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La idea original de Ridley Scott,
Life in a day, s'adaptarà a Espanya
de la mà de la directora Isabel
Coixet, que serà l'encarregada de
donar sentit als vídeos rodats per
ciutadans anònims que mostrin
com és per a ells un dia corrent.

Per animar els espanyols a gra-
var vídeos sobre la seva vida, ahir
va arrencar una campanya en la
qual cares famoses com els actors
Javier Cámara, Leonor Watling i
Pepe Viyuela, entre molts altres ar-
tistes, fan una crida participar en
Spain in a day.

El dissabte, 24 d'octubre és la
data escollida perquè ciutadans
d'Espanya o espanyols a l'estran-
ger gravin un màxim de 15 minuts
que reflecteixin els seus gustos
passions, pors, creences o somnis.

El dia elegit no és intranscen-
dent. No hi ha futbol ni un gran es-
deveniment previst que pugui mo-
nopolitzar els vídeos dels partici-
pants i no és una jornada pura-
ment laboral –encara que no sigui
festiu– per evitar un excés d'imat-
ges de gent treballant. Precisa-
ment per aquest motiu es va des-
cartar fer la crida per a un diven-
dres.

No és necessari un equip tècnic
de primera, és suficient un mòbil,
una tauleta o una càmera de fotos
capaç de gravar. Cal posar les
imatges en format horitzontal, ha
advertit Coixet, que ahir va pre-
sentar Spain in a day al Festival de
Televisió de Vitòria.

El projecte arriba de la mà de
TVE i Mediapro, i s'estrenarà al
Festival de Cinema de Sant Se-
bastià de l'any que ve. Els vídeos
han enviar-se a través del web de
RTVE o de l'aplicació Spain in a
day abans del 15 de novembre.
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«Spain in a Day»,
un film de Coixet
amb vídeos de
ciutadans
anònims

El llorejat pintor Jordi Isern, gua-
nyador del Premi Honda el 2007 i
del que atorga la Fundació Vila-
casas el 2010, exposa des d'ahir a
Girona la seva proposta més ex-
perimental, Com un vas buit, en la
que recorre a materials quotidians
com radiografies, llençols, draps,
gases o llibres.

Isern exhibeix una trentena de
peces, moltes d'elles de gran for-
mat, a la Casa de Cultura de la ca-

pital gironina fins al pròxim 3
d'octubre, quan la mostra iniciarà
una itinerància per diferents mu-
nicipis i es convertirà en una nova
«exposició viatgera» de la Diputa-
ció de Girona.

Com un vas buit es presenta
com a guanyadora del concurs
Exposicions viatgeres, que convoca
la Diputació, després de ser esco-
llida per compaginar el format
tradicional de la pintura amb altres
més contemporanis.

La proposta de Jordi Isern es
complementa amb dues vídeoac-
cions que l'artista va realitzar en ai-
gües de Cuba i del riu Onyar, on va
arrossegar algunes de les seves
obres lligades al seu cos.

A més, dues peces de gran for-
mat es poden veure en dues de les
vidrieres exteriors de la Casa de
Cultura, que acull també una ins-
tal·lació de gran mida construïda
per a l'ocasió.

Jordi Isern pretén amb aquesta

mostra aprofundir en la necessitat
humana de recerca d'allò essen-
cial, que ell defineix com a «nos-
tàlgia d'infinit», però també en la
mateixa concepció artística des
d'una voluntat de trobar noves
maneres de relacionar-la amb la
societat.

Isern admet que la seva obra es
mou en una zona entre el realisme
i l'abstracció «des d'una certa des-
materialització o inconsistència
de la imatge».

L'artista barceloní, establert des
de fa anys a l'Empordà, és doctor
en Belles Arts i ha exposat, a més
d'Espanya, a França, Japó, Norue-
ga, Alemanya, Cuba, Dinamarca i
Itàlia. 

L’exposició es podrà veure a Gi-
rona fins al 3 d’octubre i després
iniciarà un periple de tot un any
per diversos municipis de les co-
marques gironines, entre el quals
ja hi ha confirmats Beuda, Lloret
de Mar, Ripoll, la Jonquera i Tor-
roella de Montgrí.

GIRONA | EFE/DdG

El premiat Jordi Isern exposa la
seva proposta més experimental

L’artista inaugura a la Casa de Cultura de Girona una «exposició viatgera» de la Diputació

Una de les característiques obres d’Isern. 
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Exposició a l’exterior. 
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