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Les coses —objectes, records— ens acompanyen 
sempre. Vivim en un món de coses fetes, guardades, 
desgastades o noves, potser perdudes. Coses grans  
i petites. Algunes coses s’estenen per les nostres  
cases, són presències familiars. Són coses útils, te-
nen una funció que ens ajuda en la vida pràctica. 
Però també el nostre món està fet de coses creades 
pel desig i la imaginació i que potser no arribaran  
a existir, o que existiran i tindran sentit només en 
l’univers estrany de l’art. Coses que donaran una 
oportunitat a la bellesa per oferir-se i que transfor-
men l’espai que ocupen amb la seva presència quieta 
i callada. 

Quan Rainer Maria Rilke es referia a les escultu-
res de Rodin, fa més d’un segle, va voler fer-ho sim-
plement com a coses (Dinge). Amb aquest mot, que 
devia semblar estrany per simple, inicià la confe-
rència que dedica a l’escultor, publicada el 1907.  
La pronunciava davant d’un públic habituat als 
grans discursos que parlaven de l’art, als excessos 
estètics d’aquells anys que seguiren la fi de segle. 
Havia de demanar a aquells homes i dones que els 
oblidessin i tornessin als seus propis records, a  
la memòria d’alguna cosa estimada que als anys de  
la seva infància sentissin solament seva. Apel·lava  
a l’afecte que van sentir per ella, al dolor que succe-
eix a la seva pèrdua i a l’enyorança que es prolonga 
fins que al final arriba l’oblit. Els deia:

Alguna cosa, per molt inútil que fos, que preparava la vos-
tra relació amb el món, que us va conduir a entrar en el cor-
rent de l’esdevenidor i a saber estar entre la resta dels éssers 
humans, i encara més: aquella cosa que, amb la seva apa-
rença arbitrària, en trencar-se al final o amb la seva desa-
parició enigmàtica us va dur a conèixer tota l’experiència 
humana, fins i tot la mort mateixa. 

A través del somni d’aquest record, d’aquesta in-
vocació del passat, Rilke buscava acostar els objec-
tes de l’art al món comú, atribuir-los un lloc familiar 
entre la resta de les coses que ens acompanyen, de 
manera que no ens sobti la seva presència. El poeta 
no volia parlar d’obres ni d’escultures, no volia ter-
mes absoluts per designar-les ni teories per desxi-
frar-les, tampoc relats o narracions que les justifi-
quessin, sinó elevar les coses que sorgeixen de l’art 
a la categoria de tot allò que estimem o, millor dit, 
fer-les davallar cap a aquest món íntim tan nostre. 
Entre coses estimades havia d’estar el lloc que l’art 
mereixia ocupar. 

Rilke s’adonava que l’escultura ja havia perdut  
el seu pedestal, el seu lloc en l’espai de les comme-
moracions, de les cerimònies, dels símbols. Que ja 
no representaria un paper teatral com el que adqui-
reixen les estàtues en els monuments. Ho sabia per-
què les escultures de Rodin havien estat rebutjades, 
humiliades, retornades al taller, per la desconfiança 
i els prejudicis del públic: 

Hem d’admetre que aquestes coses ja no poden anar enlloc. 
Qui gosarà acollir-les?

El poeta es lamentava en part d’aquella pèrdua 
de posició i, per això, buscava una altra «llar» per a 
les obres de Rodin, un lloc nou, on poguessin ro-
mandre i crear un espai al seu voltant. Un lloc que 
fes brollar el silenci entorn de la seva presència, 
perquè sabia que el silenci és una de les formes de 
l’espai. L’espai protegeix el silenci, es fon amb ell  
i permet que s’obri a dins seu. Un espai de protecció 
és necessari per a l’art. Un lloc on ja res no pertorbi 
les obres, on puguin ser lliures de tot compromís 
públic.  

Coses; 
En pronunciar aquest mot (el sentiu?) es fa el silenci: 

el silenci que envolta les coses. 
Tot moviment s’apaivaga…

i del temps passat i futur sembla que queda quelcom perdurable: 
l’espai, el gran assossec de les coses sense pressa.

Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, “Dinge”, 1907

Bura II, 2001 – 2005. Ferro pintat i medul·la de vímet, 164,5 x 185 x 167,5 cm.



