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– Empúries-Foça (2022): 20 postals de Foça, de mides diverses 

– Phokaia, Lampsacus, Elea, Marsella, Empúries (2022): una ampolla de 

cervesa, dos platets de còctel de fruits secs, un paquet de tabac i un 

encenedor 

 

Irene Solà (Malla, 1990). Estudia Belles Arts a la Universitat de Barcelona, té un 

màster de Literatura, Cinema i Cultura Visual per la Universitat de Sussex, ha publicat 

el poemari Bèstia (Galerada, 2012), Els dics (L’Altra Editorial, 2017) i Canto jo i la 

muntanya balla (Anagrama, 2019).  

La tasca creativa d’Irene Solà es desenvolupa indistintament a través de la 

literatura i les arts visuals, es caracteritza per l’atenció al detall i el joc —com quelcom 

seriós, segons diu l’artista— i es lliura a l’exploració a partir de preguntes sobre què vol 

aprendre o a quines idees li vol dedicar les seves hores. Irene Solà sent una forta 

atracció cap a les històries, les paraules i les maneres de dir. Li agrada explicar 

històries, però també escoltar-les i llegir-les. Per tant, li interessa tant la tradició oral 

com l’escrita, no diferencia entre l’una i l’altra i explora les formes en què hem mirat el 

món durant segles, així com la forma com hem omplert de màgia o imaginació certs 

territoris de la nostra vida. 

El fet de proposar a Irene Solà treballar a partir dels vestigis de les ciutats grega 

i romana d’Empúries respon a l’interès de la mateixa artista d’escoltar i llegir històries 

de tots els temps, però també de poder-les explicar.  

Després de diverses visites a Empúries visitant les ciutats i els dipòsits del 

museu, Irene Solà s’interessa per la caixa forta que hi ha en una cambra amb control 

de temperatura on es guarden, entre altres documents, els diaris d’Emili Gandia, 

escrits durant els primers anys d’excavacions a Empúries. 

A partir d’aquí —és a dir, d’aquelles primeres excavacions—, Irene Solà dona 

voltes al fet que els arqueòlegs a Empúries excaven tan enrere (o tan avall) com fins al 

575 aC, i que és en aquest moment quan van arribar els primers colons. Entre les notes 

que va prendre la Irene durant la seva investigació, justament hi ha aquesta: «575 aC, 

arriben els grecs (primer a St. Martí), venen de Focea → Turquia». Aquesta data 

representa un començament, la fundació d’Empúries, però també un final, un cul-de-

sac, un acabament; per als arqueòlegs d’Empúries, abans del 575 aC, les úniques restes 



que hi ha són les de la població local, que és la que entra en contacte amb els 

comerciants grecs. 

Després d’un encreuament de correus entre el Museu d’Empúries i l’artista, 

Irene Solà constata que si els jaciments estan quiets, falcats, aturats en l’espai i el 

temps, els foceus —els fundadors d’Empúries— van venir, van instal·lar-se i van 

transformar-se, però avui en dia, més enllà dels arqueòlegs, ningú roman al jaciment. 

Aquest anar i venir hauria de ser el mòbil de la proposta. 

Tal com diu la pròpia artista, el seu projecte vol anar i tornar del jaciment 

d’Empúries. Vol reflexionar sobre la relació entre passat i present, però ho vol fer des 

de la flexibilitat i la lleugeresa que pot aportar una mirada creativa, forana i 

contemporània. La curiositat artística de Irene Solà passa per transcendir el cul-de-sac, 

per interrogar el final de les capes, per anar al principi de la Història del jaciment 

d’Empúries. Per investigar el punt d’origen, la ciutat d’on venien aquells que van 

fundar i establir-se a Empúries, i la connexió transitòria, i avui en dia potser ja 

trencada, entre la colònia de Focea i la d’Empúries. 

 
La proposta d’Irene Solà comença per fer un viatge a Focea i els seus jaciments 

amb l’ànim d’emmirallar Empúries i Focea «i restablir una fugaç relació d’intercanvi 

entre les dues». Amb aquesta idea al cap, la Irene viatja a Focea, troba i compra vint 

postals de les ruïnes de l’antic assentament grec i les envia al Museu d’Empúries amb 

un text escrit al dors, explicant el viatge i altres impressions del seu periple. 

Les vint postals enviades per Irene Solà des de Focea, juntament amb una 

vitrina on, de manera molt clara, s’explica com va ser l’arribada dels grecs a Empúries, 

tal com li va explicar un grup d’arqueòlegs turcs, són el nucli de l’exposició que es 

podrà veure a la biblioteca del Museu d’Empúries a partir del 26 de novembre de 

2022. A més d’això, s’editarà una publicació digital a partir dels textos escrits al dors de 

les postals, i l’abril del 2023 la Irene farà una presentació pública del seu projecte a les 

sales de la biblioteca del museu. En acabar la seva presentació està previst que les 

postals entrin a formar part dels arxius del museu, i per tant dels seus fons. La 

proposta de la Irene, finalment, passa per obrir el dipòsit del museu tot generant una 

nova peça que s’haurà de conservar a la caixa forta de la qual té constància durant la 

primera visita que fa a Empúries en relació amb aquest projecte. 

 

 


