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Pots sentir-me?
És la música de la meva veu.
El silenci invisible.

L’any 2000 vaig escriure un text on definia el que, al llarg dels anys,  
ha estat el subjecte principal del meu treball:

«Cada ésser humà és un lloc. Cada dona, home, nen, avi és un espai 
habitable en si mateix que es desplaça i desenvolupa; un lloc en temps, 
en geografia, en volum i en color.
Ciutats senceres edificades 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 memòria. La fixació congelada de tants i tants 
cossos desenvolupant-se i desapareixent en la fugacitat de la llum.
La meva obra és el seu volum.»

Encara que es pugui pensar que la creació és un seguit d’idees  
i d’estructures meditades que busquen un fi precís, res més lluny  
de la veritat.
La creació es fonamenta en la contradicció, la fricció entre oposats,  
el dubte permanent, la dualitat, la impossibilitat de donar per acabada 
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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, l’eterna immensitat de William Blake, l’estimat Vicent  
Andrés Estellés, etc. 
Paraules i paraules que, com notes d’un pentagrama, escriuen la 
partitura de la nostra veu, la música del cos, la vibració del pensament.

Encara recordo el vell piano vertical on sovint m’amagava de nen quan 
hi havia «tempesta» a casa. L’espai que deixava l’arpa en el seu interior 
era de la mida exacta del meu cos.
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!
La vibració de la matèria! La vibració del cos! El pensament que 
s’expandeix omplint l’espai d’energia invisible.

Una lletra sola potser no ens sembla gran cosa, però, en relació  
amb altres lletres, pot construir paraules; les paraules amb paraules 
esdevenen textos; textos amb textos fan pensaments; pensaments amb 
pensaments són cultura, etc.
La biologia del text, la lletra com a cèl·lula germinant que amb la seva 
memòria individual pot crear, juntament amb d’altres, organismes més 
complexos: alfabets com a nacions, textos com a continents, paraules 
com a ciutats…

una obra… el reflex borrós de la pròpia imatge en el mirall: tu i la teva 
ombra.
He parlat moltes vegades del cos i de l’ànima, del contenidor  
i el contingut. Del missatge i l’ampolla.

Un dia passejant per Milwaukee (Wisconsin) el temps era tempestuós, 
plovia molt i el vent aixecava onades enormes al llac Michigan.  
Es podria dir que era un «dia de gossos». De sobte, un ocell es va posar 
dalt d’una de les astes de fusta que, clavades al fons del llac, emergien 
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 definia perfectament  
el que és l’escultura per mi: un lloc on sempre podem tornar.  
La mà de la persona que estimes, la casa de la mare que vam deixar 
tants anys enrere, el llibre que sempre volem rellegir… Un lloc  
en el temps i en l’espai propi i personal que ens abraça i protegeix.
L’escultura és el lloc on sempre podem tornar.

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 acompanyat sempre. 
El text era la substància fèrtil sobre la qual edificava somnis i imatges.
Els poetes han estat les potes de la taula que ha sostingut el meu 
desenvolupament com a persona i de qui he après tant: la tràgica 
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L’art no serveix per a res; per això 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 d’allò que ens espanta  
de la vida sembla que tremola quan es confronta a la bellesa.
Però, què és la bellesa?
En una entrevista de fa anys, definia la bellesa com el gran vincle  
que ens uneix a tot i a tots, el gran lloc, on conflueix la memòria  
de tothom. Ho portem clavat al clatell. Un esglai!
Introduir la bellesa dins del mon quotidià. Des dels carrers fins a les 
places, des dels teatres fins als museus, he procurat portar a les comunitats 
espurnes de llum per il·luminar-ne el 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, sigui massa tard 
perquè ja haurà après!

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 parlar amb el sastre 
de l’escriptor, que de segur seria la persona que més bé coneixeria el cos 
de Balzac.

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 específic i general, el pas de l’«un» al «tots».

D’ençà de l’any 2004, en el qual vaig acabar el projecte de la Crown 
Fountain a Chicago, en què es van filmar en vídeo mil rostres de gent 
anònima de la ciutat, he seguit 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 memòria i futur són 
femenins), que amb els ulls tancats ens conviden a mirar endins de 
nosaltres mateixos per redescobrir la gran quantitat d’informació que 
guardem amagada inconscientment en el nostre interior.
Retrats que, com els de Chicago, ens representen a tots descrivint un 
estat de somni en què la realitat interna i externa es troben en el cap.
El cap, palau de la saviesa i casa del coneixement, és també el lloc  
més salvatge i fora de control del nostre cos, on si, malgrat nostre,  
dues idees es volen trobar, es trobaran i ho faran entre els racons  
foscos i humits 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 es gesten els infants.
La trilogia vital del nostre cos que, abraçant esperit i matèria, es fon  
en un sol element latent i modular.
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La seva simbologia ens diu que mai podrem contemplar la mateixa 
aigua dues vegades seguides, que el seu moviment perpetu no ens 
permet situar-la en un punt geogràfic precís. L’aigua, sense pertànyer  
a ningú, forma part de tots nosaltres!

Crec que és 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 de silenci invisible.
El soroll del món és tan intens que cal fabricar físicament el silenci 
perquè existeixi. Un silenci poderós que ens permeti des del nosaltres 
escoltar i entendre els altres; que ens permeti 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, trencant parets i finestres, ho deixa tot obert; 
escampa els anhels i els somnis per tot 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, espais, llums, silencis…

Història fascinant la de parlar amb el sastre de Balzac; també amb  
el sastre de Rodin, però encara més fascinant seria parlar amb el sastre 
del sastre, que de ben segur coneix l’Univers.

Tot i ser fill de Barcelona, 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 defecte 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 
supérieure des beaux-arts a París o a l’School of the Art Institute a 
Chicago, com en tantes i tantes conferències, he valorat la importància 
que cadascun de nosaltres trobem el nostre mar, el nostre lloc, on els 
defectes es tornen virtuts, on el vent bufa a favor i ens ajuda a créixer, 
on la dificultat de 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 com el gran espai públic. Tal vegada,  
el més preciós i perfecte de tots els espais que en podríem dir públics. 