A la galeria Artur Ramon les obres que ha pensat 
i fabricat Susana Solano també s’allunyen del que 
ens hem acostumat a esperar de l’art. Petites o 
grans, de formats diferents, són coses que poden 
viure plegades aquí, com a una casa. Són presències 
entranyables. A la galeria, les obres es veuen de 
prop, es miren les unes a les altres, amb les seves  
diferències i les seves semblances. Estableixen  
un vincle familiar sobre el significat del qual no 
s’han de demanar explicacions. Les obres simple-
ment estan aquí, quietes, en harmonia, i no té sen- 
tit intentar desxifrar-ne el significat de cadascuna.  
Els objectes d’art ja no necessiten aclariments. 
Tampoc els hi hauríem de demanar, fa temps que 
l’art no duu escrit a la seva pell el seu propi relat, la 
seva narració, sinó que cada obra s’estableix com un 
ésser únic. 

Per fer lloc a l’art de Susana Solano, l’interior de 
la galeria s’ha obert i sembla que es dilati. Com si 
hagués esperat el poder que sorgeix de la presència 
de cada cosa, la forma insòlita de la qual sembla el 
fruit d’una llavor que encara pogués créixer i des-
plegar-se dins l’espai interior. Potser aquesta  
impressió es deu al fet que les obres van madurar 
molt abans d’arribar en aquest lloc, davant d’amplis 
horitzons imaginaris. Però també perquè en elles  
hi ha fortalesa, desig de ser, d’ocupar el seu lloc i 
transformar-lo.

Algunes obres de més grandària, de gran format 
—«coses grans»—, tracen línies i vectors en l’espai: 
Salgados II s’aixeca més de dos metres per sobre 
dels nostres ulls; A Philip Guston II jeu a terra, com 
si s’escampés; A Philip Guston III frega les parets  
i les escala, i Fonema III ha trobat el seu lloc de  
repòs a dalt. Altres obres s’aplanen, es comprimei-
xen, esdevenen siluetes o ombres, com ara Full de 
ruta I, que va dibuixant la seva partitura als murs.

Totes les formes de les obres, encarnades en ma-
terials diversos, subratllen aquesta grafia de movi-
ments subtils. El moviment no les agita, només els 
dona una aparença viva en la seva quietud. El movi-
ment ja s’ha apaivagat. L’obra de Susana Solano  
és vital, però també serena. En tot el que fa hi ha 
contenció i excés a parts iguals: cada obra s’acaba  
al moment precís, però cada una excedeix en les  
seves formes i en la seva construcció tot allò que 
crèiem previsible. Ella mateixa ha explicat com  
espera aquest moment en què la forma es tanca i as-
soleix l’equilibri, el seu final: «M’agrada que tot 
aguanti, que les peces tinguin equilibri… gran part 
de la meva obra és simètrica, les peces estan mig 
obertes, però no formalment, formalment són tan-
cades» (entrevista de David Bestué, 10/12/2018).

A la galeria coexisteixen amb aquestes coses 
grans i poderoses altres obres, de dimensions més 
reduïdes, que se situen a prop, o bé a les vitrines, 
com si descansessin a sobre de les taules, o bé a les 
parets. És així com trobem les coses en una casa. 
Com que estan tan a prop, participen del diàleg que 
s’estableix entre totes elles, malgrat les diferències 
de forma, de material, de dimensió. Creen ecos que 
travessen l’espai entre les parets que el limiten. Són 
reflexos i són miniatures. Es poden sostenir a les 
mans i demanen que les contemplem de prop.  
Venen de les diferents èpoques de creació que ha 
travessat la seva autora: com aquest preciós objecte 
de fusta esculpida que sembla provenir d’un món 
pretèrit i ara descansa de costat, com el fragment 
d’una ruïna (Capitell n. 3, 1981) o com el gargot fet 
amb línies de ferro que alberga un buit a l’interior 
(Closca n. 4, 1995). Aquest objecte parla dels anys 
en què Solano treballava més sovint el ferro. Els 
tres bronzes que veiem drets sobre una paret (Tres 
relleus, 1982) recorden l’ús d’aquest material en 
l’escultura ancestral, quan la superfície del bronze 
imitava les empremtes de la mà que havia modelat 
l’esbós amb fang o amb escaiola. 

