
VOLTA A CATALUNYA D'UN ESCULTOR. ..

Figueres: «La Cupula»
... En primer lIoc, la semblance de l'escultura amb
la meva cara, era prodigiosamen1 donada. Despres
vaig dir-me, internament: veus aci una escultura,
sobre la qual l'artista hi ha projectat el caracter.
EI caracter es la projecci6 sobre una obra plasti
ca. de la vida humana. La vida hi es, Excellent
noticia ...

Josep Pia

Matar6: «Tertre»

... No la pedra, tan sols.
Ni bronze. La tendresa, el pols
dominen la duresa:
flama encesa

corpresa entre dos vols.
Ventura Ametller

Vilano,va i ta Geltru; «La Galeria de Vllanova»

...Aquest escultor, no cal dir. cerca la vitalitat,
connecta amb l'existencia bategant. I ens I'ofereix,
arnb un impuls ben espontani, en les seves escul
tures, i tarnbe en els seus dibuixos. !:s l'obra d'art
allo que esdeve real, rnes real encara que la rna
teixa realitat. Perque la transcendeix ...

Oriol Pi de Cabanyes

Lleida: «Cop' d'UII»
... per a mi -aquell esser espiritual, de earn, ossos
i sang, que blasma els seus desitjos idealitzats
d'arnistat i amor amb delit egoista, pero sense
trair ningu, ni sisquera a ell mateix-, aquell, no

pot ser altre que escultor.
Lluis Schell

MANUEL CUSAGHS / ESCULTOR
DEL 3 AL 22 DE FEBRER 1978

Feiners: de 18'30 a 21 hares.
Festius: de 12 a 14 hares.
Carrer Cornte de Santa Marta, 4. Ueida.
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MANUEL CUSACHS: HOME - PACIENCIA -I - BONES - MANS

Un escultor, heus acl un escultor, aquell qui treballa
la pedra, i el fang. i el bronze. Te una densa obra al

seu darrera, i es troba arribant a la plenitud creado

ra. Aixo de les tres dimensions, diu ell, es engresca
dor, subjugador, inevitablement embriagador.

Si us l'escoltaveu massa estona voldrfeu provar de

fer escultura vosaltres mateixos: tant us contagiaria
del seu entusiasme, de la seva fe en la torca repre
sentativa i adhuc presentativa que I'escultura teo

Va cornencar enfrontant-se amb la pedra, aprenent
de treure'n formes, de dibuixar espais i perfils, de

robar al eel, rnitjancant el granit, part del seu horitz6.

Continua amb el bronze, i aprofondf la intenci6 sim

bolica de I'obra. En aquesta fase ha produit coses

d'una rotunda i rltmica bellesa, d'un impacte amor6s,
que podeu contemplar al vostre voltant.

Encara rnes, suara ha ernpres la tasca de fer retrats,
no del volum 0 la mida, sin6 de la profunditat, que
es el que ha d'esser un retrat.

Amb unes dades de realisme molt segur -Ia nostra

escultura mediterrania-e- te base per bastir un joe
entre simbolic i expressionista. EI resultat es un

equilibri que sempre produeix la impressi6 de qra
cia, de tocat pel que en diuen inspiraci6 i que, en

Manuel Cusachs com en tots els bons escultors, es

resultat d'unes gotes de miracle i de la constant, pro
digiosa actitud de treball, identificaci6 amb l'artesa,
l'horne-paciencla-i-bones-rnans.

Parleu un moment amb ell i es possible que en ten

gueu d'on prove la simpatia de la seva obra.

Josep Vallverdu


