
Sempre m'ha fet l'efecte que Manuel Cusachs es un escultor Uric.
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Estranya manera de comencar : que es un escultor Uric? Per dir-ho

en pocs mots, es algu que fa de la materia quelcom que convida

I'esperit a atansar-s' hi amb plaer. L'escultura de Manuel Cusachs

te sempre quelcom de sensorial, d'apel-Iacio als sentits i,

immediatament despres , al reconeixement intel·lectiu dellligam

que estableix amb l'espectador. Ningu no queda insensible al

convit de compartir el goig que aquestes escultures 0 qualssevol
altres de I'artista plantegen.

Diguem de seguida que parlo de les figures, de les obres que

tenim davant nostre, desplegades en aquest tan adient espai,alhora

prou expansiu i tambe intim. Per contrast, pensem en les grans

escultures de Persia 0 de Babilonia, fins de l'Egipte: s'imposen,
no et conviden, quasi et cauen a sobre, t'empetiteixen i aixafen,

semblen fetes per a la contemplacio de les enormes denats i

monstres des de la distancia de l' esclau ..Aquestes, en canvi, et

criden en veu baixa, et conviden amicalment, les pots tenir al teu

costat, son plenes de sentit i de sentits. Son civilment gentils.
Cusachs va acostar-se a Salvador Espriu corpres del misteri que

amaguen els seus versos sobre la vida, la soledat, la mort, el
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caminant, els xiprerars, tot plegat un gran Mite fet de mites; Aixo

havia fet que aquells poemes el moguessin a trocar a la seva

porta, doblement fascinat per la persona i l'obra, pero tambe per

un projecte de retrat, i precisament va aprofitar el fet de la seva

aproximacio per incorporar el seu cap, en bronze, a la gran

col-Ieccio de personatges que durant uns anys el va tenir ocupat.

Tambe amb un operador i director de cinema va fer un

documental sobre Espriu i Arenys, la Sinera immortalitzada per

I'escriptor.
Sense la quantitat d'anecdotes que Cusachs te d'Espriu, -ija que

tambe s'exposen obres corresponents a interpretacions de poemes

de Carles Duarte, hem de suposar que igualment les te del nostre

compatrici quasi esplugui- no s'enten la intensitat del treball i la

delicadesa ,sinuositat, flexibilitat i riquesa de volums que aquestes

obres ofereixen; cal contemplar-Ies amb llums diverses i des de

angles canviants ; tota la iconografia que exposava Espriu, tota la

riquesa conceptual i verbal de Duarte, esta multiplicada per la

interpretacio que l'escultor en fa; a qualsevol de nosaltres , dotat

de sensibilitat , se li desvetllara un univers que deriva de la

vivencia compartida, en el cas d'Espriu, amb un home ,un creador

literari, que molta gent tenia per distant, sever i un poc critptic, i

en canvi era, i en Cusachs ho certifica al seu llibre L'Armari

Blanch, ple d'ironia creadora i fms d'humor domestic. Tambe es

veritat que Cusachs va mobilitzar Espriu amb la seva capacitat de
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comunicacio i habilitat dialectica. Espriu amb ell va abandonar

tota rigidesa i encarcarament, .. .i es que en Cusachs faria parlar
una pedra. Be, de fet les fa parlar, perque aqui tenim bronzes,

pen) com a bon escultor, treu tambe del marbre 0 del granit

I'espai suficient per crear espais.

Perque admiro les tres persones aqui reunides, per ordre alfabetic

la C de Cusachs, la D de Duarte i la E d'Espriu, vull acabar

expressant la meva satisfaccio.i confio que la de tot el public, per
haver vist enriquir-se una temporada el nostre Museu amb el

testimoni d'impacte fisic i d'esperit d'aquestes obres.
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