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Subtil poetadelmarbre
JOANMORA (19442017)

Escultor

Reboambgrantristesala
pèrdua de l’escultor
Joan Mora després
d’una sobtadamalaltia.

Vaig conèixer JoanMoraa finals
dels anys vuitanta, quan va for
mar part dels artistes realistes
que el meu pare va promocionar
desde la salad’artArturRamon.
Abans havia descobert la seva

obra prodigiosa dedicada als ob
jectes quotidians –capses de car
tró o de fusta, embolcalls de pa
per, llibres–que llauravaenmar
bre, pedra Cenia o de Calatorao
amb una tècnica exquisida que
haviaconegutatravésdelseupa
re.En rigor,Moraes va formaral
taller demarbrista familiar on va
conèixer de primera mà l’ofici
d’escultor i després vapassar a la
LlotjaivamarxaraParísambuna
beca d’estudis de l’Institut Fran
cès de Barcelona per estudiar a
l’Escola de Belles Arts. Quan va
tornar va exposar una col∙lecció
d’escultures de barrets a la Fun
dacióMiró (1978) i el 1981 va re
bre el primer premi a la Biennal
deValparaíso.Unanydesprés va
fer el monument a mossèn Cla
pésaBarcelona,alhoraqueexpo
savaaARCOgràciesalprestigiós
galeristamadrilenyLeandroNa
varro.
Durant els Jocs Olímpics de

Barcelona va fer lamostraEscul
tura i esport a lanostra sala. Fruit
d’aquell èxit, Juan Antonio Sa
maranch li va encarregar el 1988
l’escultura Bandera olímpica que
llueixa la seudelCOIaLausana i
anys més tard l’escultura Barce
lonaolímpicaquerepresentauna
bossa d’esport amb la torxa en
pedra, obra situada al vestíbul de
l’Ajuntament de Barcelona i que

recentment va ser protagonista
d’una lamentable controvèrsia
política. No és l’única peça de
Mora als nostres carrers: Rotary
per la Pau, a l’Illa Diagonal, o la
gran escultura formada per lli
bresalvestíbuldelabibliotecade
Sant Andreu, el seu barri, ho tes
tifiquen.
A moltes de les seves escultu

res JoanMora tenia la bona idea
de dotarles amb una base del
mateixmaterial sensepolirama
neradepeanyaperquè l’observa

dor pogués comprendre el camí
de lamatèria a la forma, una cosa
essencial per a qualsevol escul
tor,peròqueenelseucaseraúnic
perquè arribava a un acabat tan
perfecte que semblava real. Una
vegada vaig arribar a confondre
un exemplar de La Vanguardia
amb una escultura que havia fet
Mora en marbre blanc que era
igual. Aquest és el joc que ens
proposa: la realitat contra la fic
cióde l’art, l’obraperfecta contra
el conceptual. El concepte per a
ell eren els seus marbres, un ho
menatge a l’immediatesa. L’ho
nestedat del seu plantejament
quedavareflectidaalsseusobjec
tes comuns de pedra i es confir
mavaquanelconeixiesicompre
nies que s’expressava més com
unartesàquecomunartista,sen
se retòriques buides, sense do
narse importància. Potser
aquestvaserelseuhàndicapiper
això no va aconseguir veure la
mostra antològica institucional
que l’il∙lusionava i a què va dedi
cartantd’esforç.Esperemqueal
gúa lesnostres institucionsel re
cordiipropulsifinalmentelreco
neixement que es mereix aquest
gran escultor i millor persona,
aquest subtilpoetadelmarbre.
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Aquest és el joc que
ens proposa: la realitat
contra la ficció de l’art,
l’obra perfecta contra
el concepte


