
D O S S I E R  

ENTREVISTA A RAMON OMS, ESCULTOR 
.) 

.lord¡ Piñero i Siihirnnn 

Volem reprendre ara, en 
aquesta conversa amb 
I'escultor Ramon Oms, la 
rnena de p q a  agil, lleugera i 
paidora que pot ser una 
entrevista. 

I voldríern també que sense 
perdre aquest gust 
agradosarnent plaent, 
assolíssim en cadascuna 
d'elles d'apropar-nos de 
veritat a un penonatge -el 
que sumen I home i I'obra- 
més enllo de I1aporenca freda 
d'uns pocs mots superficials. 
No hi reeixirem sempre, pero 
aquí han parlat Ramon Oms i 
Jordi Piñero i cal reconeixer 
que a redós de I'acte de 
voieurisme que implica ara 
«contemplar-los)) arnb la 
lectura, sabem alguna cosa 
més de I'escultor i d'escultura, 
d'art, de Manresa i dels 
homes que busquen dir coses 
que stexpliquin soles: «;o no 
puc dir aixo és 1.. .] s i  no ho 
veuen dlentrada». 



Ramon Oms va d ixer  a Manresa 
el 1951. Des del 1978 es dedica a 
I'escultura. Ha fet sojoms d'estudi a 
París. Florkncia. Olot i Barcelona. 
Diverses exposicions col.lectives; 
individuals. a la Plana de I'Om 
(Manresa) i al Centre Cultural de 
Terrassa. Te escultures públiques a 
Manresa (Plana. parc de Puigted,  
barde 1'Ateneu.edifici Biana),Súria 
(Sebastii en commemoració del vot 
del poble a aquest sant) i a d'altres 
indrets de Catalunya. 

- Com s'aprkn a ser escultor? En el 
teu cas particular bcom va anar? 
- Aixd hs un cúmul de moltes coses. 
Una mica, em semhla que alguna 
cosa portes a dins. És alla que de 
joiw el ter< wehall estd molr lligat a 
les mans. Aleshores, i~ulguis o no... 

- Perquk tu havies fet de fuster. 
-Haida fer defisrer. hai~ia fer gra- 
fisme. hai'ia fet il.lus~acid. Tamb6 
dihuix i pintura: una miqueta de 
cerdmica ... Llai'ors, de la cerdmica 
ifaig passar a fer escultura. Perd no 
podria diruna cosa concrera,perqut? 
6s el lligam de molres coses que et 
coincidcixen en un punr. i tu mateix 
de i qades  et quedes sorpr8s. .lo 
quan tenia quinze anvs no sabia que 
seria escultor. El que passa és que 
les circumstdncies t'hi ilan porranr. 
Fas una peca i a la genr els agrada. 
Turamb61~eusquehi hapossihilitats, 
et comencesa interessarmoltmésen 
profünditar per /'escultura, ifas a 
museus icomencesai~eureescultors. 
et ilas enriquint ... I Ilai~ors, hs clar, 
rota I'eqwriPncia. 

- Aixl, dius que tambe havies tre- 
ballat com a artesa. j,Et consideres 
mes un artista o un anesa? Perquk en 
el món de I'escultura I'ofici compta 
molt, oi? 
- Sf, aqucsr hs l'erern problema. 
Perque si dius <<artistau els artesans 
es molesten. 1 si dius earresdw sem- 
hla que desmilloris la cosa. Alesho- 
res, jo simplement em limitariaa dir 
qitefaigesculrura, m'agradaferaixd. 
Jo crec que tot artista és anesd, 
perquP domina una mar2ria. És molt 
di@¡/ separari'un del'alwe.perg3 
un artesdpotacahar essenr artista, i 
al contrari. Aixn 6s molt dificil de 
dir. És més aviar una cosa que es fa 

«L3atlekxn (col k c i 6  pnrticul<rl 

lagent. Elquepassa ésque rtn artis- més la qüestió de I'ofici. potser ... 
ra no por dir: jo faig d'ar-tista. -No séqiri i.adiraquestafr-ase,perd 

.jo cm faria meiru aquesta detinicid: 
-En el cas de I'escultura. com que hi Un escultor 6s un poeta obrer. I 6s 
entren molts processos tknics, hi ha ireritar. Tu conceps I'ohru, gaudei- 



«Un escultor és un 
poeta obrer: tu conceps 

I'obra i gaudeixes 
fent-la, pero després hi 

ha tot uns passos que 
simplement són 

d70fici» 

xes molt fent-la, acabant-la, perd 4s 
clar, després hi ha tots uns passos 
que són simplement d'ofici. Si no 
tens I'ofici ja pots tenir idees ... 

