
L’artista Xavier Corberó,
mort l’endemà de la diada
de Sant Jordi als 81 anys,
va haver de viure sempre
amb la condició d’escultor
de prestigi internacional
sense reconeixement al
seu país –li van donar la
Creu de Sant Jordi i enca-
ra gràcies–. És a dir, tenia
obra als principals museus
del món, Metropolitan de
Nova York i Victoria & Al-
bert de Londres inclosos,
però mai se li va fer cap ex-
posició que el posés en
relleu a Catalunya –excep-
tuant la que va fer el cen-

tre Tecla Sala de l’Hospita-
let de Llobregat el 1995–.
Cruel paradoxa. Però no
se’n queixava. Ben al con-
trari: sempre va obrir por-
tes a tothom. “Es va dedi-
car més als altres que a ell
mateix. Va ser una perso-
na molt hospitalària i ge-
nerosa i un gran ambaixa-
dor de Barcelona”, asse-
nyala el crític d’art Daniel
Giralt-Miracle, amic íntim
seu de tota la vida.

Nascut el 1935, perta-
nyia a una família d’orfe-
bres de fort predicament
noucentista. Va ser a la bo-
tiga que el seu pare i el seu
tiet tenien a la rambla de
Catalunya on va sentir la

crida de l’art en veure una
escultura de Gargallo que
acabaven de fondre. No-
més tenia 15 anys i va que-
dar corprès pel llenguatge
dels metalls.

L’artista va emprendre
aleshores un viatge des del
noucentisme que l’havia
gronxolat fins a la moder-
nitat, i es va convertir en
una de les grans figures
de l’escultura de la segona
meitat del segle XX, amb
una obra amarada d’ex-
pressió i sensibilitat, i el
seu segell, d’un refinament
i una exquisidesa extrems.

Es va lliurar a una aven-
tura de creativitat cons-
tant lluny de l’insípid esce-

nari de la postguerra, per
bé que va connectar ràpi-
dament amb els postulats
avantguardistes de Dau al
Set –no en va ser membre,
però amb Joan Ponç “s’en-
tenien molt”, recorda Ar-
nau Puig, filòsof i únic su-
pervivent del grup–. Des-
prés d’estudiar a l’Escola
Massana –de la qual el seu
pare havia estat un dels
fundadors–, va marxar a
Londres i va ingressar a la
prestigiosa Central School
of Arts and Crafts. Però va
ser als Estats Units on va
trobar el seu lloc. I els seus
principals triomfs.

Als anys seixanta, el
nom de Corberó va co-

mençar a sonar amb força
gràcies a una sèrie d’obres
amb so i colors canviants.
Sempre va viure a cavall
de Nova York i Catalunya,
on el seu màxim estímul
va ser un projecte de di-
mensions i d’esperit únics:
la seva casa, museu, taller i
centre d’operacions d’Es-
plugues de Llobregat. Tot
va començar en una masia
i es va transformar, a poc a
poc, en un immens i labe-
ríntic complex d’edificis
on s’entrellacen arquitec-
tures antigues i moder-
nes, una comunió ben cor-
beroniana, ja que la seva
manera de veure i de tre-
ballar l’art encaixava amb

un títol de Carlo Levi: El
futur té un cor antic.

El recinte d’Esplugues,
un espai meravellós, és la
seva principal escultura i
un lloc on “s’oculten molts
Corberó, no només l’escul-
tor”. “Allà hi ha molta obra
seva per descobrir. Seria
una pena que no féssim
l’esforç de conèixer-la i de
difondre-la”, exclama Glò-
ria Bosch, directora d’art
de la Fundació Vila Casas,
una de les poques institu-
cions que l’han tingut en
consideració i que han di-
fós el seu treball.

Corberó va anar cons-
truint el seu temple per
etapes –la seva economia
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Mor l’escultor Xavier Corberó als 81 anys després d’una llarga carrera de triomfs
a l’estranger, sobretot als Estats Units, i un minso reconeixement a Catalunya

Xavier Corberó,
el 2008, al seu
espai vital i de
treball, amb un
encant únic,
a Esplugues ■
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va ser molt oscil·lant, però
la joia de viure no la va per-
dre mai–, i aquí és on rebia
els seus amics, sovint pri-
meres espases de l’art in-
ternacional, gent influent
que a ell li agradava posar
en contacte amb l’escena
artística catalana. El ma-
teix va fer amb els artistes
catalans que el visitaven a
Nova York. “Va ajudar
moltíssima gent”, insis-
teix Giralt-Miracle.

Aquesta xarxa de rela-
cions va ser decisiva per-
què l’Ajuntament de Bar-
celona l’anés a trobar pen-
sant en la celebració dels
Jocs Olímpics. Corberó va
fer de pont en la instal·la-
ció d’una bona colla d’es-
cultures públiques d’artis-
tes estrangers de la cate-
goria de Richard Serra,
Claes Oldenburg i Roy Li-
chtenstein. A més, va dis-
senyar les medalles que es
van concedir als esportis-
tes. N’estava orgullós, de
tota aquella moguda artís-
tica. I, pel que es veu, els
artistes també: “Tots plo-
raven el dia de la inaugu-
ració. Encara ara pensen
que Barcelona és extraor-

dinàriament especial”, va
confessar anys després.

Absent als museus ca-
talans, el llegat de Corberó
és la seva obra a l’espai pú-
blic. Només a Barcelona,
en té una quinzena, entre
les quals l’Homenatge a la
Mediterrània, que sura a
l’estany de la plaça de Só-
ller, i el monument a Josep
Tarradellas, situat a l’avin-
guda que du el nom del
president català. L’escul-
tura monumental va ser la
seva preocupació en els úl-

tims temps, amb fixació
pels grans blocs de basalt
que es feia baixar de Cas-
tellfollit de la Roca. “L’es-
cultura ha d’estar al car-
rer, que sigui per a tothom.
Les peces petites perden
l’aire sacramental. Tota la
litúrgia es perd en les
obres petites”, deia.

Corberó tenia una salut
fràgil. Vivia amb un sol pul-
mó des de feia quatre dèca-
des, i un cigarret sempre
als dits. “El seu do de gents
tenia alguna cosa dalinia-
na, passada pel sedàs de
l’elegància”, assenyala Gi-
ralt-Miracle. Corberó ad-
mirava moltíssim Dalí. So-
vint explicava l’anècdota
que el pintor empordanès
va ser el seu primer client,
sense que en aquell mo-
ment ell ho sabés. Li va
comprar unes minúscules
escultures que havia fet a
l’Escola Massana quan te-
nia 17 anys. “Em va trucar
per dir-m’ho. «Allô? Allô? Ici
Dalí», va dir. «I jo, el bisbe!»,
i vaig penjar. No vaig saber
fins a set anys després que
aquella trucada era certa.”

La filla de l’artista, Ana,
va anunciar ahir a Twitter
la mort del seu pare amb
un missatge que ho resu-
meix tot: “Xavier Corberó
va viure una vida llarga i de
colors. Era una persona
estimada, fins i tot adora-
da… El trobarem a faltar.”
La cerimònia de comiat se
celebrarà avui a tres
quarts de dotze al tanatori
de Sant Gervasi. ■

La gran
escultura de
Corberó és
la seva casa,
museu i taller
d’Esplugues
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