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Dues mirades

Carmen
JOSEP MARIA

Ombres

Fonalleras
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Carmela. Quan dues peces com
aquestes estan de costat, com ara,
al davant del Palau de la Música,
es produeix una mena de descàrrega elèctrica, un diàleg cert que va
més enllà de la contemplació de les
estàtues i que es tradueix en una informació que prové de l’espai que
les separa i de la confluència no solament d’estils i tècniques diferents,
sinó de les diferents aproximacions
al cos, a la pausa, a la perspectiva, al
pas del temps. Les dues Carmen
d’Antonio López, la de dia i la de nit,
la dels ulls oberts i les galtes en tensió, amb la boca mig desclosa, i la
dels ulls tancats, majestuosa en la
quietud, ens parlen de la serenor i
l’admiració, de la calma i la sorpresa. Però ara, aquests dies, davant del
Palau, només hi ha la Carmen ador-

EMMA

mida. No es veuen, amb la Carmela
de Plensa, també amb els ulls closos, però són de costat. La contemples com un tòtem, en la llunyania, i a mesura que t’hi acostes, esdevé planxa i perfil, desapareix el
volum i queda l’evanescència. Com
diu el mateix Plensa, «una fusió entre el que és efímer i el que és
etern».
I parlen. I tu, enmig, sents el
fraseig pràcticament imperceptible. Les edats de la dona. La lluita
entre el repòs present, l’impertorbable assossec, i la indocilitat futura, les turbulències que vindran. La conversa de la Carmen i
la Carmela és una platja on la sorra, empesa pel vent, se’t clava com
una pluja incessant de fiblades a
la pell indefensa. H

Riverola

A

l’Europa cristiana els cementiris se situaven al
costat de les esglésies per
protegir l’ànima dels difunts. La ciència va vèncer la superstició i els problemes de salubritat van aconsellar traslladar els
cementiris fora dels nuclis urbans.
A principis del segle XIX, Barcelona s’engalanava per a la visita del
rei Carles IV. El seguici havia de
passar per l’actual plaça del Pedró.
Una zona llavors constreta per un
entramat de carrers estrets i edificis que miraven a l’hospital, la capella i el seu cementiri, ja considerat il·legal. La visita reial va aconsellar exhumar precipitadament les
restes i traslladar-les al cementiri
del Poblenou. Està documentat el
consentiment del vicari de Sant

Llàtzer al trasllat, però no s’ha trobat cap document que ho confirmi, fet que convida a fantasiejar
amb esperits atrapats sota les lloses de la plaça. Els cossos a exhumar havien sigut malalts acollits
per la institució. Leprosos. Els més
invisibles dels invisibles. La setmana passada, un incendi en un edifici de la plaça del Pedró va causar la
mort d’una dona i va afegir una
mica més de tristesa a un barri que
sembla ancorat a una memòria
d’invisibilitat. Ara, l’heroïna ha
tornat als seus carrers. La més letal
de les ombres. Els narcopisos corquen la vida d’uns veïns cansats de
tantes lluites. Posats a parlar de
fantasmes, haurem de buscar a
quins interessos ocults respon la
degradació del Raval. H

La plaga de la violència de gènere

El temps del silenci s’ha acabat
Les agressions masclistes desapareixeran quan el ple apoderament de les dones sigui una realitat
MARÍA

Solanas
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l que no s’explica, no existeix. I si al silenci hi sumem l’absència de dades
estadístiques, la realitat
es fa invisible. D’acord
amb ONU Dones, la violència de gènere afecta, en termes globals, el
35% de les dones del món. En un total de 32 països no es jutja els violadors si estan casats o si es casen posteriorment amb la víctima. A l’Amèrica Llatina, la regió amb taxes més
elevades de feminicidis, més de
60.000 dones són assassinades cada
any. La situació no és gaire millor
als països de la Unió Europea. Segons dades d’Amnistia Internacional, nou milions de dones han sigut
violades després dels 15 anys. A més
a més, segons l’Agència Europea
per als Drets Fonamentals, el 43%
de les dones de la Unió han patit algun tipus de violència psicològica

de la UE han ratificat
el conveni d’Istanbul
–el marc jurídic internacional més avançat
en termes de prevenció i lluita contra la violència de gènere–,
que penalitza tot acte
sexual realitzat sense
consentiment.
La violència de gènere, agreujada per la
invisibilitat de l’ocultació, el menyspreu o
el silenci, és la manifestació més profunda de la discriminació que pateixen les dones, i
una de les principals barreres per
aconseguir la igualtat. Per aquest
motiu, resulta urgent impulsar,
des de les institucions i les polítiques públiques, la igualtat real i
efectiva que han començat a reclamar, globalment, el moviment feminista i la societat civil en el seu
conjunt.
¿Per què al segle XXI cap país del
món ha aconseguit que homes i dones disfrutin del mateix dret a sentir-se lliures i segurs?; ¿per quèP.4
la

de Govern, en un total de 193 països del món, siguin dones. Entendre que el poder és l’essència del
problema és clau, perquè d’això
se’n deriven implicacions essencials. Sent la igualtat de gènere una
qüestió de poder, com va assenyalar el secretari general de les Nacions Unides, el portuguès António
Guterres, el dia 8 de març, la violència contra les dones solament s’acabarà quan la igualtat de gènere i el
ple apoderament de les dones siguin una realitat palpable.