- Mirant les teves escultures, un 
s'adona de seguidaque t'agradaaixb 
que en diuen «i'obra ben feta», 6s a 
dir, no donar una obra per bona fins 
a haver enllestit Shltim detall. 
-Sf,perd aixd també és unproblema 
de remps. En una escultura t'hi po- 
dries passar ... Moltlssim, sobretot 
en els acabats. 

- Quan es triga a fer una escultura? 
-Normalment, una esculturademida 
natural, entre el modelar i la fosa has 
de comprar, anant tranquil i a  cons- 
ciencia, uns quatre mesos. Perd de- 
pdn molt del tipus d'obra. Els aca- 
bats, la fosa ... Hi ha motlles que et 
donen més feina que d'altres ... Perd 
bé, normalment, quatre mesos. 

-Tuets unescultorqueespot guanyar 
la vida amb la seva feina. Com fun- 
ciona el mercat en el m6n de 
I'escultura? 
- D'una banda hi ha I'encdrrecpri- 
vat. O sigui, la persona que et ve a 
wure, t'ensenya un jardf, t'ensenya 
un Iloc i et diu de fer una escultura 
pera alld. Aleshores, a tu el mateix 
espai ja et suggereix. Després es fa 
un esbós, el presentes, i si agrada ... 
Llai~ors hi ha l'encdrrec públic. 
t'ofereixen un indret determinar que 
tt4 unespossibilitats i tu mateixpre- 
sentes una idea. 
També hi ha la via de les galeries. 
Llavors ja hi entra el marxant, el 
galerista ... És un altrefuncionament. 
Jo diria que 4s més d'obra perita. 

-Perb tu m& aviar rreballes directa- 
ment amb el client d'enck~ec, no? 
- SI, normalment el client et ve a 

veure i et diu q u ~  li interessa una 
peca o que li interessaria un tema. 
Llavors tu treballes sobre aquest 
tema o sobre aquel1 espar. És el cas, 
per exemple, de l'edifici del carrer 
Guimerd, al costar de I'Olfmpia: 
I'arquitecte et suggereix una idea; 
llavors tu aquesta idea I'has de des- 
envolupar: aplicar-la i fer que en- 
caixi. 

- 1 t6 bon gust, el client? 
- Jo, normalment, d'aixd s f  que no 
em queixo mai. Si se'l condiciona 
molt, qualsei~ol artista (escultor o 
pintor)podrd fer una obra ben feta, 
perd potser no tindrd aquella em- 
penta que tindria si l'haguessin 
deixatfer. Perd, no sé, tot iaixlespot 
fer una idea i si a un no li agrada, no 
esfa, ijaestd.Sielc1ientetfaferuna 
cosa que no t'agrada, dones no la 
fas, evidentment. Perque, a part que 
t'enganyes a tu, I'enganyes a ell. 
Aleshores només seria fer alld per 
diners, i aixd tampoc és aix{,perqui 
a la llarga no funciona. 

-Se sol etiquetar la teva obra com a 
classica. ~Podríem considerar-la 
noucentista, o vinculada o derivada 
dels cntens estetics que postulava el 
noucentisme? 
-Bé, jo respecteaaixd, elquepenso 
6s: a mi em va comencara interessar 
I'escultura, aleshores jo he intentar 
una mica diferents estils, els he 
provat. 1 realment, fenr un acre de 
sinceritat, quan vas a museus dius 
bé, quines obres t'agraden: l la~~ors  
i~eureltipusd'esculn<raque t'agrada 
i eltipusd'esculmraquesen.ts. Doncs 
bé, jo consideroque sóc unapersona 
que estic idvint aquest segle, s6c 
actual i, simplement, la meva sensi- 
bilitaf és d'aquesta epoca. A mi ni 
m'agradaria ,dure al Renaixement 
nia capaltraepoca. M'agrada idure 
aquesta, m'agrada fer aquest tipus 
d'escultura, he aprds d'aquesta 
gent ... Aleshores, el mdxim que faig 
és mirar la gent de carrer. Potser 
vaig passar una epoca més d'aixd 
que en diuen. cldssic. Perd aixd 
d'encasellar amb noms... 

-No t'agraden les etiquetes? 
- No m'agraden. Perqud, agafem 
I'exemple de la Plana; la idea era fer 
una noia actual, alld asseguda, no? 

Una escultura d'aquestes en el Re- 
naixementera inconcebible. Llavors, 
és clar, una mica és agafar el que 
t'agrada i aplicar-ho. Ho faig bé o 
ho faig malament, pero de moment 
és elque sento. No séqud faréd'aqul 
a un any. 

