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Joan Vilajoana

(Moià 1965)

Vaig arribar a Girona per feina (treballava d’educador social) ja fa una vintena
d’anys. Després d’aterrar a Girona vaig poder gaudir de l’estada al taller “Pep
Colomer” a la Vall de Sant Daniel (un lloc entranyable). Una estada de vuit
mesos llargs en la que vaig iniciar un treball que vaig acabar al següent taller a
“Can Cors”, a Celrà. L’obra es va poder veure a les Sales Municipals on també
hi vaig fer una performance. A “Can Cors” va ser el primer lloc on va aparèixer
el paper, el primer contacte i des de llavors estic jugant amb aquest material.
Sempre faig compatible la meva feina i la meu treball artístic. La meva feina sempre ha estat lligada a la docència i darrerament a la part mes lúdica d’aquesta
ja que sóc professor de teatre. Utilitzo el teatre com a recurs i els meus alumnes de 6 a 14 anys juguen a fer teatre. La meva activitat artística (els temes, el
format, el que he fet, etc…) ha anat canviant a mesura que trobava diferents
maneres de treballar el paper, de mostrar-lo, de reinventar-lo… En resum, de
jugar-hi: ell amb mi i jo amb ell.Vaig estar un temps llarg treballant un sol tema
(el cercle) i després de cinc anys el vaig donar per acabat. Durant aquest temps
vaig aprendre molta tècnica perdent la por al paper.

Escriure de mi mateix… del que faig… del que sento….
A l’obrir l’ordinador i trobar-me el blanc de la pantalla, m’agafa un vacui inmens
i apareix un somriure a la meva cara…
Un somriure que està a la frontera entre maliciós i bon jan.
M’ha aparegut una imatge de com podria ser un text que em defineixi artísticament, i també personalment, i no traeixi la manera com jo treballo i creo…
També apareixen els dubtes: pot un text convertir-se en imatge i desaprofitar
l’edició d’un catàleg? I enlloc d’escriure paraules i frases després de tants anys
emmagatzemades que donin sentit a l’obra, fer cas a una imatge?… És un rampell de nen juganer?…
Puc dir que jugo… i jugo…

El paper és un material que si vols el pots treballar molt: retallant-lo, estripantlo, foradant-lo… Desfer per refer. També és un material que et permet el traç,
l’espontaneïtat, el primer gest… no té limitacions. (El procés?) Pot ser lent o
ràpid. Des de fa més de 15 anys estic al mateix taller on també hi visc, envoltat
d’un petit jardí .

		

… i el paper…, el paper, es el material que utilitzo per
crear les imatges del que visc.
						
							 Joan Vilajoana

Agraïments
Pels escrits i voler jugar: Carme Sais, Víctor Sunyol, Karim Sabni, Rosa Font, Judit Torres, Dolors Ventòs, Robert Llorens, Gemma Pou, David Planas i la Meritxell Yanes, i especialment a la meva mare Montserrat Cots,
perquè segueixi jugant...

P. D. Crec que resumeix el fet creatiu, i tanco abans que apareguin els dubtes.

Una cosa:
Són tires de paper (o roba?) trenades i posades al damunt de la superfície?

Un joc de cel/infern fet de ràfia.

La superfícies general és de...? (paper desfet i fet? Superfície llisa?).

Duu a dins pigments de colors intensos.

			

			

Víctor

			

Carme

L’univers quiet
És com un naixement d’una papallona, una pupa plena
d’il·lusions que serien els colors dintre d’un món de grisos.
Seria com una esperança, la que busquem tots en moltes
coses que anem creant cada dia o participant en la seva
creació o només en l’observació de la seva creació, i sempre
amb l’esperança de què ens aporti una mica més d’il·lusió.
			
		
					 Karim

En el meu somni llis, viu l’univers, quiet, com un capoll de seda en una branca. De sobte, comença a bufar el vent i el gronxa amb les seves mans invisibles: el moviment, llavors, arbora els
cossos i les places i els carrers, i ens desplacem basculant com el vi en una ampolla. Traiem el cap
per la finestra, per la porta, pel balcó, i veiem -amb els ulls esbatanats- que un fil subtil ens aferra.
La llum es va apagant i els ulls se’ns clouen. Qui sap si l’endemà ens saludaran el sol i la quietud,
si tornarà aquell balanceig del fil que ens fa adormir quan mor la tarda.
			
