
Juanjo Novella porta la 
seva obra a la plaça

L’escultor busca 
una relació amb 
l’espai i l’home a 
través de l’art

Ha creat una 
porta que donarà la 
benvinguda al nou 
espai de les Casernes

Juanjo Novella, ahir a la plaça de les Casernes amb la seva obra juanjo v.

// redaCCió

L’escultor Juanjo Novella 
va ser ahir a la plaça de les 
Casernes per dirigir la instal·
lació de l’escultura que pre·
sidirà l’espai. Novella va ser 
l’autor que, ara fa un any, va 
guanyar el concurs convocat 
per VNG Aparcaments per se·
leccionar una peça escultòri·
ca per al nou espai.

L’obra de Novella –artista 
autodidacte nascut a Bara·
kaldo, director del Centro de 
Arte Novella de Portugalete i 
mereixedor de diversos pre·

mis– s’ha singularitzat en les 
seves intervencions en l’espai 
públic, des de la col·laboració 
en la campanya Barcelona po-
sa’t guapa! fins a la propos·
ta Art al Carrer a Bilbao. No 
m’interessa tant l’obra 
en si, explica quan se li pre·
gunta per l’escultura que 
proposa a Vilanova, com la 
seva presència en l’espai. 
No vull fer una escultura 
sobre una peanya i que 
no tingui cap relació amb 
l’home.

Des d’aquesta premissa, 
l’artista va aprofitar una es·
tada a Barcelona per acostar·
se a conèixer l’espai, cosa que 
per a mi és bàsica, encara 
que no me’n vaig poder fer 
molta idea, perquè ja estava 
tancada per les obres. Per a la 
nova plaça vilanovina, doncs, 
Novella proposa una peça 
molt elegant, o força ele-
gant, molt transparent, 
amb una gran presència a 
la ciutat, que sigui un lloc 
de trobada. L’estructura 
s’inspira  en una alga ma-

rina, que busca una altra 
relació, configurant una 
gran porta, apunta Juanjo 
Novella, que s’apressa, però, 
a obrir aquesta explicació a 
tantes interpretacions 
com actors, que no espec-
tadors, puntualitza, tingui 
la peça. 

L’escultura s’ha realitzat 
en una sola peça d’acer car·
boni, de sis metres d’alçada, 
i aprofita el retall del pas de 
porta per apuntar una es·
tora que convida al pas del 
vianant, seguint la filosofia 
del seu creador. Del projecte 
inicial a la peça definitiva, 
comenta l’escultor, hi poden 
haver variacions, però en 
aquest cas, mal m’està el 
dir-ho, m’agrada molt. Jo 
crec que serà una sorpre-
sa, avisa Juanjo Novella.

L’escultura va arribar ahir 
dijous al matí, procedent del 
País Basc, on s’ha realitzat i 
s’instal·larà a una cantona·
da de la plaça, just a la cruïlla 
del carrer de la Pastera amb 
el carrer de les Casernes.
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