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Ainoa Luque Becerra va morir als 18 anys el 5 de novembre
Margarita Oliveras Torras va morir als 85 anys el 5 de novembre
Ana Ramoneda Sala va morir als 99 anys el 3 de novembre
Adelaida Manzanares Giménez va morir als 87 anys el 29 d’octubre
Amparo García Gutiérrez va morir als 91 anys el 27 d’octubre
Ezequiela Velo Moronta va morir als 87 anys el 27 d’octubre
María Carmen Ruiz Norte va morir als 56 anys el 26 d’octubre
José Noguerol Cara va morir als 72 anys el 24 d’octubre
Magdalena Abella Serres va morir als 79 anys el 23 d’octubre
Francisco Guadalupe Gaspar va morir als 91 anys el 23 d’octubre

Necrològiques

Visionaris en peti t format
Tots som testi monis de peti tes 
històries personals, locals i 
socials dels nostres temps. 
Cadascú de nosaltres constru-
eix una imatge mental de la 
seva època, del seu moment. 
Aquesta imatge es veu infl uïda, 
inevitablement, per la percep-
ció que es té de tot allò que ens 
envolta. D’aquesta manera, 
podem trobar tantes realitats 
com persones i cap d’elles 
podríem dir que té una visió 
errònia de la realitat, perquè 
això suposaria entendre que la 
realitat té una versió autènti ca, 
una versió inequívoca i que les 
lectures que se’n poden fer no 
son lliures, sinó taxades. No 
sent això així, en un principi, 
totes les valoracions que se’n 
facin són correctes, per perso-
nals i subjecti ves. 

D’altra banda, una percep-
ció individual, per defi nició, no 
pot ser mai una realitat verita-
ble més enllà de l’àmbit perso-
nal. Les realitats comparti des 
impliquen sempre una posada 
en comú i una organització 
que permeti la convivència 
i el progrés. Hi ha visionaris, 
però, (paraula molt esti mada 
pel cinema i el periodisme i en 
molts casos mal emprada) que 
tenen una percepció determi-
nada de com haurien de ser les 
coses i fan tots els impossibles 
per transformar aquesta visió 
en realitat. Aquestes visions 
poden representar una efec-
ti va millora pel conjunt de la 
societat, un deliri de grandesa 
o una mala interpretació de 
l’egocentrisme hedonista. Per-
sonalment opto per les prime-
res, aquelles que, implantades 
a qualsevol nivell i en qualsevol 
àmbit, realment ajuden a algú 
més que a aquell/a què ti ngut 
la visió. Perquè no només 

existeixen visionaris a nivell 
internacional i que ens hagin 
de subti tular per les notí cies, 
sinó que al teu costat pot ha-
ver-n’hi un que ni tan sols alça 
la veu o que no té l’oportunitat 
de pronunciar-se. 

Quina realitat és la que 
guanya per sobre de les altres? 
Qui té la capacitat d’imposar la 
seva visió? Penso que aquests 
interrogants es poden res-
pondre fàcilment donant una 
ullada al nostre voltant, a les 
nostres vides diàries. No calen 
exemples magnífi cs ni exorbi-
tants; tots tenim vivències que 
ens confi rmen, d’una o d’una 
altra manera, que no totes les 
visions aconsegueixen realit-
zar-se de la mateixa manera. 
Per tant, com a lliurepensa-
dors que se’ns suposa, no de 
la mateixa manera podem 
ser lliurerealitzadors. Tot un 
seguit de forces (persones 
reals, interessos reals i realitats 
reals) actuen per tal de blocar 
i impedir la realització de 
moltes visions personals que 
no son ti ngudes per oportu-
nes, perti nents o facti bles en 
la seva opinió, mai objecti va, 
sempre infl uïda, interessada 
o condicionada.

