
D’ARA I D’AOUI MONTSE FRISACH

EIs altres mons d’aqui
T ~ un cert aspecte de dandi des-

pistat i s’enfronta a la seva pri
mera exposici6 individual insti-

tucional al museu Can Framis de la
Fundaci6 Vila Casas, a Barcelona, amb
timidesa. Oriol ]olonch (Barcelona,
1973), el personatge, ~s indestriable de
la seva obra. Per aix6 no ~s estrany que
s’hagi desdoblat en un alter ego, Mr. Jo-
nes, per protagonitzar algunes de les se
ves fant&stiques fotografies. Mr. ]ones
porta barret de copa i, d’esquena, es
mira els diversos mons que ell mateix
ha creat: ulls amb forma de nflvol sobre
el mar, escales que baixen del cel en un
camp de n6vols, muntanyes coronades
per un cargol que ell est& a punt de des-
cargolar amb una clau anglesa gegant...

pastilles sospitosament semblants a la
Viagra. E1 propietari dels objectes? Un
comte Dracula que s’ha fet yell, segons
el titol de la peqa. Ni els vampirs s6n
immortals.

En tma altra imatge uns nens piquen
a una porta tapiada d’un dem~ incert. A
~,xode, obra que va guanyar el premi de
fotografia de la Fundaci6 Vila Casas
l’any passat, dos immigrants arrosse
guen els seus propis arbres i nfivols en
un cami desolat i tamb6 molt incert.
Una imatge molt pohtica del 2013 que
malauradament t6 una gran actualitat.
Hi ha una remor d’apocalipsi en els
mons de Jolonch. Qu4 hi fa, sin6, un
bus enganxat al seu cable per6 perdut i
desolat enmig de la selva?

]a ho deia Patti l~luard: "Hi ha molts
mons per6 estan en aquest:’ Oriol ]o-
lonch, arab els seus collages fotogrhfics,
molt reals gr~cies a la qualitat que do
nen les modernes t~cniques digitals,
desenterra mons ocults, que, en realitat,
s6n les mfiltiples cares del nostre. Ear-
fista no nega la seva adscripci6 a la fo
tografia surrealista. En aquestes imatges
hi ha forts ecos de Magritte, Dali i Che-
ma Madoz, per exemple, per6 tamb~
tot plegat ressona a la literatura g6tica,
a Edgar Allan Poe i Bram Stoker, pas-
sats pel sed&s de la ironia. En una de les
seves millors imatges, ]olonch ha creat
una natura morta ben cl~tssica on sobre
la taula reposa una copa arab aigua
amb la dentadura postissa a dins iunes

]olonch aconsegueix un efecte picto-
rialista en aquestes imatges. Tot t6 un
aire vintage, per6 les aparences enga-
nyen. Tot ~s el resultat d’ajuntar, corn
en un trencaclosques, fotografies que fa
ell mateix i que emmagatzema en un
banc d’imatges. Per acabar, el fot6graf
passa tma capa de vernls sobre les imat
ges: "Vull que semblin vestigis, re-
cords... A1 cap i a la fi el tema principal
de la meva obra ~s el pas del temps:’

]olonch va ser el primer artista que
va exposar individualment l’any passat
a la nova galeria E1 Quadern Robat.
Arab el boca orella de c6mplice, la
mostra va set tot un bxit de vendes. Ara
l’exposici6 a Can Framis estar~t oberta
fins a120 de desembre. ¯

Oriol Jolonch, arab
les seves primeres
fotos, en color, del
2012
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