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Aquesta societat nostra, que corona la banalitat amb els llorers del rendiment, cada cop més valora 
la cultura en termes de quantifi cació. Com una mercaderia qualsevol i supeditada a l’economia, la 
manifestació artística esdevé indústria, comerç i negoci. La condició de l’espectacle ho empelta tot. 
Els artistes que suporten la plaga, sobreviuen esforçadament, però obligats a la contorsió per la collita 
d’interessos. En aquest escenari, Manel Àlvarez gosa dir-nos que ell continua dempeus. Que només 
s’agenolla quan li ho demana la peça, o la peanya. I punt. Per tant, res a dir. Fa quaranta anys que conec 
aquest boig.
(...)
Fusta, alumini, marbre, granit, ferro, bronze, llautó, pissarra, basalt, pedres calcàries, travertins..., aquest 
home treballa amb tota mena de materials. Només un expert pot valorar la difi cultat que té dominar-
los tots, com fa ell. Primer, ha hagut d’anar a Carrara, al Brasil o on sigui i portar-los aquí amb transports 
especials. Després ha recorregut un procés llarg fi ns a tenir la peça acabada. Només la seva maduresa 
tècnica i mental pot dotar el conjunt de la seva obra de tan gran personalitat. Això es nota, fa temps 
que en donen fe els caps piramidals, els torsos de la sèrie dedicada a Àfrica o les concavitats cilíndriques. 
Són aportacions pròpies a la generació del llenguatge artístic en clau narrativa i estètica. Però, a més 
de la representació formal, la seva obra té bellesa. Una bellesa, fonamental, que no exclou la força ni el 
caràcter. Ni la representació quan se li demana intenció a l’art. Tot plegat forma un conjunt potent, de 
síntesi difícil, que té la solidesa insubornable d’un bloc de marbre. Perquè l’autor té un contracte moral 
—també insubornable— amb allò que fa.
 (...)
Manel Àlvarez és un artista orgullós, gens arrogant. Tossut però receptiu. Una esponja a l’hora de satisfer 
curiositats polièdriques. El seu sentit de la dignitat l’impedeix queixar-se, mai. De res. Ell encara es creu 
que ha de fer allò que, en consciència, ha de fer. Seguir el camí recte que li marca el compromís amb 
l’obra, amb el material, amb el seu fur intern i amb la sensibilitat. Amb ell mateix. Sí, està boig, però a 
aquestes alçades ja no el canviarem. (...) L’aventura fantàstica d’endinsar-se pel viarany suggestiu de 
l’obra de Manel Àlvarez que, més enllà d’emocions, plaers i sensualitat, el menarà a l’indret exclusiu dels 
privilegis. Es tracta d’una mena de zona VIP de l’ànima on —lluny de la moda de la quantifi cació— 
s’hi apleguen la bondat, l’harmonia, la intel·ligència, l’esforç, la bellesa i el talent.
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Manel Àlvarez és una rara avis, com alguna de les seves escultures.
Vaig tenir la sort de conèixer-lo a Atlanta amb motiu de la instal·lació de la seva monumental Sardana. Des d’aleshores he 
seguit la seva trajectòria amb gran interès, tal vegada perquè soc un apassionat de les formes i ell les domina amb mestratge.
Les tres dimensions són quelcom molt especial. És cert que molts col·leccionistes comencem per comprar un quadre, però un 
dia descobrim que hi ha alguna cosa que transmet emocions des dels 360º que permet veure i tocar, que en definitiva se’ns 
fica dins, en el més profund de la nostra mirada i segurament també del nostre sentiment.
Manel lluita amb els materials i guanya. Lluita amb les formes i les tira endavant. Lluita amb les textures i les domina.
Acabo de veure la seva nova sèrie inspirada en Àfrica que m’ha deixat absolutament encisat. Les seves peces semblen tenir 
milers d’anys d’antiguitat i de fet tenen milers d’anys de modernitat. Les seves formes no són amables a primera vista, però te 
n’acabes enamorant i els materials desborden color i textura.
Crec que en Manel ha arribat al millor moment de la seva vida professional. Ha culminat un procés d’anys i ha realitzat un 
treball que passarà a la història.
Però no t’aturis, Manel, segueix creant.
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Manel Àlvarez va néixer a Sant Feliu de Codines (Barcelona) el 6 d’agost de 1945. El 1963 va ingressar a les escoles vocacionals 
dels salesians de Sarrià per realitzar estudis de taller de modelat i escultura d’argila. De 1968 a 1971 es va centrar en diverses 
activitats relacionades amb la fabricació d’estàtues, imatges religioses, treballs d’ajuda, bustos i talla ornamental. També va 
treballar professionalment en disseny interior i industrial, i va liderar grans projectes. La seva primera exposició individual 
com a escultor va ser el 1971. El 1975 va viatjar a Carrara, Itàlia, amb una beca de Fundazione Pagani. Allí, amb el seu primer 
contacte amb marbre, va experimentar una ràpida evolució en el seu treball a través del descobriment gradual del marbre.
Manel Àlvarez ha exposat a diversos països del món i ha rebut comissions per a monuments públics no només al seu país natal, 
Espanya, sinó també a França, Itàlia, Alemanya, el Brasil i els Estats Units. El 1996 va rebre l’encàrrec de fer dues escultures 
per als Jocs Olímpics Internacionals d’Atlanta. Dance of Peace està ubicada al Centre Judicial del comtat de Fulton, Atlanta, i 
Spac Cobert és a la Universitat de Geòrgia a Atenes. El treball de Manel Àlvarez també ha estat seleccionat per organitzacions 
com Ford Motor Company, CNN, Nestlé, Uriach Laboratories, Salvat Laboratories, Al Campo, Roche Diagnostics, Bassat-Ogilvy i 
Mather, així com la casa reial d’Espanya. Després de completar una col·lecció inspirada a Àfrica, actualment està desenvolupant 
una sèrie basada en l’Antic Testament.


