
 

 

Les inconfusibles escultures de Josep Maria Subirachs arriben en 

una exposició retrospectiva al Centre Cultural Terrassa 

 

A partir del 9 de març i fins el 13 de maig les sales 3 i 4 s’ompliran de 80 obres,                     

fonamentalment escultures, però també dibuixos i pintures representatives de les          

diverses aportacions formals i conceptuals i de les variades tècniques que va            

practicar l’artista. Aquesta exposició és també un homenatge a Subirachs en el            

norantè aniversari del seu naixement. 

 

Josep M. Subirachs (Barcelona, 11 de març de 1927- 7 d’abril de 2014) va ser un artista                 

polifacètic. La seva àmplia i variada producció inclou escultures, dibuixos, pintures,           

gravats, litografies, cartells, tapissos, escenografies i dissenys de joies i de medalles.            

Més conegut com a escultor, la seva veritable vocació va ser l’obra d’encàrrec: és autor               

de nombroses obres monumentals, que li van donar més relleu públic i que van              

consolidar-ne el prestigi.  

Les creacions que formen part d’aquesta exposició que porta per títol Figuracions i             

Abstraccions mostren una altra dimensió de l’artista que va deixar empremta en            

l’espai públic. Són peces de petit i mitjà format destinades al col·leccionisme privat,             

creades en la intimitat del taller, al marge de la dependència que suposa l’obra              

d’encàrrec. L’escrupolositat formal, el domini de la tècnica i la justxtaposició de            

materials i models defineixen l’obra de Subirachs. Però, més enllà de la creació de              

formes lineals o volumètriques, l’artista va mostrar un afany de dotar la seva obra de               

contingut.  

El seu univers iconogràfic, personal i inconfusible, amb un rerefons cultural ric de             

referències simbòliques i de recursos plàstics i conceptuals, és l’essència que distingeix            

la producció d’un dels exponents més representatius de l’escultura de la segona meitat             
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del segle XX. 

 

EXPRESSIONISME  

Figura asseguda. 1953  

Subirachs va viure l’etapa de formació sota la influència del Noucentisme, però ben             

aviat va crear un estil personal caracteritzat per una figuració expressionista, amb            

formes anguloses de cànon distorsionat i un tractament minuciós de les textures.  

 

ABSTRACCIÓ  

 

Piràmides. 1962 

L’estilització cada vegada més depurada va portar Subirachs a l’abstracció, un           

llenguatge nou que va tenir com a característiques essencials el joc de falques i              

tascons, el domini de l’espai, la força del ritme i la barreja de materials i tècniques. 

 

 NEOFIGURACIÓ  

 

Dafne. 1979  
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Després de l’etapa abstracta Subirachs va tornar a la figuració, però ho va fer sense               

recuperar els conceptes tradicionals. Integrà la volumetria, l’erotisme, el món oníric i el             

literari i compaginà analogies, dualitats i oposicions.  

 

METÀFORES  

 

Monument. 1989  

En la darrera etapa Subirachs va depurar els seus antics signes. La tensió va cedir pas a                 

la serenitat amb escultures que ultrapassen els límits que els són naturals i tenen              

vocació d’arquitectura 

 

Exposició a cura de Judit Subirachs-Burgaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horari exposició: 
 

Josep Maria Subirachs 

Figuracions i abstraccions 

del 9 de Març al 13 de Maig 

Sala 3 i 4  
De  dilluns a dissabte, de 16 a 21 h. Diumenges i festius obert els dies de funció.  
http://www.fundacioct.cat/exposicio/josep-maria-subirachs/ 
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