			
			
Rosa

Emoció i nervis mentre s’obre el document. Merda, no la veig tota de cop,
intento no mirar per no veure-la fraccionada, que guai!
Una palmera sobre el fons d’una cara somrient.

“unacorbatadesfilagarssadaquemagrada”
			

			

Júdit

				Dolors

Entre gotes d’aigua hi reposa el desig de la dama,
tresor del futur, desconsol del passat.
			 			
			
David i Meritxell

Amb quin encant queda retratada aquesta aturada sobtada, i amb quina suavitat i delicadesa es troben en el paper les promeses amb els relats.
			

		

Robert i Gemma

Les ombres de Pere Matamala

Antoni Torres Molina
Llicenciat en Hª de l’Art i Diplomat en Estudis Avançats per la UdG.

Quan vaig veure per primera vegada l’obra que avui ens presenta en Pere Matamala, la llum de la tarda solejada d’hivern entrava al seu estudi creant una
atmosfera tènue i llanguida que contrastava amb els gravats que m’anava mostrant, carregats de força i definició. Una sèrie monocroma sobre paper amb la
preponderància de l’ombra com a motiu essencial i determinant. Un conjunt
farcit de figures en espais vuits representant escenes que se’ns mostren inusualment quotidianes. Composicions sorgides de la mirada atenta que, malgrat la manca de referències espacials, poden situar-nos físicament en llocs
concrets. Així, com si fos un joc de contrastos, ens movem des del pati d’una
escola al pati d’un patíbul, o des d’una gran plaça amb corrues d’individus
manifestant-se per causes perdudes fins a espais desèrtics amb éssers perduts;
espais amb figures fosques amb voluntat d’omplir-se de llum per projectar una
necessitat actual, plena de reivindicació i de presència. Siluetes dinàmiques de
personatges que evidencien l’acció, l’espai, el temps... Multituds o mínimes
presències sovint sustentes per un gest o per la línea de l’horitzó com a únic
punt de referència i que aporta perspectiva i profunditat en el pla de projecció.
La variada mostra de peces connecten entre sí a través de diversos paràmetres
com poden ser la tècnica, la temàtica o la temporalitat, però a primera instància, t’adones que l’ombra preval en totes i cadascuna de les obres i es troba al
mateix nivell que el tema i missatge de la composició. L’ombra com a tema en
sí mateixa, com a idea fonamental i necessària per la transmissió del contingut
i el sentit. L’ombra amb entitat pròpia, encara que, inseparable de l’individu, de
l’objecte, plena de connotacions metafísiques i absolutament depenent de la
llum per projectar-se.

Paper fet a mà. 80 x 80 cm. 2014

L’atzar de la pluja en els camins de les fulles,
han fet les gotes sobre el llit de paper.
			

Joan

Pere Matamala ens situa en els ancestres de l’Art. Condueix les figures a l’inici
de la representació artística, s’apropa a la pintura i/o el gravat a través de
l’ombra. Podríem remetre’ns als antics grecs o als textos de Plini quan ens
parlen de la representació humana a través de l’ombra per mantenir el record
dels éssers estimats. I sabem que l’ombra, no és la visió directa de l’objecte o la
figura, és quelcom més inexpugnable, més efímer i gairebé il·lusori. L’aparença
d’un contorn, l’ombra de la silueta, com una al·lusió de l’ànima. I és en aquest
esment que l’autor deixa constància d’una actualitat recent i oblidada alhora. La
velocitat amb la qual els esdeveniments succeeixen i s’obliden fan que el record
quedi com una ombra, com quelcom eteri i és aquí on Matamala els captura per
imprimir-los com una petjada permanent. Una empremta instantània i eterna
com a testimoni d’un fet o d’una acció quotidiana.
En la sèrie “Ombres” de Pere Matamala, la tinta, el tractament dels personatges i les seves projeccions juguen amb la confusió entre la nostra ombra i el
nostre “jo”; es barregen com un sol ésser. Les vistes a contrallum ens perfilen i
difuminen la percepció de la pròpia identitat. A voltes a vol d’ocell, a voltes a ras

