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Les formes i les idees  
de l’art d’Eduardo Chillida

curiositats que es poden veure és 
un petit autoretrat que l’escultor 
es va fer manipulant un bocí de 
fang amb, aparentment, molt pocs 
gestos. La semblança amb l’artis-
ta és sorprenent.  

“Els grups ecologistes que esta-
ven en contra del projecte han ha-
gut de reconèixer que Chillida va 
salvar la muntanya”, va subratllar 
Chillida Belzunce sobre el cas Tin-
daya, del qual s’exposa una maque-
ta de fusta i una fotografia on es pot 
observar que la intervenció és mí-
nima en el conjunt de la muntanya. 
Des que l’artista va fer públic el de-
sig d’intervenir-hi a mitjans dels 
anys 90, es van aturar les extracci-
ons a les pedreres que hi havia i s’ha 
tingut més cura en la conservació 
dels gravats prehistòrics que hi ha. 
“Fa anys vaig tenir una intuïció, que 
sincerament vaig creure utòpica. 
Crear un espai interior dins d’una 
muntanya que pogués oferir-se als 
homes de totes les races i colors, 
una gran escultura per la toleràn-
cia”, va escriure l’artista el 1995. 
L’obra té el vistiplau del govern ca-
nari, que va delimitar una zona ar-
queològica que permetrà executar 
el projecte al novembre, i del Cabil-
do de Fuerteventura. “Chillida va 
regalar el projecte –subratlla el fill– 
i s’han de respectar les condicions 
que va posar perquè es vetlli per la 
conservació de la muntanya”. 

Els dubtes filosòfics de l’artista 
L’altre projecte monumental i al-
hora íntim de Chillida, el Chillida-
Leku, el parc d’escultures amb la 
seva col·lecció, també està en un 
procés de transició. Va tancar les 
portes fa quatre anys després que 
fracassessin les negociacions, ara 
represes, entre la família i el go-
vern basc perquè les institucions 

s’hi impliquin econòmicament. 
Chillida Belzunce va reconèixer 
que durant aquests anys han tingut 
nombroses ofertes per traslladar la 
col·lecció, fins i tot una provinent 
de Barcelona. Per a Chillida, autor 
d’obres tan emblemàtiques com 
Peine del viento, a Sant Sebastià; 
Elogio del horizonte, a Gijón, i Elo-
gio del agua, al Parc de la Creueta 
del Coll, a Barcelona, l’escultura 
pública era la manera més directa 
d’acostar-se a la ciutadania: “És fo-
namental que l’escultura pública 
es guanyi el seu lloc, la ciutadania 
l’ha d’acceptar”. 

Més enllà de les vicissituds de 
les obres, la mostra posa l’accent 

en l’arrel més profunda d’una obra 
d’art, les idees i les reflexions del 
creador. A les parets de la sala hi ha 
reproduïts alguns dels interro-
gants artístics de Chillida, inclosos 
en el seu discurs d’ingrés a la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando: “En una línea el mundo 
se une, con una línia el mundo se di-
vide. Dibujar es hermoso y tremen-
do”, diu un d’ells. També s’exposen 
alguns homenatges escrits que 
Chillida va fer a diversos artistes 
que estimava. “Rebelde como convi-
ene / la línea toda tensión / conve-
xa clarividencia desde la forma que 
nace / además los ojos piensan”, va 
escriure de Joan Miró el 1981.e

L’element central de l’exposició Chillida. Entre les formes és una gran 
vitrina on s’exposen materials d’estudi de l’artista. ROCA BARCELONA GALLERY

