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L’escultura torna a
tenir presència

L’APUNT da pels alts costos de producció. A més de recuperar
la Carmela de Plensa, l’Ajuntament ha aportat una no-
va visió contemporània de l’escultura eqüestre, un es-
til considerat força convencional, tot afegint-li concep-
tualisme: amb la performance ciutadana amb el bron-
ze de Franco ara es pot explicar el que realment va fer
la dictadura: causar el rebuig del poble.Jaume Vidal

No diré que l’Ajuntament de Barcelona no tingui sensi-
bilitat artística. Històricament, els diferents governs
municipals democràtics han donat suport a la difusió
artística. Però ara que més que mai, un consistori, el
de la senyora Colau, ha fet un pas endavant en el fo-
ment de l’art: ha revitalitzat l’escultura. Aquest ves-
sant creatiu patia un certa davallada, en part justifica-

Contínuament fotografia-
da pels turistes, anhelada
per molts dels veïns, l’es-
cultura Carmela, de Jau-
me Plensa, es quedarà da-
vant del Palau de la Música
de Barcelona. Si més no,
durant vuit anys més pror-
rogables, després que
l’Ajuntament de Barcelo-
na hagi arribat a un acord
amb l’artista de cessió gra-
tuïta de l’escultura.

Emocionat, l’escultor,
un dels artistes catalans
amb més projecció inter-
nacional i amb obra públi-
ca arreu de món, va dir
ahir que estava vivint “un
dia màgic” perquè una
obra seva que formava
part d’una exposició tem-
poral ha acabat sent per-
manent davant la deman-
da popular: “Ha estat emo-
tiu per mi que la gent tin-
gués ganes que Carmela
es quedés.” Plensa va re-
marcar que li fa una espe-
cial il·lusió que l’obra esti-
gui davant del Palau per-
què sent un gran amor per
la música. “I l’obra conti-
nuarà aquí, en diàleg amb
l’edifici de Domènech i
Montaner, tancant un en-
creuament una mica es-
trany. He decidit cedir
l’obra per al gaudi de la ciu-
tadania que tan càlida-
ment l’ha volgut abraçar.”

Segons l’acord entre
l’Ajuntament i Plensa, l’es-
cultura es quedarà en el
seu emplaçament actual,
però qualsevol canvi d’ubi-
cació requerirà el consen-
timent de l’artista.

Despeses municipals
A canvi, l’Ajuntament bar-
celoní es compromet a te-
nir cura de l’escultura i es
farà càrrec també de totes
les despeses –permisos i
taxes inclosos– que cal-
guin com a conseqüència
del seu emplaçament a la
via pública. El tinent d’al-

calde de Cultura de Barce-
lona, Jaume Collboni, va
qualificar l’acord com
“una història d’amor que
acaba bé i saldem un deute
pendent amb l’escultor”.

Jaume Colboni i la pre-
sidenta del Palau de la Mú-
sica, Montserrat Carulla,
van destacar la generosi-
tat de l’artista. El tinent
d’alcalde també va dir que
espera que un acord com
aquest serveixi de “punt
d’inflexió respecte al reco-
neixement d’altres artis-
tes que són molt més ad-
mirats a l’estranger que a
Barcelona”.

Carmela, de ferro fos i
de 4,5 metres d’alçada i
que representa el cap
d’una noia preadolescent
barcelonina, formava part
d’una exposició temporal
de Plensa, organitzada pel
Palau de la Música, amb
quatre peces de l’escultor,
inaugurada el 8 d’abril.

Des del primer mo-
ment, Carmela va provo-
car expectació i també al-
gunes crítiques des del
sector de l’art contempo-
rani. Però ja el dia de la
presentació de l’obra, al-
guns veïns manifestaven
que on havien de signar
perquè l’obra es quedés
per sempre. Poques set-
manes després, una veïna,
Mireia Udina, va encapça-
lar una campanya de sig-
natures perquè l’escultura
es quedés al carrer. La pe-
ça s’havia de desmuntar el
18 de setembre, data de
clausura de l’exposició, i
viatjar als Estats Units per
a una exposició, però final-
ment se’n va ajornar el
desmuntatge fins a finals

d’octubre. Collboni també
havia anunciat fa unes set-
manes que s’estava nego-
ciant l’adquisició de la pe-
ça, encara que buscant un
patrocinador privat.

Exposició al novembre
Aquesta és la quarta obra a
l’espai públic de Plensa a
Barcelona, ciutat natal de
l’escultor. N’hi ha tres dels
anys 80 i 90 i de més petit
format al passeig del Born,
a Via Júlia i a l’exterior de
Can Framis de la Fundació
Vila Casas. A més, el 17 de
novembre, s’inaugurarà
per primer cop en set anys
una exposició de Plensa en
una galeria de Barcelona.
Es titularà El bosc blanc i
es farà a la Senda. ■

Jaume Plensa cedeix gratuïtament l’escultura, situada des de l’abril
passat davant del Palau de la Música, per un període de 8 anys
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‘Carmela’ es queda

Jaume Plensa, ahir, davant ‘Carmela’, l’escultura que es quedarà Palau de la Música ■ MARTA PÉREZ EFE

“Ha estat emotiu
per mi que la
gent tingués
ganes que l’obra
es quedés”, ha
dit Plensa

Però si hi ha un mega-
projecte cèlebre en l’obra
americana de Miralda,
aquest és Honeymoon, el
casament entre el monu-
ment de Colom de Barce-
lona i l’estàtua de la Lliber-
tat de Nova York. Del 1986
al 1992, i amb la col·labo-
ració de ciutats diferents,
es van preparar les noces
dels dos monuments, que
Miralda assegura que te-
nien un idil·li. “Els monu-
ments es mereixen un res-
pecte, està bé que tinguin
vacances, que canviïn de
lloc, cal humanitzar-los”,
assegura.

Al final de la mostra,
s’ha reconstruït l’Interna-
tional Tapas Bar, que Mi-
ralda i la seva dona, Mont-
se Guillén, van tenir obert
del 1984 al 1986 a Nova
York. Guillén recorda que
va ser el primer restau-
rant que va fer cuina cata-
lana a Nova York i el pri-
mer que va popularitzar
les tapes. ■

✱
Miralda Madeinusa. MAC-
BA I CAPELLA DEL MACBA.
PLAÇA DELS ÀNGELS. BAR-
CELONA. FINS AL 9/4
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