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La terra, l’aigua, el fang, les mans, la forma, l’ànima, son només una part del material 
amb que estan fetes les escultures d’Eudald de Juana Gorriz. Les il·lusions, la tècnica, 
el record, la memòria, també son elements al servei de l’artista per tal d’aconseguir el 
gran engany de l’art, la il·lusió demiúrgica de donar vida a la matèria. 

Nascut a l’Alt Empordà, en una família d’escultors i envoltat d’un entorn artístic i 
natural, per ell l’art sempre ha estat el centre de l’existència. El seu treball es caracteritza 
per un profund respecte per la tradició, per la feina d’escultor, i essent conscient que 
la tècnica esdevé la base sòlida que sosté la creativitat, l’estudi i dedicació a la fi gura 
humana ha esdevingut el punt de partida per a les seves idees. Res com la fi gura 
humana, pot expressar emocions i pot connectar tant directament amb l’home. Sense 
aparell crític, sense literatura, la fi gura humana estableix un diàleg gairebé d’igual a 
igual amb l’espectador. 

El procés de creació d’una escultura passa sempre per diferents estadis, des de la terra, 
l’aigua i el fang, fi ns a la idea, la forma, la materialització i l’exhibició. Però quan tot 
el procés acaba, resta la darrera forma on la matèria descansa, quan les escultures es 
converteixen en una presència constant que acompanya a l’artista. 

Les escultures d’Eudald de Juana Gorriz volen transmetre aquesta experiència última 
de l’artista sol davant la obra. Quan la fi gura parla per si sola i esdevé presencia nua, 
despullada de signifi cació. Hereva de la tradició que ultrapassa el temps per esdevenir 
present congelat, ànima presonera, companya de viatge sempre fi del, que mira i guia 
a l’artista del de la solitud del seu taller de l’artista. 

Toni Martínez, historiador de l’art, 2018
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