- Et sents a prop d'escultors com 
Maillol, Clara, Llimona ... ? 
- Si, el que passa és que s6n gent ... 
Per exemple el Maillol va viure 
I'epocadelRodin, queera totalment 
diferent. Les peces del Maillol 
m'agraden,perd en canvi la forcade 
Rodin m'atraumoltmés. ElLlimona 
té alguna peca que és realment deli- 
ciosa. Té un, no ho sé, una pell ... 1 
d'aixd en diran cldssic o en diran el 
que vulguin, pera és bonic. I veus 
quealld,apartde I'ofici, hi hamolta 
sensibilitat. 

- És a dir, que el que t'interessa 6s 
expressar-te, no t'importa si d'una 
manera clkssica o d'una altra mane- 
ra... 
-Home, realment, expressar un sen- 
timent, m'agrada expressar-lo aixf. 
És a dir, jo considero que la millor 
manera és a través d'una persona. 
Una persona vull dir: una mirada, 
una postura, un gest ... Tot aixd a mi 
em donard un sentiment com a una 
altra persona n'hi donard un altre. 
Tampoc no pretenc que el que sento 
jo ho senti un aitre. Potser un u per 
mil ho captard,perd ja n'hi haprou; 
encara que només hi hagués una 
persona al m6n que captés aquella 
sensibilitat ja seria un dxit. 

- El cos hwnk 6s un tema principal 
en la teva obra. 
-Ésque elcos humd etpermetdesde 
fer un nu, amb rota la sensibilitat de 
la pell, des de fer una persona vesti- 
da, des de fer un crit, fins a donar 
una sensacin de pau, d'agressivitat, 
de dolor ... I aixd ho pots comunicar, 
i per a mi 6s el repte. Em costaria 
molt expressar-ho d'una altra ma- 
nera. Es clar, jo, fer una peca i 
llavors al costat dir. aixd és un crit. .. 
O em decideixo per I'escultura o 
agafo la literatura. Jo no puc posar 
aixd és un crit. Si no ho veuen 
d'entrada sense la paraula ... 

-Aleshores tucreus.com els artistes 



de I'epoca barroca. que I'art ha de 
provocar un efecte emocional. irra- 
cional, una resposta instantknia en 
I'espectador, que no el pot deixar 
indiferent. 
- Jo crer que ai.rd 4s el repte de 
qualsei~ol artista: no deirar aquella 
persona indferent. lamhai,rd s'han 
fet les mil i una. És al10 de: encara 
que se'n parli malamrnt, qire se'n 
parli. És dar ,  si es ~ > o g u é ~  fer irna 
obra que tothom la mirés ... Hi ha 
aquella llegenda gre,qa d'lrna escul- 
tura que hi havia en rrn temple dedi- 
cata una deessa que era tan maca 
qire la gent no podia resistir de 
tocar-la. Bc', poderfer una escultura 
aixl h el somni de qitalsei~ol escul- 
tor. Vulldir, hairria de ser una escul- 
tura d'una hellesa ... ! 

-i.Eiconsideres hereu d'aquesta tra- 
dici6 mediterr,hia, d'aqiiesta koine 
deculiuresanligues,queúItimament, 
i crec que encertadament. toma a 
revalorar-se i fins i tot a reivindi- 
car-se? 

~Ll imona té alguna 
peqa que és realment 

- Jo slic partidor; de creure qrre irn, 
per si sol, 4s :ero. VuN dir que si un 
artista { S  a1,qlma cosa PS perquP Iia 
aprPs de rots. 1 si tir ets irn escultnr 
mediterrani. amh infTrrPnria del 
Clard. el Llimona ... 6s perqut? de 
petit. isoltant. aird ho has irist. Lla- 
iJor.~, les riutats on Izas. un tipirs 
d'escultiira que ieus. els llihres que 
11egei.ves ... tntair0 ho ~~a.~aprenent i 
et va eiiriqirint. Et sents identjfirat 
amh un tip~r.~ d'esrultura, amh els 
artcsans d'aquli d'alld ... En elf~>ns, 
tothom ha anat aprenent de tothom. 
A nii~ell t<'cnic i a nii~ellpldstic. 1 hh, 
4.7 qüesti(í de captar aqucsta sensi- 
bilitat qur Iia tingirt l'altra gent. 
Els ,?rees inori aprrndre drls qqipcis. 
cls romans ilan aprendrr dels grecs 
i izan millorar el procc's industrial. 
Al Renaivemrnt van torriai- a d ~ s r o -  

hrir tot el i'alor dels grecs, i~an tor- 
nar a acceptar l'home tal com es, 
amh la sella plena llihertat. 1 aguest 
i,aser-un gran reptedelRenaixement: 
tornar al ros humd pcr si sol. El que 
passa 4s que, 4s clar. cada Ppoca 
s'ho adapta a la seva manera i apor- 
ta rrns i~alors. 

