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’El nostre patrimoni ds la cultura’
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-Quin tipus d’obres es poden
veure a l’exposici6?
~s una instal.laci6 formada

per peces geom&riques que
s’ubiquen a tot el perfmetre de
la sala, creant unjoc aritm&ic a
l’espai. Uexposici6 obeeix al
meu proc6s creatiu i s6n qua
dres en forma de collage.

- Per qub 6s tan important la
geometria?
La geometria esth a tot arreu.

1~s corn una reflexi6 sobre el
m6n queens envolta i permet
veure lavida amb una altra acti-
tud. Franqa fa una aposta ferma
per aquest art. Un exemple ~s
Rodds,una eiutat que s’esth
promocionant entorn de l’art
geom}tric.

- I al nostre pais?
- No acaba de quallar. Perb cal
remarcar que hi ha fundacions
privades que estan lent un bon
paper en la difusi6 de l’art geo-
m&ric. La Fundaci6 Vila Casas,
on he exposat darrerament,
reivindica artistes catalans
desconeguts.

- Sempre fa servir els matei-
xos materials?
- Sf, totes les peces exposades
s6n collages lets amb diferents
tipus de cartr6, l~s un material
molt fort i durador. Les seues
textures i colors li donen mol-
tes possibilitats.

- Qub l’ha portat a decantar-
se pel ’collage’?
- Crec que est/~ relacionat amb
la professi6 del meu pare, que
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Jaume Rocamora
(Tortosa~ 1946) pre-
senta Pexposici6
~Suma al quadrat~

a PEscola d’Art i Dis-
seny de la Diputaci6
a Tortosa, situada a
la plaqa de Sant ~o-
an, 5. La mostra es
va inaugurar ahir,
divendres, i es po-
dr/t visitar fins al

~7 d’abril, de dilluns
a divendres de ~6 a
zo hores. ~amne Ro-
camora ensenya
obres in~dites i du-
es de finalitzades
l’any 1978.

Jau me Rocamora, a I’exposici6 inaugu rada ahir al vespre a I’Escola d’Art i Disseny de Tortosa. FOTO: JOAN REVlLLAS

era sastre. ~s un ofici artesanal
que comporta combinar colors
i adaptar-se ales caracterlsti-
ques de cada client. Tambd ha
d’estar a l’aguait del que es por-
ta en cada moment. Jo guarda-
va els plegadors de roba, que
eren l/tmines de cartr6, i em
vaig adonar que cada un era di
ferent i tenia moltes possibfli-
tats. En certa manera,j a feia re-
ciclatge, quan encara no es feia
servir aquesta paraula.

- Parle’ns de la seua vincula-
ci6 amb l’Escola d’Art?
Vaig set alumne de l’Escola

des de l’any 1956. En aquella
~poca ens va servir de finestra
alm6n en uns temes sobre els
quals no hi havia informaci6.

Ens va permetre con~ixer pin-
tots destacats, com Picasso o
Mir6, i en aquesta llnia ha se-
guit. Des de la direcci6 del cen
tre em van dir que, tot i que ha-
via estat alumne i col.labora-
dor, encara no hi havia exposat
maii queja havia arribat el mo-
ment de fer ho.

La geomen ia esth a tot
arreu i permet veure la
vida arab una altra
actitud

- Li volen donar un carhcter
pedagbgic?
- Volcm que cls alumncs no no-
m6s mirin els quadres, sin6 que
es fixen tamb6 en com est/~
muntada l’exposici6. Amb la
distribuci6 de l’espai i de la
llum pretenem que sigui un
exemple de com fer ho.

- Tamb6 fan activitats
complementhries?
- Si, activitats adre~ades ales
escoles de prim/tria i secundh-
ria. Els alumnes s’ho passen
molt b& Oferimvisites guiades
i tallers educatius els mesos de
marq i abril.

- T6 bona smut l’art ales
Terres de l’Ebre?

- Tot 6s millorable, per6 he de
dir que treballo amb artistesjo-
yes i conec grans especialistes
que estan treballant arreu de1
m6n, en museus de Nova York,
Fran~a o Gran Bretanya. Pel
nombre d’habitants que som,
surt gent prou ben preparada.
El gran patrimoni de les Terres
de l’Ebre 6s la cuhura i ho hem
de saber aprofitar.

- Projectes de futur?
-Tinc previst realitzar una
exposici6 a la Universitat de
Nantes, a l’abril, i una altra al
Museu del Monestir de Mont
serrat. Seth un treball inbdit
imprbs a l’Escola d’Art, el
qua1 es podrh veure al mes de
novembre.
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