En passar vora cadascuna d’aquestes petites  
coses, també nosaltres canviarem el ritme, escurça-
rem la distància, escrutarem la superfície, com si  
la toquéssim amb la mirada, i apreciarem la forma. 
En l’art de Susana Solano, la forma sempre serà ali-
ena al món orgànic. L’espai de la galeria posseeix 
una escala que propicia la trobada entre el nostre 
cos i aquestes coses que no s’assemblen a la vida.  
El nostre cos dona la mesura d’allò que ens envolta. 
Per això la mesura del món habitable s’estableix 
amb referència al cos. Les cases s’ajusten a les me-
sures del cos, dels nostres passos, dels braços des-
plegats i de la mirada que abasta el detall: habitem 
en aquesta bombolla d’espai proper que ara retro-
bem a la galeria i en la qual els objectes de l’art es 
deixen avaluar i percebre amb els nostres sentits. 

Les coses més petites, les joies, alberguen al seu 
si la memòria del cos de manera encara més íntima. 
Converteixen el propi cos en paisatge, en territori 
sensual. Aquesta proximitat confereix tendresa  
i lleugeresa a les joies. No és necessari que estiguin 
fetes amb materials preciosos, entren igualment  
a la nostra vida com a coses singulars que acompa-
nyen anys i generacions. Ens vinculem a elles pels 
records. Aquestes joies són miniatures escultòri-
ques acabades de crear, que recorden la mida de  
la mà, que podrien envoltar la regió fràgil de la gola, 
o girar i ajustar-se entorn dels canells. Adornar  
el nostre cos és un gest molt antic, una forma origi- Pont, 1981. Ferro, 14 x 92 x 6 cm.

Enfront, 1981. Ferro, 24 x 55 x 15 cm.



nària de relacionar-nos amb les coses. Però les joies 
no escriuen el seu missatge sobre el cos sinó que 
s’hi apropen delicadament, reben i retornen la seva 
escalfor. Les joies que veiem a la galeria defensen 
un cert aïllament que les fa autònomes, almenys 
durant un temps. Podran viure altres històries o 
podran tornar a ser simplement coses, coses belles 
que contemplarem com un paisatge entre les nos-
tres mans, lluny de tota funció.  

Totes les coses de mides, materials i formes dife-
rents són part d’un món que respon a altres lleis. 
Cap d’elles vol parlar del seu sentit ni explicar la 
seva història anterior. Susana Solano s’ha guardat 
gairebé sempre per a ella les històries que antece-
deixen les obres, els ensomnis que viatgen per  
la seva ment quan treballa. Són els seus secrets,  
viuen en una zona de reserva molt ben guardada. 
Ella ha escrit els seus records moltes vegades, so-
bretot els que provenen de la seva infància i els pro-
cedents d’imatges del món, que ha recorregut de 
cap a cap; però, com va dir-li a David Bestué en una 
entrevista, no vol explicar els vincles entre les his-
tòries viscudes i l’obra. Simplement, unes acompa-
nyen les altres en l’espai privat del seu pensament.

Hi ha un nus de sentit molt estret que cohesiona 
totes aquestes obres que veurem, malgrat les seves 
diferències de format i d’escala. Existeix una força 
que té a veure amb la perseverança i l’amor a la soli-
tud de la seva autora. He suggerit des del primer 

moment vincular aquest poder a la fortalesa, entesa 
com una forma de resistència que acaba emergint  
i expressant-se en les coses creades. Sembla que  
en totes es conserva una empremta d’energia i de 
tensió, un vestigi del procés d’elaboració, de la tena-
citat d’un pensament girant contínuament cap a 
l’acció. Una força i una voluntat que defineixen una 
manera concreta d’entendre el treball artístic. 

Totes les obres d’art estan fetes en la confronta-
ció del pensament amb la matèria. Porten dins seu 
un temps i un procés d’elaboració, una successió  
de decisions entre les quals l’elecció del material 
acaba sent fonamental. De ferro, de bronze, de 
medul·la, d’acer brillant o d’alumini: sembla que 
tots els materials han estat objecte d’una elecció 
precisa. És possible que la tria dels materials no  
sigui conscient o deliberada a l’instant que s’obre  
el procés. Però sens dubte determina com germina-
rà l’obra.

Els materials, en els objectes funcionals que en-
volten la vida pràctica, han d’obeir a la seva comesa 
concreta. Però, com s’arriba a aquesta elecció en 
l’art? Lévi-Strauss, en la seva brillant explicació del 
significat del pensament salvatge, situa l’art entre  
el coneixement científic de l’enginyer i la forma 
d’actuar del bricoleur. L’artista es mou en un camp 
intermedi, entre l’anàlisi de qui projecta i calcula  
i l’elecció forçada de qui fabrica a partir dels mate-
rials desats per atzar, residuals. Qui construeix ob-

jectes d’art es troba en l’encreuament d’aquests 
camins, la seva manera de procedir és propera al 
pensament salvatge, al pensament màgic. L’artista 
no justifica la seva elecció ni la improvisa del tot, 
atén a la intuïció i segueix el dictat que ve de la ma-
nipulació dels materials escollits, escolta la voluntat 
de la matèria i sap convertir-la en bressol de la be-
llesa. L’art crea l’espai de la bellesa, no la bellesa 
mateixa.

