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Rihanna es
vesteix d’un
blanc Dior
a París

33 Diverses noies, fotografiades per Aly Song a l’estudi Samurai Tattoo de Xangai.

Cicatrius amb molt d’art
3Doctors i tatuadors avaluen els pros i contres dels dibuixos sobre marques
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Q

ue el món dels tatuatges
s’ha estès exponencialment és una veritat com
una casa. Però aquí parlem del fet d’acolorir la pell per oblidar una cicatriu. Una possibilitat
que fa unes setmanes arribava en
forma de notícia des de la Xina: l’estudi Samurai Tattoo de Xangai va
fer una campanya per realitzar gratuïtament un dibuix a l’abdomen
de joves mares que havien tingut un
nadó mitjançant cesària.
El propietari de l’estudi, Shi Hailei, de 32 anys, es va inspirar en l’artista brasilera Flavia Carvalho, que
ofereix tatuatges a dones que han
sigut marcades per la violència domèstica. La fotògrafa Aly Song en va
fer centenars de fotos, algunes de
les quals il·lustren aquest reportatge. Però la qüestió era comprovar
si aquesta idea també s’està practicant al nostre país.
Juanma Zoombie, un veterà artista de Logia Barcelona, un estudi
on es publiciten aquesta classe de
tatuatges, afirma que aquesta «no és
una pràctica d’ara, sinó de fa anys».
Zoombie, que està cobert de tattoos, està adscrit a la línia new school,
un estil que imita el còmic. Fa més
de 20 anys que està en la professió
i per això acostuma a encarregar-se
d’aquesta mena de clients, que no
són gaires: «Quatre o cinc persones a
l’any» recorren a ell per «dissimular
o tapar cicatrius de cesàries, cremades o estries». «Hi ha més dones que
homes. I mentre que aquests hi van
dient: ‘Em vull tatuar i així aprofito
per tapar-me la cicatriu», les primeres confessen: «No vull cap tatuatge,
però així em taparé aquesta cicatriu
que em fa sentir lletja».
En efecte, «una cicatriu és una
marca que afecta l’autoimatge,
l’autoestima d’una persona», explica el doctor Javier Herrero, cirurgià
plàstic de renom. «I ja no en parlem

33 Wang Ruoyu, que va patir una cesària, a l’estudi Samurai Tattoo de Xangai.

Un estudi de
tatuatges de Xangai
va convidar joves amb
cicatrius per cesària a
cobrir-les amb tinta

quan hi ha l’amputació d’un pit o
una cremada», afegeix. «I si aquella persona s’implanta una imatge personalitzada i única, transforma una cosa negativa que no es
veu (la cicatriu) en una cosa positiva
que es veu (el tatuatge) i és bonica».
El doctor Herrero recorda que «els
tatuatges, en altres cultures i races,
tenien un significat, un llenguatge
amb una base profunda, que en cultures primitives representaven la
seva comunitat davant d’altres». En
canvi, en les cultures occidentals, el

que va començar com una moda, va
passar a ser un llenguatge. «Des de
fa uns anys tatuar-se va començar a
ser un acte de transgressió, de ruptura amb la generació anterior».
PSICOLOGIA / Així, si abans «als especi-

alistes en cirurgia estètica ens venien perquè els esborréssim tatuatges, ara és una postura estètica que
comença a implantar-se en la societat, i cada vegada es veu més gent
molt o extremadament tatuada»,
detalla. I què fa un tatuador quan li
va algú amb una cicatriu: «S’hi ha
d’aplicar la psicologia», explica Zoombie. «¿Què és més important, la
marca en si o que, a més a més, portis un tatuatge per a tota la vida,
com a solució emocional que, igual,
tampoc hi ajuda? El dibuix pot dissimular una miqueta la cicatriu, però
segueix sent-hi i la gent potser et mirarà més la zona», raona.

El doctor Manel Romaní, que va
ser vocal i vicepresident de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica
Reparadora i Estètica durant uns
quants anys, apunta que «fer-se un
tatuatge sobre una cicatriu ni és bo
ni és dolent; sinó una opció estètica». I adverteix que «un tatuatge, per
molt xulo que sigui, és per a tota la
vida».
Romaní recorda que «una cicatriu sempre serà una cicatriu; si en
el postoperatori s’ha fet bé, la cicatriu ha de ser plana i fina i tendeix a
dissimular-se amb l’edat; en cas contrari, mitjançant la cirurgia estètica
es pot millorar».
El doctor Herrero també apunta
que «abans d’emboscar la cicatriu
amb un tatuatge» prefereix valorar
una possible solució mèdica. Però si
l’hi pregunta un pacient i no hi ha
cap contraindicació, fins i tot li recomana «el tatuador més adequat». H

La cantant Rihanna, que no passa mai desapercebuda pels seus
looks, que no sempre són gaire
encertats, no es va voler equivocar en el seu paper de convidada
d’honor dels premis que la Louis
Vuitton Foundation atorga als joves dissenyadors a París. L’artista
va triar un vestit calat d’ampli escot, un model de la col·lecció Crucero 2018 de Dior, per assistir a
la cita. Fa dos anys es va convertir en la primera dona negra a ser
la imatge de la marca, de manera
que aquesta és una firma molt especial per a ella.
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Sílvia
Cóppulo
portarà ‘El
divan’ a TV-3
La periodista Sílvia Cóppulo s’incorpora al procés de convergència dels mitjans públics catalans.
El programa d’entrevistes que du
a terme a Catalunya Ràdio El divan passarà a ser setmanal a partir de la temporada que ve i s’emetrà tant per la ràdio com per TV-3.
Segons fonts de la CCMA, l’espai
s’emetrà per la televisió en el segon prime time de TV-3 i els caps
de setmana en la seva versió radiofònica. La iniciativa s’inscriu en
la voluntat d’una programació
multiplataforma.