Surten a la llum materials d’estudi, documents i fotos
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Eduardo Chillida (1924-2002) va 
instal·lar més de 40 escultures pú-
bliques arreu del món. Per fer-les 
va haver de col·laborar amb nom-
brosos tècnics, allunyat de l’espai 
creatiu per excel·lència del seu ta-
ller. Però no era gens difícil, alhora, 
veure’l amb un paper i un llapis a les 
mans, o amb un tros de fang, bus-
cant la inspiració en qualsevol mo-
ment. Tot i això “no va exposar mai 
les peces de porcellana”, explica Ig-
nacio Chillida Belzunce, fill de l’ar-
tista i comissari de l’exposició de la 
Roca Barcelona Gallery Chillida. 
Entre les formes, on es poden veu-
re algunes d’aquestes petites peces, 
propietat de diferents membres de 
la seva família. “No li agradava en-
senyar-les. Són massa boniques 
–afegeix– i el que Chillida buscava 
no era fer objectes bonics”.  

L’objectiu d’aquesta mostra, or-
ganitzada amb la col·laboració de la 
Fundació Eduardo Chillida - Pilar 
Belzunce, no és exposar obres de 
l’artista, sinó explorar com Chilli-
da elaborava les formes que cons-
titueixen el seu llenguatge perso-
nal. Aquesta recerca incansable es 
pot observar en un projecte minús-
cul com la invitació del casament 
d’un dels fills i el logotip de la Uni-
versitat del País Basc o en el pro-
jecte monumental d’excavar una 
cambra de 50 metres a les entra-
nyes de la muntanya de Tindaya, a 
Fuerteventura. A l’exposició hi ha 
gravats, il·lustracions per a llibres 
d’artista, pintures de petit format i 
els facsímils del llibre que va realit-
zar amb el filòsof alemany Martin 
Heidegger, El arte y el espacio, a fi-
nals dels anys 60. Una altra de les 
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Íntim 
La mostra 
inclou 
homenatges 
escrits de 
Chillida a 
Tàpies i Miró

Sorpresa 
La família de 
l’artista va 
rebre l’oferta 
de traslladar 
Chillida-Leku  
a Barcelona

Cesc Gelabert estilitza el tiqui-taca de Guardiola

Els moviments dels jugadors del Barça inspiren  
un espectacle ple de bellesa i serenitat. ROS RIBAS
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Hi ha el futbol de saló i 
Cesc Gelabert l’ha 
portat a l’escenari. Es-
tilització extrema del 
futbol-art d’Hongria 

als 50, el Brasil als 60, Holanda als 
70 i el Barça al segle XXI. Una con-
cepció del joc basada en el control 
de la pilota i el terreny de joc a par-
tir de la màxima explotació del ta-
lent individual. Virtuosisme combi-
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nat amb domini de l’espai. La pis-
sarra de l’entrenador vista com la 
llibreta del coreògraf. Gelabert en la 
pell de Guardiola. 

La interpretació que fa del tiqui-
taca és fidel al seu propi abecedari 
coreogràfic, com va fer amb la tau-
romàquia a Belmonte. Aquesta vega-
da es decanta per una delicada refle-
xió cinètica amb el suport de les 
cronofotografies digitals de Jordi 
Morató, amb elements que recor-
den la dansa-teatre de Gerhard 
Bohner, sobretot en el treball en lí-
nia dels ballarins i la seva posició en 
l’espai. Com a contrapunt, un balla-
rí de street-dance que es reivindica 
com a solista. El resultat genera se-
renitat, bellesa geomètrica i estra-

nyesa quan competeix amb les imat-
ges, repetides una vegada i una altra, 
de les jugades de Messi o Xavi, amb 
la seva energia explosiva i determi-
nació física. Encara que és evident 
que la inspiració ve d’aquestes imat-
ges, no s’estableix una correlació es-
tètica automàtica. La bellesa de Ge-
labert neix d’un procés cerebral que 
no casa ni amb el futbol de concep-
te més exquisit. Un detall que no en-
fosqueix una peça de potents imat-
ges i solucions –com l’equilibri en 
un cos a cos per una pilota invisi-
ble–, i amb detalls de sornegueria 
com presentar els ballarins-futbo-
listes com a models de passarel·la, 
amb els seus posats estudiats. Això 
també és futbol de saló.e


