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Subirachs, més enllà  
de la Sagrada Família

més aviat “elitista i no arribava a 
tothom”, recorda la comissària.  

Judit Subirachs destaca que les 
obres de l’exposició no són “fetes 
per encàrrec com la majoria de la se-
va producció artística”, sinó peces 
fetes “en la intimitat del tall” i amb 
les quals va poder “experimentar 
amb el llenguatge, les tècniques i els 
materials”. La majoria de les obres 
exposades a De principi a fi perta-
nyen al col·leccionista Francesc 
Castellví, amic personal de l’escul-
tor barceloní.  

El futur del llegat 
Durant la inauguració de la mostra, 
Judit Subirachs va manifestar que 
la intenció de la família és establir el 
llegat de l’artista a Barcelona, tal 
com era el seu desig, però no descar-
ta estudiar ofertes que arribin de fo-
ra. La filla de Subirachs va explicar 
ahir que les 400 obres que el seu pa-
re va deixar per ser exposades a Bar-
celona estaven destinades a l’Espai 
Subirachs que es construïa en 
col·laboració amb Caixa Penedès. 
La desaparició de l’entitat ha deixat 
la família esperant “trobar un con-
tinent”. “Tenim contingut però no 
continent”, diu la filla. 

Les obres es troben en aquest 
moment tancades en un magatzem 
a l’espera de trobar “un espai digne 
on ser exposades”. Es tracta d’obres 
que el mateix Josep Maria Subi-
rachs va escollir i aïllar del mercat 
per fer-ne una col·lecció permanent 
i “oferir-la a Barcelona”. “La inten-
ció dels hereus és complir la volun-
tat de Subirachs i que el llegat quedi 
a Barcelona, la seva ciutat”, insisteix 
Judit Subirachs. No obstant, afegeix 
que si arriba una oferta de fora, no la 
descartaran. “L’estudiarem, perquè 
tot es pot estudiar”, conclou. 

Els hereus de Josep Maria Subi-
rachs també preparen, amb la col·la-
boració de l’Institut Ramon Llull, 
una altra gran exposició retrospec-
tiva a la Xina.e 

Judit Subirachs durant la inauguració de De principi a fi. ACN

El Centre del Carme de València acull  
95 obres a l’exposició ‘De principi a fi’

ART

Reivindicar la figura de Josep Maria 
Subirachs (1927-2014) més enllà de 
la seva obra a la Sagrada Família és 
l’objectiu de Subirachs. De principi 
a fi, l’exposició que es pot visitar al 
Centre del Carme de València fins al 
26 d’abril. “El meu pare va rebre 
aquell titànic encàrrec quan ja tenia 
60 anys, i la seva polèmica contribu-
ció, i el fet que fos un monument tan 
visitat, va eclipsar la resta de la se-
va trajectòria, que inclou grans 
aportacions a la història de l’escul-
tura del segle XX”, explica la histo-
riadora de l’art Judit Subirachs, fi-
lla de l’escultor i comissària de la 
mostra que es va inaugurar ahir.  

De principi a fi aplega 95 obres, 
des del 1949 fins al 2009, que il·lus-
tren els moments clau de la trajec-
tòria vital i professional de Subi-
rachs i que són representatives de 
les diverses aportacions formals i 
conceptuals i de les variades tècni-
ques que va practicar. És a dir, a 
més d’escultura, hi ha dibuix, pin-
tura, litografia, gravat, tapís, meda-
lles, cartells i escenografia per a te-
atre i òpera. “Apleguem totes les 
disciplines que va abordar”, explica 
Judit Subirachs. I ho fan seguint un 
guió cronològic però que també 
permet “lectures transversals” en 
les quals es reconeix un “alfabet 
simbòlic” ple de referències literà-
ries i arquitectòniques.  

El relat cronològic comença 
amb obres que reflecteixen la in-
fluència de l’escultura del segle 
XIX i del Noucentisme, i de segui-
da recull la figuració expressionis-
ta, en què la textura pren una di-
mensió molt significativa. També 
hi ha peces dels anys 60, quan Su-
birachs es va endinsar en l’abstrac-
ció, i sobretot dels anys 70, el pe-
ríode de la neofiguració, quan va 
entendre que l’art abstracte era 
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Joan Potau, guionista, actor  
i director, mor als 69 anys

¡Mola ser jefe! (2001). Com a actor es va 
prodigar en papers secundaris a films 
com Airbag (era un dels mafiosos), To-
dos los hombres son iguales, De qué se rí-
en las mujeres, Belle Époque o les dues 
adaptacions del Makinavaja d’Ivà al ci-
nema: Makinavaja, el último choriso i Se-
mos peligroso (uséase Makinavaja 2). 

El seu últim paper al cinema va ser a 
Mapa de los sonidos de Tokyo, de la seva 
amiga Isabel Coixet. El 1998 havia escrit 
amb ella el guió d’A los que aman, el ter-
cer film de la directora catalana.e

Joan Potau va guanyar el 1992 el Goya 
pel guió d’El rey pasmado. ARA

CINEMA

Joan Potau, guionista de cinema i tele-
visió premiat amb el Goya el 1992 pel guió 
d’El rey pasmado, va morir ahir als 69 
anys a causa de les complicacions d’una 
malaltia renal. Havia estat casat amb l’ac-
triu Carme Elias. “El Joan va ser una per-
sona molt estimada en la professió, un 
home vitalista i polifacètic”, recordava 
ahir Isona Passola, presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema. Nascut a Barcelona el 
1945 i format a l’Institut del Teatre, on va 
estudiar dramatúrgia i direcció escènica, 
Potau va treballar de jove al teatre amb 
Mario Gas a l’espai escènic Sala Diana i va 
escriure guions de còmics, però es va 
moure principalment en l’àmbit del cine-
ma i la televisió. Va escriure guions per 
a Gonzalo Suárez (Epílogo), José Luis 
García Berlanga (Barrios altos), Manuel 
Esteban (Historias de la puta mili) i Ima-
nol Uribe (El rey pasmado i Bwana). I per 
a televisió, guions de sèries com El comi-
sario i Periodistes; abans, el 1981, va fir-
mar els de Les Guillermines del Rei Salo-
mó per TVE Catalunya.  

Com a director va tenir una carrera 
curta: va debutar el 1999 amb la comèdia  
No respires: el amor está en el aire, prota-
gonitzada per un Óscar Ladoire perdut a 
la Barceloneta. Després arribaria San 
Bernardo (2000) i Manolito Gafotas en 
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