona
que estimes; la casa de la
mare que fa tants anys que
hem deixat; el llibre que
sempre volem rellegir... Un
«lloc» en el temps i en l’espai propi i personal que ens
DEUDoDLSURWHJHL[

HGLÀFDYDVRPQLVLLPDWJHV
Els poetes han estat les potes de la taula que ha sostingut el meu desenvolupament com a persona i n’he
après molt: la tràgica pregària de Charles Baudelaire,
la impossibilitat de dormir
de William Shakespeare,
l’arquitectura invisible de
Dante Alighieri, l’ús de la
imperfecció d’Elias Canetti,
l’ànima i l’espai de José Ángel Valente, la quotidianitat
fascinant de Vicent Andrés
Estellés, l’eterna immensitat de William Blake, etc.

L’escultura és el «lloc» on
sempre podem tornar.

Paraules i paraules que, com
notes musicals, escriuen la
partitura de la nostra veu,
la música del cos, la vibració del pensament.

A la casa on vaig néixer vivíem rodejats de llibres. El
meu pare era un gran lector
i, potser per això, la poesia
m’ha pogut acompanyar
sempre. El text era la substància fèrtil sobre la qual

Encara recordo el piano
vertical on sovint m’amagava de nen quan hi havia
«tempesta» a casa. L’espai
que deixava l’arpa a l’interior era de la mesura
exacta del meu cos.
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Moltes vegades, el
pare tocava el piano sense saber que jo estava
arrupit a dins en un estat
d’excitació extraordinari. Cobert de pols i amarat de l’olor del feltre i
la fusta, l’instrument i jo
vibràvem alhora!

Una lletra sola potser no
ens sembla gran cosa,
però en relació amb altres lletres pot construir
paraules, les paraules
amb paraules esdevenen
texts, texts amb texts
fan pensaments, pensaments amb pensaments
són cultura, etc.
La biologia del text, la
lletra com a cèl·lula germinal que amb la seva
memòria individual pot
crear, col·laborant amb
d’altres, organismes més
complexos: alfabets com
a nacions, texts com a
continents, paraules com
a ciutats...
Quina metàfora tan precisa de l’ésser humà en
relació amb la comunitat. El retrat d’una cultura a partir del seu alfabet. L’estret lligam entre
HVSHFtÀFLJHQHUDOHOSDV
de l’«un» al «tots».

L’any 2004 vaig acabar
el projecte de la “Crown
Fountain” a Chicago, en
HO TXDO HV YDQ ÀOPDU HQ
vídeo mil rostres de gent
anònima de la ciutat, i
G·DOHVKRUHVHQojKHFRQtinuat amb passió treballant el retrat.
Utilitzant com a suport
els materials clàssics de
la tradició, he construït
un univers de retrats de
dones joves (crec que la
memòria i el futur són femenins) que, amb els ulls
tancats, ens conviden a
mirar endins de nosaltres
mateixos per redescobrir
tota la quantitat enorme
d’informació que guardem amagada inconscientment al nostre interior.
Retrats que, com els de
Chicago, ens representen a tots i a totes descrivint un estat de somni
on la realitat interna i
externa s’abracen al cap.
El cap, palau de la saviesa i casa del coneixement, és, també, el lloc
més salvatge i fora de
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control del nostre cos, on
si, malgrat nostre, dues
idees es volen trobar, es
trobaran i ho faran entre
les cantonades fosques i
humides del cervell.
La foscor i la humitat del
nostre cervell on neix el
somni i el desig.
La foscor i la humitat de
la boca on neixen les paraules.
La foscor i la humitat de
l’úter matern on neixen
els infants.
La trilogia de la vida latent i modular del nostre
FRVTXHDEUDoDHVSHULWL
matèria i en fa un sol element.

Voldria dir que l’art no
serveix per a res, però
que és per això que és
tan important! La seva
manca d’utilitat i de funció pràctica el fa imprescindible en la vida de
l’ésser humà.
«Art» o, diguem-ne, «bellesa»; crec que parlem
del mateix.
Conceptes difícils d’explicar però que tots podem reconèixer.
La mort, el dolor, la incertesa, el neguit davant
allò que ens espanta de
la vida semblen tremolar
confrontats a la bellesa.
Però, què és la bellesa?
En una entrevista de fa
DQ\V GHÀQLD OD EHOOHVD
com el gran vincle que
ens uneix a tot i a tots,
el gran «lloc» on la memòria de tota la gent es
troba. Quelcom que portem clavat al clatell. Un
esglaiament!
Introduir la bellesa dins
del món quotidià de la
gent. Des dels carrers
ÀQVDOHVSODFHVGHVGHOV
WHDWUHV ÀQV DOV PXVHXV
he procurat portar a les
comunitats espurnes de
llum per il·luminar el seu
dia a dia, el nostre dia a
dia en comú.
A poc a poc, amb la lentitud d’una vida, he anat
escampant la meva obra
arreu del món tot procurant, tal com deia un vell
professor, que l’alumne no s’adoni que està
aprenent i que, quan se
n’adoni, ja sigui massa
tard perquè ja sabrà!
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Diuen que quan Rodin va rebre l’encàrrec de
fer l’escultura en homenatge a Balzac, li van preguntar quina informació podia
necessitar per engegar el
projecte. Rodin tan sols va
demanar de parlar amb el
sastre de l’escriptor, que de
segur seria la persona que
millor coneixia el cos de
Balzac.
Història fascinant, parlar
amb el sastre de Balzac,
amb el sastre de Rodin;
però encara més fascinant
parlar amb el sastre del sastre, que de segur coneix
l’Univers.

