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Aclariments i agraïments:
Encara que la meva llengua materna és el castellà, he fet servir amb il·lusió la llengua catalana: ha estat una prolongada aventura d’aprenentatge. He de dir que tot plegat ha afegit dificultats en
el desenvolupament teòric del treball, però ha pagat la pena i ara, al final, em trobo satisfet de
l’esforç esmerçat. A la cloenda d’aquestes pàgines, en la descripció de les obres, incorporaré alguns
textos que he escrit en castellà; trobo necessari servir-los en la llengua que els he pensat. Aquest
bilingüisme expressa millor la situació personal i proporciona un registre més variat a la tesi.
La distribució de les imatges ha estat una quimera de difícil solució. Encara que el tema és
sobre L’Anell de Pedra, el tractament general de la tesi parla de la trajectòria que he seguit els últims
25 anys com a escultor, dels aspectes conceptuals que he construït en el camí i del compromís que ha
quedat amb l’obra feta.
Les imatges de recerca, les accions i l’obra escultòrica han estat camins paral·lels que
han configurat un pensament complex, el qual, per a mi, es resisteix a quedar ocult en una estructura massa rígida, no obstant he seguit un criteri que no és precisament il·lustrar el text. És
per això que en el 1r. i 2n. capítol introdueixo les imatges de recerca, elles són la mostra de
l’activitat que amb més entusiasme vaig portar a terme en la dècada dels setantes. En el 3r. 4r. i
5é., les accions i algunes obres representatives dels vuitantes i en el 6é, l’obra sobre Les
Ocultacions, L’Anell de Pedra i la Capilla Turkana.
Agraeixo l’ajut que m’ha prestat Joaquim Chancho, a Assumpta Rosés i a la meva
família en general per la paciència mostrada. També a Pep Borrell Garcíapons, Xavier Rivas,
Albert Fernández, Sergio Hernández, David Jimenez, Marcel Blázquez, Judit González, Mar
Sánchez, Celia Méndez i Maria Cavallé.
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