
Lescultor 'grec' d~ s·ant.Cugat 
De l'exposició d'escultures 
de Xavier Escala a la sala 
dels Trinitaris - que va clou 
re's diumenge - impres 
sion'.en dues talles que al 
centre de la sala dialoguen. 
Amb un viu contrast ambla 
propo:;;ta general que Esca 
la presenta amb el nom de 
Soliloqui. o dialeg amb un 
mateix. Misteris de l'art ... 
De la vintena d'obres del 
jove escultor de Sant Cugat 
Sesgarrigues -tres baixos 
reUeus, i la majo~ia d'uns 
dos pams d'al<;ada - desta 
quen les dues grans talles 
centrals. Són el tors d'una 
dona i d'un home tallats 
en fusta. Se'ls obren tórax . 
i abdomen per mostrar -te 
!'interior . L'obra masculina 
es titula, sense cap circum
loqui, Home obert . La de la 
dona -obra conjunta amb 

· !'artista Nina Murashkina 
apunta més alt i es titula 
Deessa. · 
El punt interessa 'nt és 
!'obertura de les figures. 
La Deessa, escultura pin 

-t;ada, mostra la interpre 
tació del cos i de !'interior 
d'una dona i hi ha angels 
o figures reíais imagina 
ries lluitant . Acolorides i 
amb traces quasi del ·Bosch. 
Flors, filigranes onírique .s, 
escenes d'adoració (?) ... i 
al baix ventre, una poma .. . 

· Tancant la figura, els pits 
tenen pintats uns ulls. I la 
mirada de la deessa és ama 
ble i penetran t. 
Al seu davant, el tors de 
l'Home ooert mostra un in 
terior buit. Al fons -esque 
na, una serie de nínxols per 
omplir comuna paret de co- · 
lumbari, i a la porta oberta, 
un nus que desfa les vetes 
de la fusta aporta el crit 
més inquietant: un mal 
lleig (?) dins les entranyes. 
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"Escala demostra 
formac ió 
classica, ofi ci ben 
ap rés i delicadesa 
poét ica" 

Que es diuen, home i dona? 
Que enriqueix el soliloqui 
d'Escala? El cos de la de 
essa és ríe, acolorit, adhuc 
desitjable, i:nentre que el 

· de l'home és caos i ordre i 
unes fornícules per omplir. 
Desig insatisfet? 
Aquestes sensacions en vi 
sitar la mostra estan ober 
tes fins a l'infinit perque 
les obres estan pr esidides 
per una frase quasi lapida 
ria: "Els homes són déu s, 
els déus són homes", d'He 
raclit d'Efes. Aquest filosof 
és de les primeres lli<;ons 
de la historia de la filosofía 
i sempre . l'enquadren a !'es 
querra perque contesta la 
permanencia o el que sem 
pre és igual de Parmenides. 
Escala s'arrenglera amb els 
seguidors del "tot canvia". 
I amb Heraclit va a Gre cia 
i les obres presentades -es 
pecialment els tres baixos 
relleus i 1a parella Hipnos 
(Somni)- tenen un eneal<; 
en la cultura i !'escultu 
ra grega. Sobretot quan 
les obres juguen amb _ les 
mascares . . 
Escala demostra formació 
classica, ofici ben apres -
domina tant la tecnica del 
fang com la talla de la fus
ta- i una delicadesa poe
tica en el tractament dels 
cossos tant masculins, amb 
preferencia (10 obres sobre 
les 3 femenines i les cinc 
mixtes), com femenins, del 
tot delicats . 
Impressiona la talla titula 
da Home ocell, de gran for
mat. Onírfra, mítica i fins 
i tot actual (té relació amb 
el musical de Sangtrai:t?). 
Pero el cap masculí titulat 
Llagrimes d'Odisseu és el 
que conté la clau de la mos 
tra. Odisseu, l'heroi, plora. 
Per? Plora . És huma .. 


