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Els fills de
l’escultor han

transformat el seu
lloc de treball en
un espai en què es
pot veure una

acurada selecció de
les seves escultures

Andreu Alfaro fill davant una de les obres del seu pare exposada en el que va ser el seu taller valencià

Una de les sales en què s’han convertit les naus industrials on treballava l’escultor
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“És senzill, hem convertit el seu
espai de treball en un espai expo-
sitiu”. Andreu Alfaro fill ho co-
menta mentre recorre cadascun
dels racons de les naus industri-
als que el seu pare va utilitzar du-
rant anys com a cau creatiu. Un
enorme taller ubicat a Godella,
València, que gràcies a la inter-
venció dels seus fills (Anna,
Andreu iCarles) ha estat transfor-
mat en un museu permanent
d’un dels escultors espanyols
més excel·lents del segle XX, que
va morir el desembre del 2012.
Una idea adequada, ja que la con-
figuració de l’espai en sales expo-
sitives, la selecció de les peces i la
ubicació, a la seva ciutat natal,
permeten una lectura completa
de la seva obra.
“Elmeu pare era abans que res

un escultor d’espai públic; tenia
una visió clàssica de l’escultura i
entenia que havia d’intervenir en
aquest mateix espai”. Andreu Al-
faro fill ho comentamentre recor-
da com va sorgir la iniciativa de
crear aquesta exposició perma-
nent amb una acurada selecció
de 48 escultures i 33 dibuixos.
Els fills tenien clares diverses co-
ses: no volien vendre el llegat de
l’escultor, la col·lecció havia de
romandre compacta, unida; ober-
ta, això sí, a ser exposada en al-
tres llocs però amb un criteri ex-
positiu clar. “És una col·lecció in-
dissoluble de caràcter únic”, afe-
geix Andreu. No obstant això, no
són pas pocs els que creuen que
l’IVAM hauria de ser el museu
que oferís de manera permanent,
com fa amb l’obra de JulioGonzá-
lez, aquesta col·lecció d’Alfaro.
Entre altres raons, perquè l’escul-
tor de Godella va ser clau als
anys 80 per impulsar el museu
valencià d’art modern. L’última
vegada que es va poder veure
una exposició àmplia d’Alfaro a
l’IVAM va ser l’octubre del 2007;
s’hi van exhibir 91 peces produï-
des en 50 anys de trajectòria
artística.
Les obres triades al TallerAlfa-

ro de Godella només són una
part de tot el llegat d’Alfaro. En
la selecció va ser determinant
l’opinió i indicacions del mateix

escultor en vida, però també la
d’amics personals de l’artista
comel cantant Raimon o l’escrip-
tor i periodista Manuel Vicent.
També van intervenir-hi de ma-
nera decisiva els artistes Artur
Heras i EduardoArroyo, els gale-
ristes Helmut Dreiseitek i Joan
Gaspar, així comels crítics i histo-
riadors de l’art Daniel Giralt-Mi-
racle, Josep Salvador i J. F. Yvars
(col·laborador de La Vanguar-
dia), l’exdirector de la Tate Mo-
dern Vicent Todolí o l’arquitecte

Fran Silvestre. Juntes ofereixen
una visió argumentada del tre-
ball d’Alfaro entre els anys 1958 i
el 1979. A les instal·lacions del Ta-
ller també es troba la resta dels
fons Alfaro, amb els quals es pro-
gramaran exposicions temporals
de diferents temàtiques de la se-
va obra, a més de comptar amb
un arxiu que recull la documenta-
ció i els esbossos sobre la seva es-
cultura, i el departament de con-
servació i restauració de les seves
obres.

El resultat ha estat àmplia-
ment valorat per la crítica. Per-
què la col·lecció mostra obres de
les etapes creativesmés significa-
tives de la seva trajectòria profes-
sional: planxes, mòduls, genera-
trius, geometries variables, figu-
res lineals i de l’univers de Goe-
the. Es tracta, al capdavall, també
de l’univers d’Alfaro, un home de
profunda inquietud social, que
va formar part d’una generació ir-
repetible de “prohoms” de la in-
tel·lectualitat valenciana i que, a

més, va demostrar en moltes de
les seves obres una gran passió
per la sensualitat.
Alfaro va ser, com afegeix el

seu fill, “un escultor industrial”,
abans que res. Les seves gairebé
cent escultures monumentals,
construïdes a escales sorpre-
nents i amb vocació de sermonu-
ments col·lectius, es poden tro-
bar en ciutats espanyoles comVa-
lència, Madrid, Barcelona,
Burgos o Girona, en europees
com Colònia o Frankfurt i fins i
tot a Nova York.
Aquestes enormes escultures

van ser elaborades en aquest ta-
ller. Encara ara és possible veu-
re-hi, a més de les sales d’exposi-
ció, la maquinària –torns, eines,
bufadors– que Alfaro utilitzava
permanipular metalls i minerals.

L’enorme grua que servia per
aixecar les peces que s’havien
d’ubicar en llocs públics. Les
contraportes on podien moure’s
els transports. Andreu Alfaro fill
recorre el lloc amb certa
nostàlgia: “el meu pare plasmava
una idea en una escultura que era
al seu torn un procés industrial”,
subratlla.
Entre les naus, i abans d’en-

trar-hi, hi ha una gran esplanada
urbanitzada. Algunes grans
obres d’Alfaro anuncien al visi-
tant el contingut que podran veu-
re a l’interior. Allà també hi ha
una enorme figuera. El fill de l’es-
cultor recorda que al seu pare li
encantava acostar-s’hi, asseu-
re-s’hi i refrescar-se en els dies
de calima. El cert és que escultu-
res i arbre semblen tot un en un
lloc que tot amant de l’art hauria
de visitar. c

En la selecció de les
peces van intervenir,
entre d’altres, Raimon,
Manuel Vicent.
J.F. Yvars i Todolí


