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L' obelisc al president Maciil
Oriol Pi de Cabanyes

Fa vint anys que vam in-
augurar el monument al pre-
sident Maciá, Per a nosaltres,
que sortíem d'una lIarga dic-
tadura que hauria volgut aca-
bar amb la memoria de les 11i-
bertats, Francesc Maciá era
no solament el vilanoví més
important de tots els temps
sinó un referent de l' autogo-
vern que ens havien pres i que
volíem recuperar. Fins a
aquell moment, durant tantes
decades d'ocultació, el presi-
dent Macia, destituit de tota
presencia pública, només ha-
via pogut tenir el monument
que es mereixia en l' afecte
íntim d'innombrables ciuta-
dans.
. Voldria destacar que

aquest monument és fruit
d'una necessitat: d'una neces-
sitat de dignificació col-lec-
tiva. Va ser també el fruit d'un
entusiasme compartit, de les
petites o grans aportacions de
molta gent. El fruit, dones,
d'una iniciativa del que se'n
diu la societat civil ¿Quantes
coses no s' han fet així al lIarg
de la historia de la nostra ciu-
tat? Va cornencar a ser desit-
jat l' any 1976, pero van ha-
ver de passar molts anys
abans que els recels anessin
esvaint-se i les institucions
públiques donessin el decisiu
suport perque espogués inau-
gurar el Nadal de 1983, ~in-
quanta anys després -dia per
dia- de la mort del President.

Finalment Macia tenia el
seu primer monument a la
Catalunya que havia recupe-
rat democracia i autonomia.
Nascut de la terra de l'origen,
radicat com un arbre al sol na-
tural, ancorat en terra, el mo-
nument a Francesc Maciá ha
esdevingut un referent de la
nova Vilanova d'avui. Durant
la seva inauguració es van
llancar al vol centenars de co-
loms i es van enlairar en si-
lenciós homenaige unes dot-
zenes d'estels de paper, com
aquells que el jove Macia,
corren! per la platja, anava
projectant més enlla de les
veles i de la mar, oom si vol-
gués encarri lar amb les seves
mans el domini de la sev~pro-
pia estrella. '

En l'origen d'aquestaí¡-
lu-s i ó no> hem d'oblidar
l ' enyorat periodista Esteve
Molero, que va suggerir la

idea durant l'homenatge pie-
toric a Pau Casals impulsat a
la Prisma per una massa efí-
mera Assemblea d' Artistes. A
través de Miquel Adr iá,
l' exgalerista i promotor de
Vilanova Mar, van contactar
amb l'escultor Josep M.
Subirachs i una associació on
participaven, entre d'altres,
Montse Lago, Carme Barceló
i Salvador Butí va comencar
la campanya popular de reco-
lIida de fons, pesseta a pesse-
ta, que s'anava publicant en
llistes al breu i abrandat Set-
manar! de vila-nova.

Durant elllarg temps d'es-
pera de la materialització de
l'obra, es van muntar parades
petitories, es van fer subhas-
tes, es van enviar cartes derna-
nant adhesions. 1, gracies a
l'ajut de la comissió local del
Congres de Cultura Catalana,
es va poder editar l' opuscle bi-
ografic del vilanoví Francesc
Maciá que va escriure per a
l' ocasió l' enyorat historiador
Albert Virella, que va ser el
presiden! de la comissió im-
pulsora que es reunia a la re-
botiga del secretari Felip Pla i
on ens trobavem amb més o
menys regularitat, entre d'al-
tres, el professor Joan Calle-
jón, el marxant Xavier Capdet
O elsentusiastes Joan Olivé i
Amadeu Tomé. Vull subratllar
molt en especial la devoció
que sentia pel president Ma-
ciá el recordat Albert Virella.
EII mateix podria haver estat
i)n d'aquells jovenets que

s'embadalien veient l'Avi,
aquell patriarca posat en polí-
tica que es feia estimar només
amb la seva sola presencia.
Que... ?, que..., que ha dit? -
diu que va preguntar un que
arribava tard al míting des del
balcó de la Rambla a un altre
que mirava el President lite-
ralment amb la boca oberta.
No ho sé..., no ho sé..., pero
oi que emociona?.. .