na Lucía Pérez, al
crit de #NiUnaMenos. A Espanya, des
prés de les multitudinàries manifestacions i la vaga feminista del 8 de març, milers de dones (i d’homes) han tornat a sortir al carrer per expressar la seva repulsa davant la sentència judicial del cas La
manada, reclamant
#NoÉsAbúsÉsViolació. Els canvis
legals no són suficients, però són
imprescindibles per a l’erradicació d’estereotips sexistes i masclistes, i per prevenir i abordar, amb
les màximes garanties, la violació
dels drets humans que representa
la violència de gènere.
Espanya ha d’accelerar la
transposició del contingut del
conveni d’Istanbul a la nostra legislació (a la qual també va instar
el pacte d’Estat), perquè la sentència judicial que tanta indignació i
rebuig social ha generat recorda,
de manera molt amarga, que l’Es-
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variosaflos
en Florencia,el escultor Eudald de Juana
vuelvea sus raices y
abre un estudioen Girona. Sutiltima obra,
un busto del compositor Manuel
Blancafort,
se exhibeen el Palau
de la Mtisica,al lado
de piezas de Rebull
y Hugu6. P~Nina3

EUDALD
DE JUANA
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ANAMAR|A
D.~VILA
Naci6en una familiade artistas.
Yeso le dio ventaja para escoger librementesu
camino.Se decidi6por la escultura porque,dice, se sentia m~is
c6modoexpres~ndose en tres
dimensiones. La figura humana
se ha convertidoen la mejorherramienta para mostrar sus
emociones.Obrasen las cuales
la tradici6n figurativa convive
con su personal y modernaformade expresi6n.
A sus 30 afios, el escultor Eudald de Juana Gorriz (Navata,
Girona, 1988) es ya una figura
conocida en un/~mbitominoritario -<<enel mundo
del arte los
escultores somosel 10%~-,aunque 61 no lo vive comouna desventaja. (~Naturalmente,
abrirse
caminono es f~cil. La escultura
tiene una dificultad material,
porque es muchomhs cara que
pintar y hay menoslugares donde aprender. Pero tiene menos
competencia y eso hace mgts
sencillomostrarse~),explica.
Denifio, vivi6 el arte comoun
hechonatural. ((Mispadreseran
escultores y ceramistas,asi que
yo creci pensandoque se podia

000

Enel mercado
del
arte <<hay
menos
h~.bito
deadquirir escultura,
perocomo
artista tienes
la satisfacci~n
deque
cuandohacesuna obra
pSblicatodoel mundo
la disfruta>>.

ABSTRACCIOH
Y TI XTURA$
[14 360GRADO$
Utilizala figura
humanapara
expresar emociones
y en sus creaciones
hay una mezcla
de tradici6ny
modernidad.
E1jovenescultor
Eudaldde Juana
vuelvea casa con un
bustoparael Palau.
vivir de esto. Yeso ayuda,porque tengo compafleros que no
tienen esa seguridad~,confiesa
DeJuana, que reconoceque, si
bien en el mercado del arte
<~haymenosh/~bito de adquirir
escultura, comoartista tienes la
satisfacci6n de que cuandohaces una obra pfiblica todo el
mundola disfrutm~.
Tras estudiar Bellas Artes en
la Universitat de Barcelona,
continu5sus estudios de escultura y dibujo figurativo en The
Florence Academyof Art, en
Florencia, donde actualmente
ejerce comodocente. Tambi6n
es miembrode la Academiade
Arte de Barcelona y sus obras
se exhiben en el MuseuEuro-

Enel sentido
de
lasagujas
del
reloj:’Aviator’,
la obra
de
terracota
’Stuck
intime’y ’The
awakening
of
coltsciotlsl~eSS’.

peu d’Art Modern (MEAM)
la capital catalana. Ahora,una
de sus filtimas creaciones, un
busto del compositor Manuel
Blancafort, ha pasadoa formar
parte de la galeria de personalidades musicales del Palau de
la MfisicaCatalana, una colecci6n que se exhibe en la sala
Lluis Millet, y que cuenta con
piezas de Joan Rebull o Manolo Hugu6.
Yes queen la obra de De
Juana tradici6n y modernidad
convivende una maneraparticular. <<Yo
utilizo la figura humanacomoreferencia y a partir de aqui busco proyectar
unas emocionesque inviten a
reflexionar al espectador. Por
eso mi escultura tiene mucho
de abstracci6n y texturas, intento realzar el material y que
haya partes definidas e indefinidas~>,explicael artista, que
considera la escultura una manifestaci6n artistica m~ssutil
quela pintura. ~<Lapersonaque
la contemplaha de involucrarse m~is,porqueel disfrute es en
360grados y ha de ser 61 mismoquien cree su propio recorrido. Ysi el espectadorse involucra, eso hace que cada persona viva una experiencia
diferente porquehar/~ su propia
aproximaci6na la obrm~.
Ahora,tras su etapa florentina, De Juana ultima los preparativos para abrir su nuevotaller en Navata.Vuelvea casa:
~<Laescultura est~i siempremuy
ligada a un espacio y ahora yo
necesitovolver a mis raices~.
Eudald
deJuana
en
el Palau
dela Mdsica.
SANTI
COGOLLUD0
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