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Rafel Bosch i Aragó (Girona, 1963)
Comença a exercir de fotògraf de ben jove, als 17 anys, com a col·laborador a diferents
diaris: El Punt (sis anys) i El Periódico de Catalunya (dos anys). Més endavant, s’incorpora
a La Vanguardia, on és el corresponsal i coordinador de fotografia a Girona, durant setze
anys.
En un altre àmbit ha treballat per publicacions d’empreses i col·lectius com: GEiG,
Col·legi d’Aparelladors, Museu d’Art, Fira de Girona, Club Bàsquet Girona...
La seva passió per la fotografia l’ha portat a organitzar exposicions col·lectives com:
Premsa Gràfica ( 1989,1990 i1991); Una Altra Mirada (Girona,2003) i a ser un dels
fundadors de projectes tant transcendents com Fotògrafs per la Pau (1993). Fa vint anys
que és el responsable de les exposicions fotogràfiques, pioneres en el seu moment, en
el pub Es Toc de Girona.

Ha fet de jurat en varis concursos de fotografia i ha impartit conferències (2003) i cursos
de fotografia (2008) a la Casa de Cultura. Ha realitzat 25 exposicions col·lectives i més
de 10 individuals.
Dintre la seva carrera, el límit entre fotoperiodisme i foto artística es pot veure en la
col·lecció titulada Ciutats (fotografies en b/n realitzades entre 2004- 2013). Són
instantànies fetes al carrer, hereves directes de la seva professió, però amb una sensibilitat
especial que cerca la part màgica de la imatge. Cal destacar, també, les visions inèdites
de la seva ciutat, Girona, una col·lecció de gran format (2005). L’obra més recent és el
conjunt de fotografies sota el títol de Camins, totes en format quadrat, presentades en
conjunt com un gran mosaic.

Camins, rutes d’anada o tornada, horitzons per
descobrir o records del passat, projectes de futur
o ocasions perdudes. Cada un de nosaltres té els
seus propis camins, cada un de nosaltres té uns
objectius particulars, per a fer sols o acompanyats. Camins de tot tipus, clars, foscos, planers o
ondulats, còmodes o complicats, de pujada, de
baixada, d’asfalt, de terra, d’aigua, d’aire o simplement imaginaris. Siguin com siguin, camins.

Camins
Rafel Bosch

D U E T S D E L A F U N D A C I Ó VA LV I

Camins cap a l’horitzó

“Jo no sóc important; l’important és allò que veig”.
Henri Cartier-Bresson

Narcís–Jordi Aragó

La vocació artística de Rafel Bosch neix de la seva feina de fotoperiodista. El
fotògraf de premsa ha d’explicar un fet real amb una sola imatge concreta i
entenedora. Però moltes d’aquestes instantànies, desvinculades de l’actualitat
del fet que les ha originat, poden ser vistes després com a obres d’art, obertes
a noves mirades, gràcies al talent creatiu del qui va saber captar una situació i
congelar-la en una fracció de l’espai i del temps.
El fotògraf, però, esdevé plenament artista quan la imatge que obté no és només el fruit atzarós d’un instant, sinó el resultat d’una contemplació, una reflexió, una tria i una preparació prèvies. Ja no es tracta de copsar allò que passa,
sinó allò que l’artista vol fer passar i de la manera que vol que passi; és ell el qui
escolleix el què i el qui decideix el com. Són les imatges d’aquesta mena les que
configuren la sèrie Camins i el gran mosaic d’aquesta exposició.
L’elecció del format ja és una opció artística. El gran Cartier-Bresson feia notar que l’ull humà no veu mai imatges quadrades. Rafel Bosch, tanmateix, ha
escollit aquest format artificial per portar l’espectador cap el centre del quadrilàter que és el punt de fuga de l’horitzó, aquella línia entre el cel i la terra on
conflueixen el final d’una ruta i l’ inici d’un món desconegut. Els pintors, quan
volen representar l’horitzó, han d’obeir les complicades lleis de la perspectiva
per obtenir la il·lusió de la profunditat. Al fotògraf se li estalvia aquesta feina,
perquè la càmera ja la fa tota sola, però ell ha de compensar aquesta facilitat
tècnica amb un esforç afegit: el de trobar l’hora adequada, la llum justa, l’angle
precís, l’enquadrament exacte i tot allò que calgui per posar l’automatisme de
la màquina al servei de l’ull humà.
A aquesta tasca apassionant s’ha dedicat durant quatre anys Rafel Bosch, a la
recerca de tots els camins capaços de portar l’espectador fins a la ratlla misteriosa que, com diu Marta Tafalla, “ separa les nostres experiències de les nostres esperances”.