- i,Creus que avui dia e s  toma a 
valorar l'horne o be les tendencies 
cap a I'abstracci6 ens apartarien de 
tota aquesta tradició? 
- L'ahstraccili ha cxi.vtit sempre. 
L'home de les rmvrnes ,fria ahs- 
traccili. El que passa 6s que la hii- 
manitat ha ei'olucionat. 1 l'art es va 
quedar com esclerotitzat i molt 
acadPmic. L'art ahstracte va ser ho 
perqr3 iza trencar aquesr academi- 
cisme. Llai~ors jo cree que aixd, a 
aquells que,fem un tipus n'escultura 
de cos hirmd, ens i>a molt hP:perqirt? 
deires d'estar encasellar, et deira 
molr mis tranquil amh la teifa obra. 

-Tu no hi veuries cap enfrontament. 



entre abstracció i figuraci6 ... 
- Jo crec que aquest enfrontament 
interessa més als comerciants que 
nopos ols artistes. Si un artista creu 
qirc la gent se Sent identificada amh 
l'art que fa, no per esnobisme sin6 
perquP ho sent, dones henidngut. El 
que passa 6s que aquf S' hi barregen 
moltes coses, des del comercfins al 
mdrqueting. 1 aquf 4s quan s'em- 
holica la noca. Ésquan ensitolen fer 
comhregarquealld significo talcosa. 
1 és clar, tots ens podrfem ini~entar 
Ilenguatges ... És com ara uno per- 
sona que comencks a escriure amh 
una /lengua que nomé.7 I'entengués 
ell: aquel1 /libre. no sé qui el com- 
prar ;~  ... PerquP. ésclar. s'hauriade 
fer un altre Ilihre, un diccionariper 
entendrc aquellllihre. Shn cosrsmolt 
contradictdries. 

-Tu has estat a París i a Florkncia en 
estades de fomaci6. Que hi vas 
aprendre? 
- Sijo faig el que faig és perquP he 
estat a aquests llocs. Silo no hagués 
estata Parfs i a  Flor8ncia; i a  Roma. 
i als mtrscus de Barcelona; si no 
lragués ~jist tota aquella obra, no 
estaria fent elque faig. Realment, hi 
ha obres que te les emportaries a 
casa, perquP shn d'una hellesa im- 
pressionant. D'entrada r'impres- 
siona la hellesa, perd després et 
tornes un pPI mésfred i mires tamhé 
la tPcnica. 1 realment hi ivus molts 
reptes. Veiis le~dif icultat~ i corn se'n 
ilan sortir. T'ho mires de dues mane- 

-Qu& hacanviatdes d'aleshores fins 
ara? Potser la tkcnica? 
-La tPcnica en si i v a  ser la mateixa. 
el que passa 6.7 que amh la ma- 
quindria tot I'aspecte maniial, apart 
del modelat, s'lia allcugerit. Hi ha 
asprctes en quP s'ha ai,anqat molt. 
Prr exemple, a Itdlia si tu portes 
I'original en ~ u i , ~ .  a I'altre costat hi 
posen E /  bloc de marhre i, amb ldser 
i un ordinador, er treuen I'escultura. 
Tot i que 1lai'or.r tu al final pots 
acabar de polir i de donar-hi uns 
tocs. En aqucstcs coses s f  que s'ha 
ai~anqat. Com en el poliment amh 
materials. Pero el prrn.6.s 6.7 el ma- 
teix. Els materials han cani,iat. N'hi 
hade m4.r hnns, mé.7 rrfroctoris, mé.7 
,fins. que a,qafen més la te rtura ... El 
forn,ahansesfeiaamhcorhh:araes 
fa amh gas-oil, que és molt rnés rd- 
pid ... 

