32

|

DIVENDRES, 27 DE MARÇ DEL 2015

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

Cultura i Espectacles
PÁGINAS: 32-33

O.J.D.: 14413

TARIFA: 9168 €

E.G.M.: 151000

ÁREA: 1437 CM² - 134%

SECCIÓN: CULTURA

27 Marzo, 2015

Recuperació artística de velles construccions
Jordi Fulla, la setmana passada al seu estudi del Poblenou de Barcelona,
el dia que van sortir les obres cap a Tarragona ■ ALBERT SALAMÉ

Jordi Fulla presenta al Tinglado 2, al Moll de Costa de Tarragona, una mostra de
pintura que fa parar atenció sobre la màgia de les construccions de pedra seca
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Ecològiques, abans que
s’inventés aquest terme;
de senzillesa elegant;
pràctiques; filles de la necessitat i el treball; refugi
de pastors i de pagesos,
magatzems d’estris del
camp, les construccions
de pedra seca, que trobem
a tot el territori català, són
tan respectuoses amb l’entorn que ara i des d’una visió urbana semblen part
del paisatge natural. L’artista Jordi Fulla (Igualada,

1967) es va sentir atret
per aquestes construccions escampades per tota
l’àrea mediterrània i els va
donar forma artística mitjançant
un
conjunt
d’obres pictòriques que
ara exposa amb el títol
Llindars en el punt immòbil del món que gira.
El treball es podrà veure
avui mateix a Tarragona,
amb la inauguració aquest
vespre de la mostra a l’Espai d’Art Contemporani
Tinglado 2 del Moll de Costa, al port de la ciutat.
Tot i que les peces que

integren l’exposició han
estat realitzades els darrers dos anys, la idea original ve de lluny, quan Fulla
realitzava un treball sobre
toponímics per tot el territori. “Em van semblar
llocs misteriosos, silenciosos. Els vaig relacionar
amb espais íntims de creació com ara tallers d’artistes, o estudis d’escriptors i
músics”, explica Fulla. El
creador opina que “les cabanes de pedra seca representen l’essència de l’arquitectura arcaica, que
utilitza el sobrant que hi

La tècnica
utilitzada en les
obres és
l’aerògraf, però
semblen
fotografies

ha al camp per fer neteja
de pedres i alhora fer-ne
un ús racional”, explica
Fulla des del seu estudi del

Poblenou, a Barcelona, el
mateix dia que les peces
surten cap a Tarragona,
on avui es presenten.
La recuperació de la
imatge de les construccions de pedra seca es va
produir quan l’artista es
va comprar una casa a la
comarca de la Segarra.
“Per a mi, aquestes construccions són símbols de
la reflexió i en pintar-les
sento que també faig una
reflexió sobre la pintura”,
explica Fulla, que destaca
que aquests antics habitacles no tenen portes, “un

fet impensable en la cultura urbana”.
L’obra que presenta a
Llindars en el punt immòbil del món que gira són
quadres de gran i mitjà
format que tècnicament
tenen un gran atractiu:
semblen el que no són. Des
d’una certa distància les
peces semblen fotografies.
Amb una observació més
de prop, la visió es transforma i prenen forma de
dibuix. Però finalment,
ens adonem que es tracta
de pintures. I no pintures
en el sentit tradicional del
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John Simenon, fill del c
defensa l’actualitat de
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concepte, sinó fetes amb
aerògraf. Aquesta tècnica,
tal com la fa servir Fulla,
provoca un lleugera percepció de desenfocament.
“El meu treball sempre
juga amb la sensació
d’una realitat en què res
és el que sembla. El desenfocament
produeix
una certa inquietud perquè distorsiona. Això és
voluntàriament buscat
perquè els artistes no po-

La pintura de
Jordi Fulla
barreja ètica i
estètica;
pensament i
matèria

dem demostrar la realitat, perquè la realitat no
existeix”, comenta.
El projecte, que té el

suport de la Fundació Vila Casas i que s’emmarca
en el programa iniciat recentment
Itiner’ART,
s’exhibirà també a la sala
gòtica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a Lleida,
i al Centre d’Art Can Castells de Sant Boi del Llobregat. Durant el 2016 la
mostra viatjarà al Centre
d’Art i Creació Can Manyé, d’Alella, i a la Fundación Antonio Pérez, de
Conca. Més tard, la proposta s’emplaçarà al Museu de la Vida Rural de
l’Espluga de Francolí.
Fulla pertany a una generació de pintors que
als anys noranta va reivindicar una visió contemporània de la pintura
des d’una òptica que assumia aquest suport sense prejudicis trencant els
vells dilemes entre la pintura abstracta i la figurativa i aportant un toc
conceptual que lligava
ètica i estètica; pensament i matèria; acció i
reflexió. ■

Encara recorda quan va
venir a Barcelona amb el
seu pare, Georges Simenon: “Vam anar a la plaça
de toros, a El Molino, que
era com estar en una escola amb les mestres nues, i
vam passejar per les Rambles.” Era el 1964 i John
Simenon tenia 15 anys.
Avui s’ocupa del llegat del
seu pare –més de cinccents títols—, i ahir va ser
a Barcelona per rellançar
la publicació d’alguns volums de la sèrie Maigret
amb Acantilado, arran de
la nova producció televisiva britànica dels films
Maigret tend un piège i
Maigret et son mort. Encarnarà el detectiu l’actor
Rowan Atkinson: “Molta
gent el veu com Mr. Bean,
però és un actor molt humà i és més proper a Maigret que molts altres actors que l’han interpretat
fins ara.” Més que una visió a la Sherlok, la nova
producció (que arribarà
aquí –calcula– a finals del
2016) presentarà Maigret al París dels anys cinquanta. “Algun dia farem
una revisitació completa
de la sèrie, però ara volíem tornar a un Maigret
nostàlgic.”
John Simenon està convençut que Maigret continua sent del tot actual, i no
ha d’envejar res a les novel·les policíaques d’avui,
plenes d’assassins extremadament violents: “El
món no ha canviat tant,
però Maigret l’aborda amb
sentit de revolta i, sobretot, intenta comprendre el
culpable.” En aquest aspecte, John Simenon insisteix: “Maigret demostra
que, per molt horribles que
siguin els crims, els assassins continuen sent persones i, al capdavall, tots som
monstres potencials.”
Potser aquest aspecte
psicològic és el que encara

John Simenon, ahi
català Quaderns Cre

atreu lectors que
John, cada vegada
dones i joves: “V
meu pare com un
na molt sensible q
via temes relacion
les emocions.”

“Era summa
sensible però
alhora persp
per percebre
passava al m
diu John

Segon fill de Ge
menon (Lieja, 190
sana, 1989), i el p
la seva segona don
se, John Simenon
xer a Tucson, al
Units, el 1949. Aq
el novel·lista s’ha
tal·lat després qu
posició durant l’o