Després de conversar amb els dos artistes...

MAGUÍ NOGUER

Aquesta tarda ens hem reunit, de nou, al taller de la Glòria per
preparar els últims retocs. Hem de decidir com serà el catàleg
compartit. L’obra sorgida per separat, per primera vegada
s’encararà l’una amb l’altra; és com un petit assaig del que
esdevindrà l’exposició conjunta a la Fundació Valvi.
Un cop a casa, rumio en la bona sintonia sorgida entre ells dos.
Cada títol independent: Camins i d’Aigua, per atzar, venen rodats;
riem tots plegats. Frases i pensaments encara ressonen en l’aire.
R.B. La idea és que cadascú hi vegi en les meves fotografies el
seu horitzó,el seu projecte,la seva fita, i per tant, la definició
del títol Camins,sigui com més oberta millor. Cada persona té
els seus propis camins, tant física com metafòricament. Camí
de terra, d’aigua, d’aire o simplement imaginari. Camí tant és
passat com futur.
En Rafel, tot i el seu to suau i cordial, desprèn una seguritat que
convenç de seguida. Quan treballa és tant acurat com reflexiu.
G.C.. He dedicat tota la vida a fer la meva particular recerca, a
trobar un camí per expressar el que sento, les meves necessitats
vitals. Ara mateix utilitzo l’aigua per amorosir expressament
línies que anteriorment havien estat fetes amb un impuls. L’aigua
també és la que em permet posar un vel per preservar el meu
món i a la vegada desvetllar el propi jo. Camins d’aire també
hagués estat un bon títol.
La Glòria, darrera la seva aparença reposada, hi ha una persona
intensa i amb una gran força existencial. M’explica que aquesta

Rafel Bosch

obra que presenta, en principi s’havia d’anomenar “Daimon”,
terme utilitzat en filosofia antiga ja en el temps de Sòcrates i que
l’emperador romà Marc Aureli es fa seu en les seves memòries.
De difícil definició, vindria a representar el mestre interior que
tots portem dins. Una mena de dimensió espiritual, la part
divina d’un mateix, que ens indica el camí a seguir. És curiós
com en grec, la traducció literal de felicitat és eudaimonia (bona
connexió amb el daimon).
R.B. En aquestes sèrie he volgut situar el punt de fuga del camí
sempre al centre de la imatge. De manera que la visualització
d’aquest conjunt de perspectives, col·locades com un immens
mosaic, ha de permetre a l’espectador un punt de fugida , una
mirada més enllà, una escapada i no la simple reclusió entre les
parets de la sala.
Em quedo amb aquestes paraules d’en Rafel: una mirada més
enllà, una escapada.
La intenció de la Fundació Valvi quan presenta duets, és
proporcionar al públic un fil per descobrir, a vegades gens
evident, com en aquet cas, si ens quedem només amb la imatge
purament formal de les obres. Aquest duet necessita d’una
mirada serena i incisiva que ens qüestioni: cap a on ens porta el
camí que hem triat?
R.B. – rutes d’anada i de tornada...
G. C. – trobar el daimon de cada u.

Glòria Cortina

D’aigua
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Paisatge sota l’aigua

