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Jaume Plen~a e~)osa a Senda de Barcelona, despr~s de 5 anys d’abs~ncla a les gaieties de la dutat. "El Bose Blanc"
(17/11/2016 - 21/01/2017), escultures de rostres de holes jove5 tom la popular farrago (2016), sit uada prop del Palau 
la MtMca, a pa~r d’ara durant un periode de vuit anys, perb totes en una escala menor.

Amor a Plensa

Ens hem acosmmat a viure arab laumePlensa. Des del Parc de l’Escorxador
de lleus, quan anavem a buscar llibres
en pr~stec a la biblioteca municipal. A la
Fandaci6 Mir6, al contigu jard/d’escultu-
res, on ens feia gracia trepitjar una mena
de tapa de clavegueram -arab tots els
respectes!- fflos6fica, farcida de lletres i
missatges. Despr~s de ~nlsitar alguna de les
exposicions temporals o fer una estada en
una de les biblioteques m~s placides de
Barcelona. Actualment en compet~ncia
arab la del MNAC, m~s ampul.losa, aix6
si. I si fbiem algun viatge per temes d’art
sempre, sovint ens l’hem trobat. A Xicago,
l’espectacular Crown Fountain (2004) 
Millennium Park, sense anar m~s lltmy.

No ~s cert que Barcelona no tingui
obres de Plensa al carter, f~s una discussi6
vana i sense fonaments. A la ja esmentada
Dell’Arte del lard/d’escultures de Montjffic,
cal afegir l’hom6nima, a l’espai extern de
la Fundaci6 Vila Casas, sense oblidar Born

(1992), que conviu amb el mo biliari del
mateix passeig i finalment la controverfi-
da Carrnela (2016) a tocar del Palau de 
Mtisica. Esculmra que ara finalmem s’hi
ha quedat, per pr6pia decisi6 de Plensa.

Uanterior govern municipal, per sen-
sibilitat ar~sfica de determinats elements
del sector culturai convenciment de
l’ex-alcalde, volia una escultura d’mm
certa entitat, sospito que no tam corn la
de Xicago per temes pressupostaris, ben
plantada en un lloc emblematic. Sabia
que una escultura de Plensa obtindria un
consens quasi unanime. D’altres opera-
cions, comA/s castellers (2012), d’Antoni
Llena varen set objecte d’arguments
politics en con~’a. Uabstracci6 ~s sempre
m6s dura de pair pel comti del poble, i el
raonamem de despesa pt~blica no justi-
ficada hi plana en contra, per molta Arte
Po~era que estiguem acostumats a veure.
I en l’embollc l’etern regidor Fem&]dez va
set I’abanderat d’aquesta nova croada.

No 6s cert que la Carmela sigui la filla
de l’autor, l~s una llegenda popular. Forma
part d’una de les s(bfies constituents de
l’artista, que els professionals de la Galeria
Senda de Bamelona expliquen molt b6 en
l’exposici6 a penes inaugurada.

Molt desitjada perqub feia cinc anys
que no exposava rartista a Barcelona. Les
escultures de Plensa, comenten, es basen
en rostres reals. La nnia jove, de carac-
ter auster, que pensa en el passat per6
tamb~ en el futur, arab una al-lusi6 a allb
intemporal. "Sempre s6n holes entre 8 i
14 anys’~ affrma finalment Plensa. L’arfista
intenta plasmar aquest moment del pas
de nena a noia, quan Ia bellesa canvia a
velocitat incr~ifble. Estan en transit. S6n
formes que identifiquen l’artista, que
trebaBa en s~ries, un ADN intmnsferible,
no participatiu i exclusiu, i que fins i tot 6s
tin per al mercat de raft, tant local com
internacional.

E1 cul.leccionisme particular s’idenfi-
fica cada vegada m6s amb aquesta s~rie
d’obres, i el paper del galerista 6s posar-les
a l’abast del clietu potencial.

IJexposici6 individual "El Bosc Blanc"
a Senda ens mostra obms de Plensa arab
aquesta nova est~tica i -sobre tot- en una
escala menor de la queens t6 acosmmats.
S6n les habimals, per6 sempre misterio-
ses, esculmres de rostres de noies joves,
corn la Carmela estatgera dubtosa prop
del Palau de la Mfisica, esculpides en
un motile de fflsta que despr6s passa a
bronze, per transmetre un equilibri entre
materials naturals i els creats per l’home,
de la textura de la f~sta al bronze, coberts
arab una phtina blanca, sknbol de puresa.

Una exposicid en plena popularitat de
l’art~sta, gracies tamb~ ales maldestms
maniobres del sector ptiblic, per poder
obtenir representacid ic6nica a tot preu
o b6 a low cost, d’un m6s que representat
escultor en ciutats de diversos continents
d’1nnegable poder econ6mic i cultural.

La jornada inaugural d’aquesta mostra
a la Galeria Senda va set una festa ciuta-
dana, el return definitiu de rantic paper
lfldic i social d’aquests esdeveniments,
coma la Par6s els diumenges dels niicis
del segle passat, vajal
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