7RW L VHU ÀOO GH %DUFHORQD
nascut davant del mar, no
suro!
Aquest fet era una preocupació per a la meva mare,
que em portava a les piscines municipals a seguir
cursets per aprendre a nadar sense, malauradament,
cap resultat positiu.
Això que per a mi i els meus
familiars era un gran defec-
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te es va esvair de sobte el
dia que els amics de Jerusalem em van portar al mar
Mort: va ser una festa, una
celebració! Flotava i nedava
com un peix. Inoblidable!
Moltes vegades he utilitzat
aquesta petita història personal com a metàfora de
l’ésser humà. Tant fent de
professor a l’École Nationale des Beaux Arts de París i a
la School of the Art Institute
de Chicago, com en tantes i
tantes conferències, he volgut valorar la importància
que cadascú de nosaltres
trobem el «nostre mar», el
«nostre lloc» on els defectes es tornen virtuts, on tot
sembla a favor i ens ajuda
DFUpL[HURQODGLÀFXOWDWGH
viure esdevé l’aventura més
extraordinària i excitant.

L’aigua ha estat sempre present en la meva vida i en la
meva obra; el mar, els rius,
la pluja, els oceans, les llàgrimes...
Sempre he considerat l’aigua el gran espai públic.
Tal vegada, el més preciós
i perfecte de tots els espais

que en podem dir públics.
La seva simbologia ens diu
que mai no podrem contemplar la mateixa aigua
dues vegades seguides, que
el seu moviment perpetu li
treu qualsevol posició geoJUjÀFDSUHFLVD/·DLJXDVHQse pertànyer a ningú fa part
de tots nosaltres!

Crec impossible separar art
i vida, bellesa i natura, llum
i foscor, somni i desig, esperit i matèria, ànima i cos.
Des de sempre la meva obra
ha buscat el silenci, el silenci com un desig que el nostre cos, obstinadament, ens
nega.
Si la vida ens va tatuant
permanentment la nostra
pell amb missatges escrits
amb tinta invisible, també
ens va tatuant un silenci invisible.
El soroll del món és tan intens que cal fabricar físicament el silenci perquè
existeixi. Un silenci poderós que ens permeti des de
nosaltres escoltar i entendre els altres, que ens per-
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meti rescatar la imatge de
tots aquells que han quedat
atrapats pel soroll en els
plecs de la indiferència.
Cada matí, quan obro la
porta de l’estudi, un terratrèmol sacseja el meu cor.
Un terratrèmol que, trenFDQW SDUHWV L ÀQHVWUHV KR
deixa tot obert; escampa
els anhels i els somnis pertot arreu aixecant núvols de
vent que barregen la meva
pols amb la pols dels altres,
la meva vida amb la vida
dels altres.
Paraules,
rostres,
llums, silencis...

espais,

Discurs de l’escultor
Jaume Plensa
que va llegir a la cerimònia
de la seva investidura com a
Doctor Honoris Causa
de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Acte que es va celebrar a
l’Auditori de les facultats de
)LORVRÀDL/OHWUHV
i de Psicologia de la UAB,
el dia 6 de novembre
de l’any 2018
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Referències de les obres de Jaume Plensa
incorporades en aquest article de LO CAMPUS
1. “Julia” (2018), Construcció i assemblatge de l’escultura per
SRVDUODWHPSRUDOPHQWDOD3ODoDGH&ROyQGH0DGULG
)RWRJUDÀDGH-DXPH3OHQVD  GH5XLQDUW
3. “Laura's Face” (2013).
´(VFXOOHUDµ  LQVWDOĊODGDDYXLDOD3ODoDGH)UDQFHVF/D\ret de Barcelona.

9. “Mozart”, (2008). Dibuix sobre paper.
10. “Silent music III” (2014) al Foyer del Palau de la Música Catalana de Barcelona.
11. “Self Portrait” (2014) dins l’exposició “Human Landscape” al
Cheekwood Botanical Gardens and també al Museum of Art and
the Frist Center for the Visual Arts a Nashville, Tennessee. USA.
12. “Isabella” (2014).

´3URMHW+RUVOHVPXUVµ  DOD3ODoD9HQG{PHD3DULV

13. “Source” (2017) instal·lada a Montréal, Québec.

6. “Sho” (2009) Instal·lada al Frederik Meijer Gardens & SculpWXUH3DUND*UDQG5DSLGV0LFKLJDQ86$)RWRJUDÀDGH5RGQH\
0DUWLQ

14. “Heart of Trees” (2011) al Yorkshire Sculpture Park a Anglaterra.

7. Jaume Plensa amb la Rectora de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) Margarita Arboix, durant la cerimònia que l’investia com a Doctor Honoris Causa de la UAB. (06/11/2018).
´3RHWHVµ  DOD3ODoD/LGLD$UPHQJROG·$QGRUUDOD9HOOD
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15. “Awilda i Irma” (2014) dins l’exposició “Human Landscape”
al Cheekwood Botanical Gardens and també al Museum of Art and
the Frist Center for the Visual Arts a Nashville, Tennessee. USA.
)RWRJUDÀDGH-HUU\$WQLS
16. “Awilda” (2012) a la platja de Botafogo de Rio de Janeiro del
Brasil.