“La funció de l’artista és fer visible allò que no és evident.”
Paul Klee

Narcís–Jordi Aragó

Joan Teixidor diu que hi ha pintors del soroll i pintors del silenci. Glòria Cortina
pertany, sens dubte, als del segon grup. Per dir-ho amb una fórmula col·loquial,
“el seu mal no vol soroll”. El seu mal poden ser les pors, els dubtes, les incerteses, les perplexitats, els volubles estats d’ànim. L’artista malda per fer aflorar
tots aquests sentiments i traslladar-los a la tela, al cartró i al paper, però ho
fa sense cap estrèpit; és en la calma lenta i la recerca pacient on la seva obra
madura, on poc a poc les formes i els colors s’ordenen amb una pàl·lida i silent
harmonia.
L¡obra de Glòria Cortina, impregnada de misteri, sembla venir de molt lluny: dels
records d’infantesa que retornen, de les caminades adolescents pels camps i els
boscos remots de Vallcanera, del tracte quotidià amb els arbres i les plantes, les
fulles i els fruits, i es tradueix en un llenguatge pictòric de quietud, simplicitat i
síntesi, una teranyina subtil que amaga i descobreix alhora, en un collage indefinit, antics dibuixos, línies espontànies i traços arbitraris sorgits de l’inconscient.
I tot això apareix i desapareix sota capes successives de matèria -acrílics, cretes,
carbons, tintes, pigments, làtex - i se sotmet, com la Natura, a l’acció persistent
i purificadora de l’aigua. D’aigua és, en efecte, el títol de l’exposició. Una aigua
que aprima les textures, desfà els negres en grisosos, rebaixa cromatismes i dilueix els colors fins a convertir-los pràcticament en un únic color, que és potser
el dominant dels seus orígens camperol i del seu entorn vital: l’ocre afinat de
la terra, el daurat de l’argila molla, el groc incandescent dels capvespres i de la
tardor que es repeteix cada any, quan la llum es filtra entre les fulles que, abans
de caure, mostren un últim esclat de la seva bellesa.
A través d’aquesta llum tènue, d’aquests colors aigualits i d’aquestes línies atzaroses, Glòria Cortina transfigura la realitat visible i revela els secrets insondables
del seu món interior.

Glòria Cortina i Corbera (1941)

El blanc. Volum I. 1998

El blanc. Volum II. 1998

Viu i treballa a Girona des de 1971.
La pintura i l’ensenyament artístic han estat l’eix de la seva vida. Cortina és una d’aquelles artistes
impregnada dels vells valors per la generació que li ha tocat viure. L’avala un recorregut llarg,
arrelat en uns principis ferms dintre el dibuix i l’aprenentatge incessant de la pintura en totes les
seves tècniques. Des dels seus inicis figuratius, amb temes universals, mostra una entitat pròpia
que culmina en l’exposició l’any 1992 a la Fontana d’Or amb unes teles de gran format pintades
a l’oli, titulada Braus. De factura expressionista, forta, colors vius i rerefons conceptual. Una visió
que no té res d’objectiva sinó que ve filtrada. És aquí on hi trobem un punt d’inflexió respecte a
la seva obra anterior. Però el trencament definitiu no serà fins el 1998, a les Bernardes de Salt,
quan ens sorprèn a tots amb El blanc. A partir d’aquell moment, segueix aquesta mateixa línea
de maduresa, que la va portar de manera quasi involuntària a canviar primer de material (de
l’oli a l’acrílic amb pigments); d’una certa figuració a una incerta abstracció; del color intens als
tons que voregen el blanc; fins i tot en el suport, de la tela al cartró. Tot un procés per aconseguir
captar el misteri dels elements naturals que configuren un paisatge .En la seva obra l’abstracció
mai hi és total, sempre hi ha un retorn a la presència real.
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DEL 6 DE MAIG AL 7 DE JUNY DE 2014
ESPAI D’ART I SALA MIQUEL MARTÍ I POL · FUNDACIÓ VALVI

DARRERES EXPOSICIONS:
50. DUET: CAMPS I BALLARINES, MIM JUNCÀ / JOSEP MASDEVALL
51. DUET: L’OMBRA DE BABEL, EVDOKIM PEREVALSKY / SEBI SUBIRÓS
52. DUET: PEP AYMERICH / QUICO ESTIVILL
53. EXPOSICIONS DE MADURESA: JAKOB ENGLER
54. EXPOSICIONS DE MADURESA: DE VERD... A MADUR, BONAVENTURA ANSON
55. DUET: PROVINENCES, IGNASI ESTEVE / MERCÈ IBARZ
56. EXPOSICIONS DE MADURESA: LA CALMA, CLAUDI CASANOVAS
57. DUET: BIARNÈS / CURTO
58. EXPOSICIONS DE MADURESA: DE LA TERRA AL CEL, G. CARBÓ BERTHOLD
59. EXPOSICIONS DE MADURESA: ICTUSTRANSFORMACIÓ, MIQUEL RUÍZ AVILÉS
60. UR. MONTSERRAT COSTA _ MARC PADROSA
61. SIBECAS: ORDRE EN LLIBERTAT (1928-1969)
62. DUET: ELENA FONT RODÀ / ANDRES BÜHLMANN
63. GÀBIES REFUGI, PANOS MITSOPOULOS
64. EXPOSICIONS DE MADURESA: 40 ANYS PICANT PEDRA, JOSEP CANALS
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· FESTIUS TANCAT
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