Si una persona té una per-
cepció de la realitat i té una 
visió d’un cert aspecte que vol 
transformar en possible, ha de 
lluitar contra les amputacions 
que practi quen aquells qui es 
creuen la viva imatge de Zeus 
o Hera. Quan a algú se li nega 
una visió de forma capritxosa 
o malintencionada, hi ha un 
món que s’ensorra, una visió 
que s’apaga, una persona que 
deixa de tenir una realitat. I 
tu, quin ti pus de persona ets? 
Dels que tenen visions o dels 
que les amputen? 

www.ivanserra.com

REFLEXIONS CIRCUMSTANCIALS

L’Auditori Vallhonrat, situat al carrer Sant Pere, 77-79, acollirà el proper dijous 15 de novembre, a les 
19 hores, una conferència sobre la trajectòria artística de Subirachs, autor del monument a les víctimes 
de la rierada de Rubí. La xerrada serà a càrrec de Judit Subirachs-Burgaya, doctora en Història de l’Art, i 
comptarà amb la participació de Pere Oliván López, autor de diverses fotografies del monument que es 
podran contemplar durant la conferència, juntament amb quatre obres de Subirachs, propietat del Museu 
Etnogràfic Vallhonrat, i 10 litografies de l’escultor.

Josep Mª Subirachs va néixer el 1927 
en el ple d’una família modesta del 
Poblenou barceloní. Les dificultats 
econòmiques el van fer renunciar a la 
carrera d’arquitectura. Sempre deia que 
era un arquitecte frustrat recorda Judit 
Subirachs-Burgaya. Es va formar amb els 
escultors hereus del Noucenti sme Enric 
Monjo i Enric Casanova, però aviat va 
canviar la infl uència d’aquests arti stes i 
la d’altres com Aristi des Maillol i Josep 
Clarà per els corrents internacionals. 
El 1951 va fer una estada a París becat 
per l’ Insti tut Francès i entre el 1954 i el 
1956 va viure a Bèlgica, on va exposar 
a diverses ciutats del país. Les prime-
res escultures abstractes que es van 
col•locar a Barcelona, reben el nom 
de Forma 212 de 1957, a Llars Mundet 
i Evocació marinera dels anys 1958 – 
1960 a la Barceloneta.

Al llarg de la seva trajectòria ha 
realitzat més d’un centenar d’escultures 
públiques arreu del món. Barcelona és 
on està més representat amb més de 70 
monuments, escultures i altres obres, 
com un monument a Francesc Macià 
de la plaça Catalunya, el monument 
Narcís Monturiol, el fris Barcelona de 
l’Ajuntament de Barcelona i la porta de 
la capella de Sant Jordi del Palau de la 
Generalitat. A la ciutat de Rubí, l’any 
1963 va rebre l’encàrrec que es pot 
veure al pont de l’Escardívol, l’escultura 
Monument a les vícti mes de les riuades 
de Rubí en commemoració a les morts 
que hi van haver la tràgica nit del 25 
de Setembre de l’any 1962 que es pot 
observar a la fotografi a.

De la mateixa manera que les pri-
meres escultures abstractes van ser 
el blanc dels atacs dels sectors més 
conservadors, el món cultural va criti car 
amb duresa les escultures de la façana 
de la Passió de la Sagrada Família que 

Subirachs va començar el 1986. Les es-
cultures de la Sagrada Família pertanyen 
a un encàrrec molt especial. Les obres 
havien de tenir una seqüència narrati va 
seguint l’esquema que va deixar Gaudí. 
No tenen la força de les obres que va fer 
a mitjans dels anys 50 al Santuari de la 
Virgen del Casti llo a Lleó, però represen-
ten un encàrrec resolt amb excel·lència 
professional.

Josep M. Subirachs, l’escultor que va realitzar el 
monument d’homenatge a les vícti mes de la Rierada

En fi , Josep Mª Subirachs té una 
trajectòria llarga i fèrti l, plena de bons 
moments, no només com escultor, sinó 
també com a dibuixant i gravador. És un 
arti sta molt prolífi c que ha treballat molt 
i esti mat molt el país. Les críti ques les 
va afrontar amb valenti a, honestedat, 
rigor i independència.

Museu Etnogràfi c Vallhonrat
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