-Quin sentit té pera tu. a finals del 
seple XX. I'esculiura? Enaquest m6n 
de la imatpe. la infomhtica. les mo- 
des ... 
- No ho sé. .lo crec que I'artista ha 
d'estar molt al marge de les modcs. 
Pera molta gent I'escultura queda- 
rd hh en una racó de la seva finca, 
perqiiP. i'ulgui.7 o no, tens un tros de 
srnsihilitat a casa.. . Segur que hi ha 
gent que la compra perquP fa tant 
per tant i alld li cap hé. Perd a mi em 
semhla qite en una riutat. per e.rcm- 
ple. /'escultura hi dhna irn aire ... a -Tu has viscut i eeballat sempre a 

Manresa, a pan de les estades de 
fomaci6aParís i Florenciai.not'has 
plantejat mai marxar a Barcelona o 
algun altre lloc on la teva feina tin- 
p é s  més possihilitats de difusió? 
-No. .Io aqul, a Manrrsa. hi tinc PIS 
llocs on i~aig o comprar, hi tinc els 
amics, lii tinc e1 meu amhicnt. Lla- 
ilors, la ciutat de Manresa a mi 
m'agrada. A més a rnés ccrc que és 
una ciutat amh moltes possibilitats. 
1 m'lii scnto hé. Per trehallar m'hi 
srnto hé, i per siure tumbé. A part 
que ai,i~i dia, amb els mirjans de 
comunicacih, en un momentpotsser 
a Barcrlona. arnb no gaire temps 
te'n 1~a.r a Parfs ... Llai~ors, no em fa 
cap il.lusi<l tenir una residencia a 
Barcelona, que 4s molt trafegosa, 
qrran el que necessitrs És tran- 

«A mi ni 
m'agradaria viure al 

Renaixement ni a cap 
altra epoca. M'agrada 

viure aquesta, 
m'agrada fer aquest 

tipus d'escultura.» 

més formapartde la nostra cultura. 
Potser la gent se I'hauria de sentir 
més seila, perquP en el fons s'ha 
pagar entre tots, i és a la ciutat, i la 
ciutat és com una gran casa. 

- Les leves escultures tenen una 
presencia relativarnent imponant en 
espais públics: el sant Sehastia a 
Súria. «A I'ombran a la Plana de 
I'Om ... i,Creus que actualment es 
pensa poc en l'esculiura com a mitja 
per decorar, per embellir les places, 
els edificis, els projectes arquitectb- 
nics. els llocs d'esharjo? 
- .lo cree que ara s'hi comenqo a 
pensar. PerquP, hé, si un ha iloltat 
una miqueta s'adona d'aixd, i ja no 
parlem de ciutats com París, que 6s 
una ciutat impressionant d'escul- 
tiires al carrer. Aixd dhna un cardc- 
ter a la ciutat. Jo de ilegades em 
recordode ciutotsperesculturesque 
hi ha al carrer. 



- Com veus i com vius I'ambient 
artístic aquf, a M a ~ e s a .  Qu& li falta, 
que no acaba de rutllar? 
- Una ipegada unapersona em iludir 
quejo el millor que podio fer per 
Manresa era treballar. 1 intento se- 
guir aquesra Ifnia. 

- Per acabar: la teva escultura m6s 
popular en el rnoment d'ara, sense 
cap mena de dubte, 6s A I'ombra, la 
noia que seu a la Plana de I'Om. 
Dues preguntes: per que va vestida 
d'unakpoca inconcretaen lloc d'anar, 
per exernple, amb texans? 
- En aqirella escultura I'únic que 
pretenia era donar un clima de pau. 
Llai~ors, aixd del itestit, simplemenr 
quan vaig parlar amb la model li 

vaig dir que portks un vestir amb el 
qual ella se sentfs bk i li agradks. 
Perqut? nom'agrada forcar unacosa. 
Iporser el texd ks una fonna que no 
inspira ranta tendresa. És mks infor- 
mal. En canvi un vestir, elplec de la 
roba. ks molr mks suau... A part que 
s'hisuggereixla carnt una robafina 
suggereix la carn. En canvi unspan- 
ralons sdn mes prohlemdtics. 

- Segona: ella esta somiant desper- 
ta? 
- Suposo que per a uns somia des- 
perra, a d'altres elsagradaria que es 
despertks ... 

- Al capdavall, compleix la seva 
funci6 perfectament: jo he vist nens 

A l'oinbra: «fer una 
escultura que la gent 

pogués tocar i seure-hi 
al costat, integrada en 

la vida de la ciutat.~ 

que s'hi enfilen jugant i gen! 
reiratani-s'hi. 
- SI, 4s que la idea era simplement 
aquesra: fer una escultura que la 
gentpoguks tocar i poguks seure-hi 
alcostat. Tenir una esculturade tua 
tu. integrada en la vida de la ciutat 

Jordi Pifiero i Subirana 

nA I'mbma, a la Plana da I'Om de Manmsa. 
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