tema del mes

L’art de Plensa llueix a Sant Just

El Parc de la Rambla té, des d’aquest
mes de juny, una nova inquilina. Es tracta
de “Chloe”, una escultura cedida gratuïtament per l’artista de fama internacional i veí de Sant Just, Jaume
Plensa. D’aquesta manera, Sant Just
passa a formar part de la llista de
municipis que tenen el privilegi de
comptar amb una obra de Plensa
a la via pública.
“Chloe”, creada l’any 2014, és
un cap de bronze negre, de grans
dimensions (191x60x65cm) i 292
kg. de pes, que representa una nena
del Baix Llobregat captada per l’escultor en un moment de la seva vida.
Jaume Plensa tenia molt clar que la
peça s’havia d’instal·lar al Parc de la
Rambla, un espai on “l’obra donarà la
benvinguda a la gent que arriba
i dirà adeu a la gent que se’n
va”. L’autor confia que “Chloe”
convidarà a entrar al parc
a totes les persones que
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hi passin i conversarà amb la gent que
segui als bancs.

EL PARC DE LA RAMBLA S’OMPLE
PER REBRE LA CHLOE

L’escultura va ser presentada
el 18 de juny amb un acte públic
al Parc de la Rambla conduït per
la periodista i veïna de Sant Just
Pepa Fernández. Prop de 200
persones no es van voler perdre
la posada de llarg de “Chloe”, on
Plensa va convidar la ciutadania
a fer-se seva la peça i va fer una
aproximació a l’obra.
A la inauguració, la responsable del Servei Local de Català,
Marta Mussach, va llegir el poema
de Vicent Andrés Estellés “Assumiràs la veu d’un poble” i el trio
de corda Ressonància, format per Edurne Vila, Joan
Ignasi Ferrer i Esther
Vila, va interpretar

variacions de Goldberg de J.S. Bach, a
petició de Plensa. L’acte va comptar amb
la presència de la consellera de Cultura de
la Generalitat, Natalia Garriga, així com
de l’alcalde, Joan Basagañas, la regidora
de Cultura, Gina Pol, i una àmplia representació de la Corporació municipal.

PLENSA, DE SANT JUST AL MÓN
Jaume Plensa va néixer a Barcelona i
viu a Sant Just Desvern, però la seva
obra escultòrica ha travessat fronteres
i s’ha pogut veure en punts neuràlgics
de les ciutats més grans del món. Alguns dels exemples més destacats són
la Crown Fountain (Millenium Park
de Chicago), Julia (plaça de Colón de
Madrid), Carmela (davant del Palau
de la Música de Barcelona), Behind
the Walls (exposada el 2019 al Rockefeller Center de Nova York) o Soul
(Ocean Financial Centre de Singapur).
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Sant Just continua ampliant el patrimoni
d’escultures a la via pública
Sant Just Desvern ja té una vintena d’escultures repartides per diverses zones del municipi. En
els darrers anys s’hi han afegit noves obres que aporten singularitat a parcs, carrers i places del
poble. A continuació destaquem algunes de les més recents.
JARDÍ DE SOMNIS, JOSEP PLAZA (2021)

El març de 2021 es va instal·lar al Parc de Can Freixes el conjunt
escultòric “Jardí de Somnis”, de Josep Plaza. Es tracta d’un conjunt
d’obres de granit que parlen de la realitat humana i es transformen
en formes abstractes, orgàniques, geomètriques i minimalistes.
El Jardí de Somnis engloba diverses obres que expressen idees
presents en temps de pandèmia: “Vida i esperança”, “Records”,
“Sentinella”, “Ma Liberté”, “Veritat”, “Humilitat” i “Respecte”.

ARBREDA, MONTSERRAT SASTRE (2020)

L’1 de març de 2020 es va presentar el conjunt escultòric
“Arbreda”, de Montserrat Sastre, una obra realitzada l’any
1997. “Arbreda”, que està fet amb ferra oxidat i situada a tocar
del Walden, fa referència a la presència i el moviment dels
arbres en el nostre entorn i a l’energia que regalen i la pau
que desprenen.

CONJUNT D’ESCULTURES DEL REFUGI ANTIAERI,
DIVERSOS I DIVERSES ARTISTES (2018)
Amb l’obertura i museïtzació del
Refugi antiaeri de Sant Just Desvern,
l’any 2018, també es va inaugurar un
conjunt d’escultures que evoquen
imatges i conceptes relacionats amb
la Guerra Civil. Diversos artistes vinculats a Sant Just van fer aportacions

al projecte amb les següents obres:
Passos (Josep Plaza), Homenatge
a Teresa (Marcel Camps), Llibreta
amb estilogràfica (Carme Malaret),
Oniric (Joan Oliver), BAM_15 (Janira Romero-Girón) i Siluetes (Puri
Martín).

PORTA, CADIRA, CARME MALARET (2015)
Situada en un indret a mig camí entre
l’accés a la plaça Antoni Malaret, Les Escoles
i els jardins de la Casa Costa, “Porta, Cadira”,
de Carme Malaret, és una acció col·lectiva
que ret homenatge al primer alcalde democràtic després del Franquisme. Les persones
que van participar en la creació de l’obra van
personalitzar petites rajoles texturitzades,
que formen part de l’obra.
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Escultures als carrers del poble
1

Xarxes
Montserrat Sastre
Av. Indústria

2

 x5x5
5
Carme Malaret
Pl. de la Pau

3

Estrès
Quim Lluís
Pl. Camoapa

4

Fris Ceràmic del Parador
Josep Guinovart
i Xavier Modolell
Parc del Parador

5

Enric Morera
Rafael Solanich
Pl. Enric Morera

6

Imatge del Sagrat Cor
Xavier Modolell
Pl. del Sagrat Cor

7

Vern, Escultura al Mil·lenari
Montserrat Sastre
Parc del Mil·lenari

8

 reu del Pedró
C
C. de la Creu del Pedró

9

Creu de terme
de l’Hostal Vell
C. de la Creu

10

Monòlit a Montfalcone
Pl. Montfalcone

11

 atalunya, homenatge
C
a l’11 de Setembre
Concepció Gómez Bori
Parc de Pau Casals

18

L’emigrant
Josep Plaza
Carrer Tudona
(davant del Centre Cívic
Salvador Espriu)

19

Escultures del Refugi
Josep Plaza, Marcel Camps,
Carme Malaret, Joan Oliver,
Janira Romero-Girón
i Puri Martín
Les Escoles

15

Creu a les víctimes
de la Guerra Civil
Pl. Verdaguer

20

Monòlit de Cabeza
de la Vaca
Av. de la Indústria

16

Arbreda
Montserrat Sastre
Ctra. Reial
(davant del Walden 7)

21

17

Porta, cadira
Carme Malaret
Pl. Antoni Malaret

12

Alegro
Alfonso Mirat
Complex Esportiu Municipal
La Bonaigua

13

Monòlit a Fernando Lehutard
Xavier Modolell i Lluch
Complex Esportiu Municipal
La Bonaigua

14

La llegenda negra
Jordi Torras
Jardins de Can Ginestar

Remer (obsequi del municipi
agermanat Horb am Neckar)
Michael Tamoszus
Parc de Torreblanca
Actualment en rehabilitació
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