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amb altres projectes. Potser no era, no és, en aquest
centre –privat però, insisteixo, important– on ell vol
fer lluir el seu art a Barcelona. Hi ha una nova sensibi-
litat política a la ciutat que pot reconduir la situació.
Però han anat passant els anys i Plensa s’ha anat dei-
xant estimar per Madrid, que l’ha colgat de premis. De
moment, encara no gosen anomenar-lo Jaime Plensa.

Plensa i Barcelona,
una entesa pendent

L’APUNT

Maria Palau

Jaume Plensa té des de fa temps una relació compli-
cada amb la seva ciutat natal, Barcelona. No és el pri-
mer, ni serà l’últim, artista que no se sent prou esti-
mat pels seus. Em consta que fa uns anys una institu-
ció artística de pes es va cansar de perseguir-lo per
proposar-li que fes una exposició. Desconec els mo-
tius de la negativa de Plensa. Potser estava atrafegat

Jaume Plensa ha rebut un
encàrrec de l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias:
realitzar una peça “icòni-
ca” per a la ciutat. Però l’ar-
tista diu que hi ha temps
per fer-ho i mentrestant
“està pensant”. Les inten-
cions són bones per les
dues parts, però com ell
mateix va dir ahir a Andor-
ra “ara no hi ha diners”. No
obstant això, el projecte es
podria agilitar en els prò-
xims mesos. “Quan arri-
bes a Barcelona des de l’ae-
roport només veus edifi-
cis, a mi m’agradaria fer al-
guna cosa per les perso-
nes”, va dir Plensa.

Entre les obres seves
que es troben a Barcelona
hi ha la peça l’escultòrica
Dell’Arte, donada per la
Fundació Vila Casas a la
ciutat i que està situada a

la plaça pública de Can
Framis, un dels espais de
la fundació. Aquesta pe-
ça, instal·lada el 2012, és
el quart conjunt escultò-
ric de Plensa a la ciutat; la
resta són Escullera, un
conjunt de tres escultu-
res situades al carrer
Conflent (cantonada amb
Via Júlia); una altra escul-
tura també anomenada
Dell’Arte, situada al jardí

d’escultura de la Funda-
ció Joan Miró, i el Conjunt
Born, situada justament
al passeig del Born i que
fa referència al setge de
Barcelona i les bombes
que hi van caure.

Aquesta presència no és
prou destacada per a l’ar-
tista català viu més relle-
vant internacionalment.
Els seus treballs públics es
troben en llocs com ara
Calgary (Canadà), davant
l’edifici Bow, on hi ha una
obra que representa el cap
d’una nena de 12 metres
d’alçària, o instal·lacions
que ocupen llocs desta-
cats al Madison Square
Park o la badia de Botafo-
go a Rio de Janeiro.

Els seus rostres gegan-
tins s’han fet populars ar-
reu del món. Un treball es-
pectacular és la interven-
ció en el Milenium Park de
Chicago, en què imatges
de ciutadans llancen aigua

per la boca. Per això resul-
ta tan sobtant que no tro-
bem un treball seu de re-
ferència a tot el país. Plen-
sa té residència a Barcelo-
na i taller a Sant Feliu de
Llobregat, tot i que ha vis-
cut a Berlín, Brussel·les i
París. “He tornat perquè,
tot i que no sé nedar, em
sento molt a prop de la
Mediterrània.”

A Catalunya va rebre el
premi nacional d’arts plàs-
tiques el 1997, lliurat per la
Generalitat, i el premi Gac
honorífic el 2011, que li va
concedir el Gremi de Gale-
ristes d’Art de Catalunya.
També va rebre la Creu de
Sant Jordi el 2012. Però en
competència amb Catalu-
nya, l’Estat espanyol se l’ha
volgut fer seu. Només els
dos darrers anys ha rebut
tres premis de nivell: el Ve-
lázquez, el Nacional de Ar-
tes Plásticas i el Nacional
de Arte Gráfico. ■

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha demanat a
l’artista una escultura “icònica” per a la ciutat

“Estic pensant”
J. Vidal
ANDORRA LA VELLA

Peça de Plensa que forma part del ‘Conjunt Born’ a Barcelona ■ QUIM PUIG

El projecte
encara no s’ha
endegat perquè
segons el
creador “no
hi ha diners”

s a prop

el valor de las paraules per
aconseguir un estat més
gran de complicitat entre
les persones.

La peça 7 poetes té ori-
gen en les converses que va
tenir fa vint anys per realit-
zar un projecte a Andorra,
però “ha calgut que passés
tot aquest temps perquè es

pogués fer realitat”. “I pen-
so que ha valgut la pena,
perquè crec que hi ha un
temps i un espai per a cada
escultura i ara l’hem tro-
bat”, conclou l’artista.

Plensa va subratllar el
caràcter poètic de la seva
obra i va citar una passatge
del llibre El falcó maltès, de
Dashiell Hammet: “Sam
Spade diu que «el puny és
allò que desapareix quan
s’obre la mà»; em sembla
que l’art ha de ser una cosa
així, que surti de l’inte-
rior.” L’encàrrec de 7 poe-
tes li va fer l’entitat finan-
cera Banca Privada d’An-
dorra (BPA), que ha cedit
el conjunt a la ciutat d’An-
dorra la Vella per 20 anys.
7 poetes no és l’única peça
pública de Plensa que ha
instal·lat BPA a l’Estat an-
dorrà. A la seu de l’entitat a
les Escaldes i Engordany
es troba Gran latent, una
obra feta a partir de diver-
ses lletres d’acer inoxida-
ble. En una altra de les seus

del banc, també d’accés
públic, hi ha dues peces
més: Green self-portrait i
Overflow IX. En total, BPA
té 15 obres de Plensa, en-
tre escultures i dibuixos.

L’agenda de l’artista és
troba en l’actualitat força
atapeïda. Dissabte pren un
vol cap a Tòquio per treba-
llar sobre un nou projecte, i
té pendent una exposició a
la ciutat alemanya d’Augs-
burg. El 2015 té previst fer
una mostra retrospectiva
a la ciutat de Nashville, als
Estats Units. ■

L’agenda de
l’artista està
força atapeïda:
dissabte marxa
cap a Tòquio per
a un nou treball
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