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at No és fàcil per al vianant adonar-se de l’escultura i calen grans dosis de perspicàcia i curiositat per contemplar la peça. Però sens dubte la millor posició per observar-la és de terra a mar, i la

millor perspectiva s’obté a sobre del terraplè de gespa que l’abraça. L’obra s’abasta en la seva totalitat des d’aquest punt, ja que s’hi aprecia clarament la projecció de l’obelisc dedicat a Pi i
Margall. Com succeeix en tota obra pública, la vida quotidiana hi conviu, el gos travessa l’ombra de l’obelisc que s’ha interposat en el seu camí. P.M.

‘Solc’, obra de Frederic Amat, fotografiada per PedroMadueño



‘Solc’

Amb
el dol
d’Antígona

>

ANTONIO MONEGAL
Antígona honra la memòria d’un
mort donant-li sepultura, en
contra de la voluntat política d’a-
quell moment. El cultiu de la me-
mòria és una de les carències del
nostre país, sobretot quan es tracta
d’abordar el record d’aquelles
quatre dècades funestes del segle
XX. En canvi, l’art contemporani
s’ha debatut llargament amb la
necessitat d’una figuració material
de la memòria. Li ha donat formes
evocadores i les ha inscrit en els
paisatges quotidians de països i
ciutats amb molt dolor per re-
cordar. En un segle especialment
cruent, es van erigir molts més
memorials funeraris que obeliscos
a la victòria o arcs de triomf. I
aquests monuments han tendit a
ser exercicis conceptuals, sobris i
callats.
L’homenatge que Frederic

Amat ha retut a Espriu s’insereix
en aquesta tradició, perquè no
només recorda el poeta sinó tots
els ciutadans anònims morts a
l’ombra d’aquest obelisc que re-
presenta silenciós –i ja gairebé in-
visible per als qui passen al seu
costat– una història que caldria
explicar a crits. S’han citat les
moltes referències que suscita el
Solc que Amat ha cavat en el sòl
urbà, com una ferida que no cica-
tritza.Algunespistes de les associa-
cions amb Espriu les ha donat el
mateix artista: un xiprer, l’ombra
del mite, un cadafal, una nau o
altres obeliscos que remeten a l’in-
terès del poeta per l’egiptologia.
També han aportat lectures els qui
no entenen l’obra.
Per ami aquesta negra emprem-

ta de l’obelisc a terra evocaAntígo-
na inclinada sobre la tombadePoli-
nices en la tragèdia que Espriu va
reescriure. La peçad’Amat posa de
manifest que recordar és, com el
d’Antígona, un gest polític. Ens
obliga a mirar cara a cara la nostra
història, a sortir al clot fosc que
ens en parla:
No lluito més. Et deixo
el sepulcre vastíssim
que fou terra dels pares,
somni, sentit. Em moro,
perquè no sé com viure.
(Salvador Espriu, Cementiri de

Sinera)



CARLES GUERRA
Solc s’ha presentat com una es-
cultura pública, com tantes altres
que ocupen el carrer. Però seria
més just parlar d’una intervenció
en la memòria pública. La dife-
rència és important. En ubicar-se
sobre l’ombra de l’obelisc que s’al-

ça a la Diagonal des del 1936,
Frederic Amat ha inserit l’home-
natge a Salvador Espriu en una
trama d’antagonismes. El llapis,
com se’l coneix popularment,
primer va ser republicà, després
franquista i ara monàrquic. Ha
estat successivament vestit amb

les ideologies de l’estat. Per això
aquest punt és un dels més densos
pel que fa a la constitució de
ciutadania. Aquí s’han produït
resignificacions dramàtiques. Pocs
llocs a Barcelona mantenen la
complexitat ideològica d’aquest
monument. Cada modificació l’ha

enriquit. Fins i tot en aquells
episodis en què s’han volgut esbor-
rar les intencions originals. La ciu-
tadania ha entrat i sortit de l’obe-
lisc, en unes ocasions per om-
plir-lo de legitimitat i en altres per
buidar-lo de representativitat. Ai-
xò demostra que la memòria civil
ésmés flexible que el material dels
monuments. Cosa que la llei de la
memòria històrica no ha estat
gaire encertada en reconèixer. El
desmuntatge peça per peça dels
mausoleus franquistes en són una
prova. En lamajoria de casos, se’ns
ha privat d’una oportunitat per fer
pedagogia de la història. L’objecte
culpable que ens hauria permès
mantenir un diàleg amb el passat,
per dolorós que sigui, s’ha esvaït.
Per contra, podria dir-se que