Aixo podia haver passat
perfectament a Vilanova el
primer de marc de 1931, pocs
dies abans del dia de les elec-
cions que van donar la victo-
ria al futur president de la Ge-
neralitat de Catalunya i al seu
partit, I'Esquerra Republicana
deCatalunya. És en aquest dia
que Maciá va pronunciar la
frase Estimo tots els vilano-

vins,_sense distinció de clas-
ses ni de partits que Virella -
al capdavall, home d'ERC- va
proposar que figurés com a
divisa del monument, inter-
pretant alguns signes local s
d'incomprensió o d'instru-
mentalització i potser temerós
que mai ningú no pogués sen-
tir-se temptat de considerar el
President Maciá com un patri-
moni exclusiu ni excloent de

ningú.
El monument al President

Macia és,poc o molt, una obra
col-lectiva. Pero no s'hauria
pogut erigir sense la disponi-
bilitat des del primer moment
de l' eminent escultor JosepM'
Subirachs, que en va ser el seu
principal artífex. Grácies a ell,
i a la seva generositat extre-
ma, la comissió va poder po-

sar també a la venda, per re-
collir fons, una edició en tirat-
ge limitat d'una Iitografia on
es veu la fac serena del presi-
dent i la silueta triangular de
Catalunya, concebuda com a
un escaire.

Per la seva forma, el mo-
nument és un obelisc: un sím-
bol del raig solar, creador. Per
la seva materia, la pedra, és
també simbolicament molt ric
en significacions. És necessa-
ri destacar encara-com ja vaig
fer al meu llibre El sol de
Vilanova -que el travertí del
monument, que és una pedra
calcária que s'endureix amb el
temps, no procedeix de les pe-
dreres romanes d'on el van ex-
treure els qui van treballar les
fonts de Bemini i la columna-
ta de la Placa de Sant Pere,
sinó que ens va pervenir d' An-
dalusia, i concretament de Sol-
ves (Almeria).

L'obelisc es relaciona amb
els mites de l'ascensió vers la
lIum, com l'esperit penetrant
que surt de la terra i es vol en-
lairar cap al ce!. Normalment
l' obelisc -tan característic de'
la civilització egípcia- es re-
mata en un vértex piramida!.
A Vilanova, no. Subirachs hi
fa pujar per cadascundels seus
quatre costats un esgratinyat a
la pedra que acabaradibuixant
al pla superior -visible només
a vol d'ocell- una creu =gre-
ga- de Sant Jordi. Aixo Ii dóna
una aparencacom d'obra trun-
cada, inacabada, com si ha-
gués de continuar cornpletant-
se, dia rere dia, amb les nos-
tres mirades i els nostres
desigs de fer millor el present
que cornpartim.]
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Conñt de Pato a la Naranja

Pavo Relleno
Cochinillo a la Segoviana

Ternasco de Cordero al Horno

Perdices con Uvas al vino

y ADEMAS sus SUGERENCIAS POR ENCARGO Solomillo de Ternera Rossini

Manseada al Vapor con Langosta LE SUGERIMOS QUE HAGA SU ENCARGO Entrecotte de Ternera a la Bordalesa

Mariseada al Vapor dos Salsas CON SUFICIENTE ANTELACiÓN. GRACIAS

(22 DE DICIEMBRE, 29 DICIEMBRE, 4 ENERO)

Cóctel de Gambas

"Eseudella"

Tartaletas de Gambas a la Crema
Canelones de Marisco-

Piña rellena de Marisco
vol-au-vent de Marisco

Caldereta de Rape

Salmón fresco a la Crema
Dorada al Horno

Lubina con Patatas Panadera
Zarzuela de Pescado


