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Un lloc privilegiat per observar el món
Jordi Fulla exposa una sèrie d’obres on converteix les cabanes de pedra seca en espais de pensament
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

L’artista Jordi Fulla (Igualada,
1967) va neutralitzar fa temps la tècnica de les seves obres. Les pinzellades i el traç no es poden atribuir a
cap artista en concret, com sí que es
pot fer amb pintors com, per exemple, Miquel Barceló i Antoni Tàpies.
L’aspecte de fotografia o, fins i tot,
d’impressió digital que tenen els dibuixos i els tríptics de grans dimensions inclosos dins la mostra Llindars en el punt immòbil del món que
gira afegeix un element enigmàtic
d’estranyesa a les protagonistes de
les obres: un seguit de barraques i
cabanes de pedra seca, com les que
es poden trobar al camp arreu de la
Mediterrània. “Sempre m’han semblat misterioses”, afirma l’artista.
“A l’Edat Mitjana en aquestes cabanes hi vivien famílies senceres.
Més endavant hi passaven temps
quan eren al camp –afegeix–. Durant la Guerra Civil van servir
d’amagatall i en aquests moments
sovint s’hi refugien persones sense
sostre. Un element que contribueix
al seu punt misteriós és que no tenen porta: entres en un lloc que
sembla que no pertanyi a ningú però que a la vegada ha sigut viscut”.
Espais de pensament

Aquestes construccions rurals es
converteixen, en l’univers de Jordi
Fulla, en un espai de pensament,
dins d’una tradició que arrenca al
segle XIX. Personalitats com el filòsof alemany Martin Heidegger i l’escriptor Henry David Thoreau, entre
d’altres, es van tancar en cabanes en
un moment de la seva vida per abocar-se per complet a la seva obra. El
cel d’un dels tríptics està fet amb pa
d’or. No es tracta que la cabana aparegui en un ambient sacre, com si
fos un retaule, sinó que el daurat “és

LLOCS DE REFLEXIÓ

Jordi Fulla al seu estudi amb
els grans tríptics que exposa
a Tarragona. FRANCESC MELCION

el reflex al cel d’un camp de secà
–explica l’artista–. Em va fer gràcia
que a mesura que representava
aquestes cabanes amb fidelitat a les
originals que havia vist i fotografiat,
el procés constructiu de la pintura
acabava sent molt similar al de la
construcció d’aquestes cabanes.
M’agrada pensar que construeixo
directament aquests nuclis que jo
interpreto com a espais ideals de
pensament: sorgeixen elements
com la diferència marcada entre
l’interior i l’exterior, la foscor i, també, formes geomètriques que provenen de les reflexions pròpies de la
pintura”.
“Vaig començar a treballar en
aquesta sèrie fa tres o quatre anys,
sense un objectiu gaire clar. Les

primeres obres les vaig fer fa dos
anys i en l’últim any m’hi he dedicat
en cos i ànima”, afegeix. Jordi Fulla
va descobrir aquestes cabanes fa
prop de 30 anys, i la relació amb
elles es va intensificar quan, fa uns
anys, Fulla i la seva dona, Jo Milne,
també artista, van comprar una casa a la Segarra. “A més de les del voltant de la casa, ens vam expandir
pel territori, des de l’Empordà fins
a les Terres de l’Ebre, on en vam
trobar de més curioses”.
Llindars en el punt immòbil del
món que gira va obrir les portes fa
pocs dies a l’Espai d’Art Contemporani Tinglado 2 al Port de Tarragona. Gràcies al programa Itiner’ART
de la Fundació Vila Casas, també es
podrà veure a la Sala Gòtica de l’Ins-

Misterioses
“Les cabanes
sembla que no
pertanyen a
ningú però
alhora han
sigut viscudes”

titut d’Estudis Ilerdencs, al Centre
d’Art Can Castells de Sant Boi de
Llobregat, al Centre d’Art i Creació
Can Manyé d’Alella, a la Fundación
Antonio Pérez de Conca i al Museu
de la Vida Rural de l’Espluga de
Francolí. “Quan vam començar a
planificar aquest projecte, vaig pensar que s’acabaria quan es comencés
a exposar. Però no tinc la sensació
d’una feina acabada sinó que continua. Com que l’exposició tindrà una
itinerància, podré tornar-me a qüestionar aquestes construccions i afegir més obres a la sèrie. Les exposicions seran diferents les unes de les altres perquè hi aniré incorporant
nous plantejaments. Si no hagués
tingut itinerància no sé com hauria
continuat”, conclou el pintor.e
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Arts Libris, fira pionera a
publicar llibres d’artista
A.R.T.
BARCELONA

La fira Arts Libris, la sisena edició
de la qual se celebrarà del 23 al 26
d’abril a l’Arts Santa Mònica, es
llança a l’edició: serà la primera fira europea que publicarà la seva
pròpia col·lecció de llibres d’artista.
L’artista seleccionat per encetar la
sèrie homònima és el mexicà Iñaki
Bonillas, conegut a Barcelona perquè forma part de la nòmina d’artistes de la galeria ProjecteSD i per haver fet una exposició a La Virreina el
2012. La iniciativa compta amb la

col·laboració del prestigiós editor i
distribuïdor alemany Walter König.
Una altra novetat és la creació d’un
speaker’s corner, concebut com un
espai amb xerrades i presentacions
de projectes perquè els editors intercanviïn projectes i per al debat.
La pròxima edició de la Fira Internacional de l’Edició Contemporània tindrà un caràcter marcadament internacional. El nombre de
participants s’ha reduït a una setantena però ha augmentat la presència internacional, que se situa en un
24% dels expositors. L’objectiu de la
directora, la galerista Rocío Santa
Cruz, és “enriquir el programa cul-

tural” de la fira perquè tingui més
al·licients per als expositors, com la
fira de Nova York. Un dels plats
forts serà l’exposició titulada Unseen Jessica Lange, de 120 fotografies realitzades per l’actriu nordamericana Jessica Lange, algunes
de les quals són inèdites.
La programació paral·lela de la fira també acollirà la mostra This is
the cover of the book [Això és la portada del llibre], basada en un treball
de l’artista conceptual Georges
Brecht. Els comissaris són els experts del món del llibre d’artista
Moritz Küng i Mela Dávila i estarà
formada per una cinquantena de llibres d’artista i fotollibres. El II Simposi sobre Edició i Col·leccionisme
oferirà tres taules rodones i també
se celebrarà una nova edició del premi Arts Libris - Fundació Banc Sabadell.es

Face to face és un llibre d’artista de Ximena Pérez
Grobet, dissenyadora i editora. XIMENA PÉREZ GROBET

