
Jordi Isern: el cos i el cosmos
ACan Framis, Jordi Isern
captura en una dotzena de
pintures la relació del cos
amb el cosmos a ’Dsprco’.
PerAnteni Ribas

"Tot aix6 que estar aquí, surt de la
meva consciencia?". Amb el
Monólogo interior de Miguel Rasete
encara en cartell, la Fundaci6 Vila
Casas pmposa una altra exposició
amb la qualtmbar un recera l’ombra
per re~rescar-nos l’esperit. Fins al 23
dejuliola Can Framis, JordiIsern
(B~celona, 1962) presenta Dsprco,
una dotzena d’obres que
reflecteixen, com Miguel Rasero, les
seves inquietuds vitals més intimes,
i a la vegada es conver teixen en el
llac al quall’artista ens convoca per
compartir les amb no~ltr~.

"La pintura em permet fer me
grans preguntes i romandre-hi a
dins. Es un exerdci diari de lliber tat",
afirma Isern, que mentre troba al¿
per ales seves reflexions enl’esperit i
d misteñ de la filosofía oriental, en el

terreny de les influencies artistiques
reconeix d llegat d’artist~ com
Antoni Ta.pies, Anselm Kiefer, Bill
Viola iMark Rothko, per exemple. I
mirant encara més lluny, declara la
seva admiració per Vermeer i
Velázquez.Per a Isern, d car~.cter
visual de les pintures és tan
impor tant com les reflexions que les
alimenten, i temer a com "una imatge
vista durant uns segons, et pot
acompanyar teta la vida. La pintura
és un di’kleg antic, en el qual
m’agradaria coHaborar",conclou.

La s~rieDsprco ha mantingut
l~rn ocupat durant els darre~ devs
anys, i el 2010 el va fer mereLxedor
del lr Premi de Pintura Fundació
Vila Caos. Al tu de la paraula que se
suggereix al titol de l’exposició no li
hem de donar un to tragic, més aviar
l’ar fista ens vol fer particeps d’una
revelació, o d’tm proc~ de
transformació. "Hi ha un di~.leg
entre les formes humanes i el buit.
La desaparieió la podem entendre en
el sentit que la figura humana queda
diluYda en el cosmos. En la mera
obra es dóna una contradicció.

M’obsessiona la idea del buit, entés,
segons la filosofia oriental, com a
met’,ifora de plenitud i nostb.lgia de
l’infinit, per6 lesmevespintures
estan centrade~~ en la figura
humana. Dins l’abs’¢acció, la figura
humana catapulta tots els
interrogants", a la vegada que "les
pintur~ ens p ea’meten observar el
car’kcter il’lusori de la nostra

"Dins I’abstració, la
figura humana
catapulta tots els
interrogants"
identitat, i em donen la possibiliVat
de deixar-me portar no saps per ben
b~ que, de tenir la lliber tat de no
saber que va a passar". En l’obra
d’Isern aquest gest es materialitza
en el buit que envolta les figu res. Els
cossos tenen signes i textos gravats
que semblen obrir los les portes a
fondre’s dins aquest buit. No hi ha
violencia, pere,en comIsern els

representa, en com els marca. "La
pintura et registra, deixa rastre de la
velocitat i la forga amb que pintes",
diu. Podrien parlar-nos, també, de
les marques que l’experieneia deixa
damunt la pell, de la merneria i de les
cicatrius que es van esborrant al
llarg dels anys. Les veladures que a
vegades difuminen els eontorns
d’aquestes figures les mostren per
darrera vegada ahans de disoldre’s
definitivament.

Entre les peces exposades,
destaca, a un cantó de la sala, com si
los unretaule, el triptie format per
Eva, Sudari i Adam. Repr~enten
l’origun i el final de la vida. I semblen
esperar, també, amb estrany aire de
serenhat que s’esdevingui algtma
cosa. Actualment, Isern té en
projecte la coHocació de cinguanta
d’aquests sudañs a Girona, a les
faganes de les casos que donen al riu
Onyar. Ouin efeete creu que tindran
en l’espectador?"No he sé, primer
faig l’obra, i desprós la reflexió".

"Jordi lsern: ’Dsprco"
Can Framis. Fins a123 de julioL

i

Jordi Isern entén el buit segons la filosofia oriental, com a plenitud i com a fexpressió d’una nostd~a de l’blfinit.
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