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LAIA L’ARQUERA
25 ANYS D’UN SÍMBOL

Amb aquest títol emmarquem dues exposicions, 
comissariades per Josep Maria Rovira Juan, sobre 
l’escultura Laia l’Arquera i el seu autor Josep Maria 
Rovira-Brull, una a Can Palauet i l’altra a Can Serra. 
Celebrem que aquest any 2023, en fa 25 anys que es 
va inaugurar aquesta obra pública, l’1 de novembre de 
1998, dia de Tots Sants, data per recordar –com fa Laia 
l’Arquera– els nostres avantpassats.
 
Podríem dir que tot comença a finals de 1997, quan 
s’enderroca el concorregut viaducte de l’antiga autopista 
conegut popularment com a «Scalèxtric». L’any 1998 es 
construeix la gran rotonda el·líptica. La Porta Laietana, a 
l’entrada sud de Mataró, esdevé el nou punt de referència 
de la ciutat, i l’escultura, Laia l’Arquera, serà l’emblema i 
marca d’un projecte de nova ciutat, més amable i pensada 
per a les persones. 

L’Arquera és la fita i la icona de Mataró. Segons 
Rovira-Brull, representa i ret homenatge als nostres 
avantpassats. És dona i arquera, i simbolitza la deessa 
de la fecunditat de la Terra. Té l’esperit de les pintures 
rupestres, és caçadora, i té la força de les Venus 
prehistòriques i de la deessa grega Artemisa, la Diana 
romana. El seu nom, Laia, fa referència als laietans, 
població ibera que va habitar la costa central del Principat 
fa més de 2.000 anys. Per aquest motiu apunta a la 
muntanya de Burriac, creant un nexe amb el poblat ibèric 
d’Ilturo (capital de la Laietània). Al segle I aC bona part 
dels pobladors de la vall de Cabrera de Mar es trasllada i 
s’estableix a la ciutat romana d’Iluro (Mataró).

Fotografies: Marga Cruz



L’escultura realitzada en ferro fa 24 metres des del terra 
fins al cap, i 34 metres fins a la punta de l’arc. A la part 
més alta d’aquest hi té un llum per alertar els helicòpters, 
i un parallamps. Pesa 34 tones, i disposa d’una estructura 
interna o esquelet format per una retícula de bigues 
d’acer. Per a la seva construcció es van utilitzar 152 
metres de bigues i perfils d’acer, 200 m2 de planxa d’acer 
de 2 cm de gruix i 1.900 cargols, femelles i volanderes. 
L’Arquera descansa sobre un bloc de formigó de 4 x 4 
metres i vuit micropilots de 12 m de llargada.

Per al projecte d’escultura a ubicar a la Porta Laietana, 
Rovira-Brull va realitzar tres propostes més: la Torre 
Laietana, la Xemeneia amb fonts, volta catalana i 
columnes jòniques, i L’Arbre. Finalment, Laia l’Arquera va 
ser l’escollida. 

Laia l’Arquera i el nou Mataró

La col·locació de l’escultura Laia l’Arquera i la 
transformació urbana de Mataró de finals del segle XX 
són una realitat que ha esdevingut encertada. Portar 
l’art al carrer i recosir la ciutat ha estat una transformació 
urbana que ha fet possible una ciutat més permeable a la 
circulació viària i de vianants.

El nom i la imatge de Laia l’Arquera han estat força 
reproduïts en programes publicitaris, retolacions 
comercials, marques i logotips, indústries, associacions 
i institucions culturals i esportives de la ciutat. En tenim 
exemples a l’Institut Laia l’Arquera, al Club de Futbol CE 
Pla d’en Boet i a l’associació de dones Laia l’Arquera del 
Pla d’en Boet, i també una representació esgrafiada a la 
façana de l’habitatge situat al número 4 del carrer Tetuan.

Fotografies: Jonathan O’Rorke / Josep Maria Rovira Juan / Àlex Valls



L’autor 

Josep Maria Rovira-Brull (Barcelona, Gràcia, 1926 – 
Mataró, 2000), pertany a les segones avantguardes 
artístiques. Viu la Guerra Civil i la postguerra, episodis que 
marcaran la seva vida i la seva obra. Activista convençut, 
es rebel·lava contra tota mena d’injustícies. Va militar 
al PSUC en dictadura i en democràcia defensant les 
llibertats, sempre a favor dels treballadors i dels més 
humils i desvalguts. 

Amb un llenguatge crític, sarcàstic i contumaç, i a la 
vegada oníric i poètic, va practicar diversos estils, gèneres 
i tècniques. La pintura, el dibuix, l’escultura, el gravat, 
els murals, la publicitat, la tipografia, el cartellisme i la 
il·lustració tot eren, per a ell, formes d’expressió artística.