L’artista no pot capturar la bellesa. Aquesta 
qüestió dificulta els camins de l’art. Els manté allu-
nyats de la imatge antiga del demiürg que tracta di-
rectament amb els déus. L’art d’avui, més que mai, 
està entre nosaltres, pertany al nostre món, a aquest 
món de coses. Ja no pot retornar a altres edats.  
Potser és això el que va voler dir André Breton quan 
va declarar que la bellesa seria convulsa, o no seria: 
com a fruit involuntari que sorgeix a l’hora precisa  
i al moment precís. El quefer de l’artista s’ha de con-
centrar avui en les accions tècniques, governar-les, 
realitzar-les o gestionar-ne i dirigir-ne l’execució: 
percudir, cargolar, llimar, tallar, doblegar, teixir.  
La memòria tècnica sempre es fa visible a les obres 
de Susana Solano. Es mostra a l’obra. Els materials 
escriuen una història en unitat amb la forma final, 
com si la forma fos el destí de cada procés, on brillarà 
l’esforç i es mostrarà l’habilitat, a parts iguals. 

Susana Solano ha seguit camins que l’han allu-
nyat d’aquesta ciutat on ha viscut i on va néixer, 
Barcelona. Segons les seves paraules, els camins 
més memorables han estat els que va recórrer a  
través d’Àfrica. Viatjar li ha servit per valorar el re-
torn, per donar sentit a la tornada a casa. Segura-
ment, hi ha vincles entre la seva obra i aquests ter-
ritoris que veurem a les seves fotografies, agafades  
a alguna de les seves obres —com les dues titulades 
Full de ruta, en les quals s’ajusten fotografies del  
Iemen i de Síria— o simplement exposades a la gale-
ria. Són territoris de llunyania que s’uneixen als del 
temps passat, al país de la infantesa, a milers de re-
cords. Com es tanca aquest vincle en l’obra? Com es 
pacta amb la memòria en l’actualitat d’una creació? 
Susana Solano, com tots nosaltres, no pot saber 
com aflora el record en la seva imaginació, a les seves 
mans, quan dibuixa, treballa els materials o projecta 
les seves formes. Ningú no sap com actua la memò-
ria, però tots sabem fins a quin punt és impossible 
esquivar-la. El fet sorprenent és que reaparegui en 
aquestes coses que veiem, a les obres, com si busqués 
el seu lloc de repòs. 

Al final, les obres d’art absorbeixen o reben una 
multitud d’influències i capes d’experiència que les 
converteixen en un laberint de sentit. Un laberint 

que tanca el món de la seva autora. Un món perso-
nal que també ha de ser protegit de la interpretació. 
Aquestes pàgines que escric arriben ara al final, 
perquè no volen ultrapassar aquest límit que alber-
ga el món de Susana Solano sinó quedar-s’hi a la 
vora, justament al costat d’aquest territori tan per-
sonal que està format per imatges, creacions, coses. 
D’aquesta manera compleixo el desig de respectar 
la part de l’obra que no ha de ser desvelada, com  
demanava Susan Sontag amb lucidesa a Contra la 
interpretació. 

Ha de quedar una zona velada que ens continuï 
sorprenent davant les coses de l’art. Quelcom que 
ens obligui a detenir-nos, que tingui el privilegi de 
restar vora el riu torrencial de residus al qual van  
a parar els objectes comuns, les construccions ob-
soletes del nostre paisatge de ruïnes prematures, 
sense remei. En un temps on gairebé res no perdura, 
és necessari valorar l’estabilitat de l’art. En la vo-
luntat de romandre entre nosaltres que demostren 
aquestes coses, de poblar i fer més amable el nostre 
món tantes vegades desmantellat, rau la seva resis-
tència, la seva fortalesa.

A la galeria Artur Ramon, quelcom perdurable 
del passat i del futur s’estén al voltant de l’obra  
de Susana Solano: un espai de silenci que encara po-
dem habitar, un espai que crea el gran assossec de  
les coses sense presses.
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Disseny de la disposició de les obres a Artur Ramon Art. Antonio Sanmartín. 
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