
"Contenidors de
membria"

L’artista Jordi Fulla mostra la seva visi6
sobre el llegat histbric de les construccions

La vinculaci6 de l’artista catal~ Jor-
di Fulla (Igualada, 1967) arab la pe-
dra seca ve de lluny. Va descobrir
aquests tipus de construccions a la
dbcada dels 90, quart encara era un
estudiant, tal corn explica Nathlia
Chocarro, de la Fundaci6 Vila Ca-
sas, i el vincle ha esdevingut tan fort
que el mateix artista no dubta a de-
finir aquestes estructures p~tries
corn a "contenidors de membria’.
La mostra, integrada per quinze
pintures i dibuixos i dues instal-la-
cions a partir d’orris i que es pot
veure a Cal Pal, endinsa els visitants
en aquesta particular visi6 que Fu-
lla t6 d’aquest llegat histSric.

Mxi, la proposta artistica ~s tota
una aproximaci6 estbtica al patri-
moni cultural de la pedra seca i, so-
ta el tltol de Primerapedra, ha estat
tamb6 la primera de les propostes
que es dissenyen en el marc delpro-
jecte de Cal Pal, el tret de sortida.
No en va, Maria Reig, la impulsora
de Cal Pal, recorda que l’art 6s un
motor per al debar i tamb6 un espai
amb el qual moltes persones se sen-
ten identificades a trav6s de la crida
dels sentiments.

Fulla ha retratat en les obres que
es poden veure ala Cortinada arqui-
tectures corn l’orri de la coma del
Forat d’Ordino, el caml de la vall del
Madriu, la cabana dels clots de la
Moscatosa i la cabana del corral de
pedra, de Canillo totes dues, o un ai-
xopluc de la plana. Ho ha let amb
pintura acrilica sobre fusta.

"Elements inquietants"
"Aquest ~s el capitol d’un projecte
m~s ampli que fauns anys que estic
desenvolupant amb el patrocini de
la Fundaci6 Vila Casas a partir
d’elements que hi ha al paisatge i
que sempre m’han resultat inquie-
tants’, va explicar l’artista el dia de
la inauguraci6, a mitjans d’octubre.
Va afegir que, tot i queen ocasions
siguin construccions molt petites i

simples, "de vegades expliquen
molt b6 la histbria que ha passat’.
E1 proc6s d’elaboraci6, va dir, acos-
tuma a ser lent, i 6s que l’artista t6
clar que la pedra seca "6s una imat-
ge del reflex del pensament", i aixb
6s el que ha volgut transmetre amb
les obres, que es podran veure du-
rant un perlode de dos anys a la
Cortinada.

D’aquesta manera, tamb6, l’artis-
ta fa el seu particular homenatge a
un llegat histbric que s’est6n per di-
versos pa’~sos i que esth molt marcat
pels diferents territoris.

La mostra de Fulla ha servit,
doncs, de punt de partida de les
propostes al voltant de la pedra se-
ca. 16s que els impulsors de Cal Pal
volen que d’ara endavant totes les
activitats que es facin sobre dife-
rents tem/~tiques lligades als ori-
gens i la identitat d’Andorra arren-
quin amb una manifestaci6 artisti-
ca, sigui quina sigui, j a que es consi-
dera que 6s un bon punt de partida
per posar sobre la taula el debat i la
reflexi6.

Les pintures i dibuixos de Fulla
es poden veure els dissabtes i diu-
menges en visites que s’organitzen
a Cal Pal i que serveixen, tamb6, per
endinsar els visitants en la histbria
d’una casa plena de viv~ncies des de
l’Edat Mitjana.~

Algunes de les obres de Jordi
Fulla, a Cal Pal. HARCP~REZ
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