Pintura

Les primeres obres són un conjunt d’acadèmies a l’oli, 
aquarel·la i llapis, amb gèneres com les natures mortes, 
el paisatge i el retrat. L’any 1948 pinta el quadre El 
claustre de Sant Cugat de Vallès, obra guanyadora a la 
«Exposición de Artistas Gracienses», amb un segon premi. 
Els primers anys de la dècada dels cinquanta Rovira-
Brull deixa el classicisme i s’introdueix en la modernitat: 
l’abstracció i l’informalisme prenen força amb quadres 
com El Judes, de 1955, i L’home modulat, de 1965. 
Durant les dècades dels setanta i vuitanta el surrealisme 
i el neoexpressionisme seran presents en els seus 
quadres, realitzats generalment amb acrílic sobre paper 
o tela. Tanmateix, no deixa l’oli ni l’anilina: El vaixell dels 
miriàpodes i Circumstància ibèrica I i II, ambdues peces 
de 1977, en són bons exemples. 

Fotografies:  Arxiu Municipal de Mataró - Marga Cruz / Gaudifond Arte



Cap a finals dels setanta i vuitanta realitza un conjunt 
d’obres amb collage i tècnica mixta, com El guaita de Sant 
Pere de Roda, de 1983, i la Pell de brau III, homenatge a 
Salvador Espriu, de 1986.

Il·lustració i dibuix

Rovira-Brull, va treballar des dels seus inicis en la 
il·lustració i el dibuix. Durant les dècades dels cinquanta 
i seixanta realitza il·lustracions per a llibres i revistes, per 
a editorials com Teide, Vicens Vives i Dux, i per a revistes 
com Tele/Estel. També va fer cartells, nadales, guies 
turístiques i packaging, amb molta presència d’elements 
tipogràfics. Va treballar com a publicista en diverses 
agències, primer a publicitat Zen a Barcelona, després a 
Com-Cal, a Premià de Mar, i finalment a Zoe i Zoe Barut, 
ambdues ubicades a Mataró.

Escultura i obra pública

L’obra de Rovira-Brull és fonamentalment pictòrica,
però també va cultivar l’escultura. Laia l’Arquera n’és 
l’exemple més fefaent.
A les dècades dels vuitanta i noranta realitza un conjunt 
d’escultures que podem classificar en dos grups. Les del 
primer són fetes de ferro fos i realitzades amb la tècnica 
de la cera perduda.
El segon grup inclou les escultures realitzades combinant 
eines d’oficis i tradicionals, si bé és cert que el primer 
contacte amb l’escultura es produeix a la dècada dels 
cinquanta amb els Ferros Vinclats de l’artista Terricabres, 
conegut com Terri, també mataroní.
L’escultura El tren i la Coca, que es troba a l’escola 
pública Cirera, a l’avinguda Corregiment, 67, de Mataró, 
reprodueix la locomotora Mataró, la del primer tren que 

Fotografies: Àlex Valls



va existir a la Península, i que circulava entre Barcelona i 
Mataró. La Coca de Mataró és un exvot mariner provinent 
de l’ermita de Sant Simó que representa un vaixell 
medieval d’un tipus conegut com a «coca». Construït 
al segle XV, aquest model de vaixell és considerat el 
més antic d’Europa i es conserva al Museu Marítim de 
Rotterdam, als Països Baixos.

En el camp de l’obra pública cal destacar també, els 
murals de gran format de la biblioteca pública Pompeu 
Fabra, Murals Tintex SA i el Ball d’en Serrallonga. Els 
Murals Tintex SA van ser realitzats per a l’empresa Tintex 
l’any 1958, i recuperats per a la biblioteca per l’Ajuntament 
de Mataró. Ens recorden el passat i present del procés del 
tintat dels teixits, i ens evoquen el passat industrial i tèxtil 
de la ciutat. El Ball d’en Serrallonga, realitzat el 1964, es 
trobava al Bar Joan, al barri de l’Havana, i va ser adquirida 
per l’Ajuntament, quan el local va tancar. Actualment es 
troba en procés de restauració.

Fotografies: Martí Rovira i Josep Maria Rovira Juan
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Can Serra
Museu de Mataró
El Carreró, 17
08301 Mataró

Can Palauet
Carrer d’En Palau, 32
08301 Mataró

HORARI
De dimecres a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Diumenges d’11 a 14 h
Tancat els festius (excepte el Divendres 
Sant, el Dilluns de Pasqua i el 5 de juny)

ENTRADA GRATUÏTA

Visites guiades
Primer dissabte de cada mes a les 18 h

Activitats familiars
Primer diumenge de cada mes a les 12 h

Visites concertades
per a grups i escoles
937 412 930
Reserves de dilluns a divendres de 9 a 14 h  
educacultura@ajmataro.cat

937 582 401
museum@ajmataro.cat
www.culturamataro.cat

Museu de Mataró
Cultura Mataró

@museumataro
@culturamataro

@culturamataro