FredericAmatha enderrocat l’obe-
lisc, tot i que virtualment. Allò que
abans era afirmatiu ara pren la
forma d'un recipient que espera a
omplir-se. I no només de pluja. La
simplicitat formal d’aquesta obra
és la garantia que li esperen molts
significats i usos que ara són impre-
visibles. I això és el millor que li
pot passar a un monument. Les
efígies romanes ja estaven con-
cebudes per sobreviure a tota me-
na d'avatars públics, fins i tot al
canvi de nom. No seria cap demè-
rit imaginar que en el futur el nom
del poeta deixa lloc a un altre. Com
deia Roland Barthes, la riquesa
radica a no romandre lligats a un
nom.
Aquest monument, fet en una

època en la qual sembla fora de
lloc erigir-los, està preparat per
acollir idees i causes que aranopo-
dem anticipar. Més que acabar-se
l’època dels monuments, s’ha aca-
bat una manera d’entendre la me-
mòria pública. |

La interpretació

Densitat civil

ANDRÉS HISPANO
L’escultura pública figura entre
aquestes assignatures pendents
que il·lustren el décalage entre les
institucions i el nostre temps. En
la seva gran majoria són pompo-
ses i anacròniques o bé passen di-
rectament a ser hermètiques, pa-
ròdies de l’avantguarda, presents
en places, passejos, rotondes i ae-
roports. El passeig que genero-
sament anomenem Els jardinets
de Gràcia i on s’ha inaugurat una
escultura dedicada a Espriu s’ofe-
reix com a nou camp de reflexió.

L’obra, de Frederic Amat, ha es-
timulat el debat i algunes analo-
gies gracioses també. L’escultura
ofereix, abans fins i tot d’indagar
en les claus que l’expliquen i més
allà del plaer estètic que presenta
la seva solidesa abrigada en gespa,
un valor que la distingeix, i és fer
de l’observador un còmplice actiu.
Per començar, aquesta escultura
ha de descobrir-se, en oposició al
monument-obstacle que s’imposa
i perfila frontalment, i és direc-
tament vinculada a un veïna icona
de la ciutat, que es relaciona com

el seu revers (l’empremta, el
motllo, l’oposat, el negatiu, la seva
ombra), la qual cosa és interessant
tractant-se d’un obelisc, tan viril i
arrogant com tots. Després, per
poc que s’investigui, es troben les
raons que el vinculen a l’imaginari
d’Espriu, exemplificades en uns
versos que acompanyen l’escul-
tura i enumerats ja en altres crò-
niques, entre les quals destaca la
de Jacinto Antón, que cita la fe-
rida, la barca i la sepultura que,
efectivament, es revelen quan en-
voltem l’escultura.

L’objectable en aquest projecte
sembla haver-li passat inadvertit a
alguns i no és precisament l’escul-
turad’Amat. Per apreciar-se la rela-
ció entre aquesta i l’obelisc a què es
vincula, un s’ha de situar enuncos-
tat del parterre en el qual figura un
altre monument, aquest dedicat a
Pompeu Fabra. L’efecte no podria
ser pitjor, no només per la forçada
convivència sinó pel xoc de plante-
jaments: a Fabra li van dedicar una
làpida al costat d’un text en ferro
que diu Barcelona a Pompeu Fa-
bra. És com un post-it de marbre
per recordar que algun dia caldria
dedicar-li alguna cosamillor.Nohi
havia cap altre lloc on plantejar la
nova escultura a Espriu? S’ha de
ressituar ara la de Pompeu Fabra?
Hem de buscar sentit a aquesta
col·lisió de memorials? A les ciu-
tats, segurament, tota solució plan-
teja nous problemes. |

Frederic Amat treballant en el projecte
de l’escultura ‘Solc’ al seu estudi de
Vallvidrera el passat gener ESTELA ROBLES

L’escultura de
Frederic Amat ‘Solc’,
dedicada a Salvador
Espriu, es troba
situada als Jardinets
de Gràcia de
Barcelona

L’emplaçament

Busqui, ubiqui i ressituï
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