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MONUMENT A MAClA:

Si la ciutat és básícament un ésser historie, cal no

perdre de vista les motivacions de la corresponent

estructuració morfolóqica i cal, també, conéixer els

elements constitutius de la petita i peculiar realitat

(institucions, homes, esdeveniments) per a saber-los

inserir dins el context ordenat de l' ámbít urbá, com un

element més de la total rememoració d' aquesta hístó-
rica realitat.

Es feia necessari arribar ja -després d' aquest Uarg

procés de fidelitats i de renúncies- a la que sembla

definitiva i decisiva etape per a

incorporar, dins l' espai obert de la

seva Vilanova marinera, la contro-

vertida figura de FrancescMacíá.

Si ja s'han perdudes i es van dei-

xant marcides les referéncies

d'homes i capteniments exemplars,

no es pot renunciar de cap manera

a deixar sense efecte o sinedie

la perpetuació -amb pedra clássíca

monumental- de la memoria, entre

nosaltres, del primer President

de Catalunya.
Aquest monument, que -a-baix-

a-mar- ja sembla que tenim a les

envistes, s'ha de convertir en una

realitat externa que hauria d' afectar

tots els vilanovins. Aquest monu-

ment ha de constituir-se en un valuós

signe evocatiu d' alló que hom ano-

mena anima de la ciutat; una perdu-

ració de l' esperit de l'honorable

vilanoví, ínterpel.Iaat-nos constant-

.ment sobre la justa valoració del

nostre passat, sobre el sentit de la

nostra convivéncia, sobre la difícil

construcció del nostre immediat

demá. Perqué en definitiva, aquesta

és l' esséncia dels patricis capda-

vanters: encarnar; en la propia
trajectóría vital, la;íntesi i sublima-.
ció dels t~mps de l'home, tot tenint

en compte les sev~ peculiars
aspíracícnsi afanys.

BELL SENTIMENT MOT-LLURANT
UN VELL PAISATGE· '¡-VICEVERSA

per JOAN CALLEJON 1CABRERA

Sortosament per a Vilanova el proiecte de monument
a Francesc Macíá queda ben explicitat per part de qui

té I'encárrec de la tasca: l'escultor Iosep MeríaSubí-

rachs.

D'una primitiva ideació de forma, més audaciosai més

polémica, s'ha derivat a una actual ideació estruc-

tural, mésclássícai més austera: l'obelisc. Una columna

-allisada en blocs de pedra de trevertí=- que, a la seva

base, penetrada per les eines de l' artista, configurara

el carísmátícbust del President.



Heus aquí la constant recerca del nostre escultor: la

recreaci6 de les formes, anant-Ies a buscar a l' entranya

del cosfísic de la matéria subjugada.

L' efígie d' en Maciá -austera, dramática, colpidora-

sorqirá de la pétria concavitat durament explorada, cons-

tituint -alhora-, tot el conjunt, una unitat orqáníca

d' esclatde vida perdurable.

.;

La base de l' obelisc quedara, naturalment, enclavada

a la terra salina de la nostra riba marinera, pero no tin-

drá contacte sectorial amb la superfície enllosada

d' accés al monument. Aquest volgut arllament no vol

significar altra cosaque la connexi6 directa amb la vigo-

ria nodridora del pregon i vell element tel.lúric. Pero,

l'obelisc s'aixeca també, per altra banda, com un

extremat desig de constant superaci6 vers l' espai ina-

bastable de les comunesaspiracions. És la columna que

vol explicar la grandesadel nostre Président: l'home que

cala la bóta del suprem ideal del país, solcant els sorrals
de la períférica llum.

La textura és un dels valors que estima l' escultor

Josep Maria Subirachs en els materíals utilitzats en la

seva obra. Gratar l' obelisc, de dalt a baix, en l' espai

medial de les quatre cares, voldrá significar les marques

de la nostra identitat nacional. A la vegada, estética-

ment, sera la recerca del color propi de la pedra que,

contrastant les diverses zones del conjunt, possibili-

tara la plena inserció de l' obra dins el paisatge i la

meteorologia del context.

El dibuix noble de les lletres -amb incisions sobre la

superfície llisa de la roca- constituirá l' element máqic

.de la dedicaci6 votiva de tota una vila, nova i vella a

l' ensems, a l'honorable fill. Aquesta lletra no sera res

més que el compromís moral de nostre genuí sentit

de civilitat. Un greuge contra el monument repercutiria

contra la nova morfoloqia urbana vilanovina -enriquida

amb l'obra d'un creador d'excepci6-, també contra la

propia dignitat histórica, i, finalment, contra el verita-

ble sentit de tolerancia, respecte i llibertat d'un poble

capee de lliurar al país la figura il.lurninada del gran

Maciá.

Alló que pertony ,al lleure i a l'espectacle, com algú

ha sabut observar ami> encert, ha de ser renovat inces-
santment,peró alló que correspon a la vida resta immu-
table. La réalitat definitiva del -monument a Francesc

Maci! ha de romandre per~tuada en el cor de cada víla-

novi com una penyora de vida auténtica que, trame-

sa de pares' a fills, guir -per_sempre més- el desti

de la nostra gent.
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