de terra, el missatge es transmet a partir de la taca absent de matisos, l’ombra
i el punt de vista provoquen una atmosfera tridimensional i volumètrica. Una
perspectiva propera convertint-nos en espectadors partícips dins una manifestació, caminant en mig d’una gentada o discernint plaentment a l’àgora d’una
polis grega.
I malgrat la naturalitat o complaença d’algunes escenes representades, sovint el
dramatisme s’accentua i es concentra en la preeminència de l’ombra. La foscor
i la força de la taca, del negre, fa que aporti un punt de sinistralitat, d’un estat
amenaçador o d’un esdevenir incert. I si bé pot recordar-nos aquella part obscura i interna de cadascun de nosaltres, també caldria fer-ne una lectura desdoblada i amable: l’ombra com a acompanyament, com a suport i ajut per dur aquella
càrrega que tothom amaga i pocs volen mostrar. I és què, potser, allò que ens
representa Matamala, no siguin ombres d’individus sinó personalitats ocultes
dels subconscients. Reflexos de la personalitat impregnada del bagatge ocult.
Un mirall opac, com a sinònim del propi sentit de la realitat. No són siluetes ni
ombres insinuades, més aviat són ànimes consistents, carregades d’impuls i
quotidianitat que es mostren com exabruptes respectuosos o masses monocromes amb un sentit i lògica interna que ens aboquen al record d’una actualitat
pretèrita i esdevenidora al mateix temps.

RECOL·LECTORS. Linòleum sobre paper. 99 x 75 cm. 2014

No és possible despertar a la consciència sense dolor.
Per absurd que sembli, la gent és capaç de fer qualsevol cosa
per evitar enfrontar-se a la seva pròpia ànima.
Ningú s’il·lumina fantasiejant figures de llum,
si no fent conscient la seva foscor.
Qui mira cap a dins, desperta.
CHE MBORAYHU. Linòleum sobre paper. 45 x 45 cm. 2014

Carl Jung

Caminantes. Xilografia sobre paper. 89 x 70 cm. 2013

Refugiats. Linòleum sobre paper. 69 x 90 cm. 2014

Primavera àrab. Linòleum sobre paper. 104 x 90 cm. 2014
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Home amb bastó. Linòleum sobre paper. 22 x 20 cm. 2014

Mirades. Linòleum sobre paper. 56 x 73 cm. 2014

Pere Matamala (Figueres, 1965)
Pere Matamala inicia en seu camí en el món de la pintura l’estiu de 1997. Ha
realitzat cursos i seminaris de pintura i gravat a l’Escola Municipal d’Art, amb
Vicens Huedo, Sebi Subirós, i Laia Bedós i també a l’estudi de Joan Comella on
experimenta amb la pintura a l’oli.
Actualment resideix a Girona on desenvolupa la seva tasca professional i la seva
passió per la pintura i el gravat.
La seva obra gràfica ha estat seleccionada en concursos especialitzats com el
28è Concurs Mini-Print Internacional de Cadaqués, Girona (2008); Certamen de
grabado Nacional José Caballero de Villa Las Rozas, Madrid (2011 amb Menció
d’honor i seleccionat el 2014); Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores,
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional (2013 i
2014).
perematamala.blogspot.com

Solitud II. Linòleum sobre paper. 37,5 x 54 cm. 2014

Agraïments: Sebi Subirós, Antoni Torres, i a la meva família i amics per el seu suport.

Mirades II. Linòleum sobre paper. 80 x 40 cm. 2014
Manifestació I. Linòleum sobre paper. 50 x 33 cm. 2013

Solitud I. Linòleum sobre paper. 42 x 33 cm. 2014

Mare i filla I. Linòleum sobre paper. 43 x 33 cm. 2014

Manifestació II. Linòleum sobre paper. 70,5 x 56 cm. 2014

L’edat de l’inocència. Linòleum sobre paper. 50 x 33 cm. 2013
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DEL 19 DE FEBRER AL 4 D’ABRIL DE 2015
ESPAI D’ART I SALA MIQUEL MARTÍ I POL · FUNDACIÓ VALVI

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
65. DUET: GLÒRIA CORTINA / RAFEL BOSCH
66. EXPOSICIÓ HOMENATGE: BEP MARQUÈS
67. L’ENIGMA DEL JO: SIDRACH (1938-1980)
68. JOSEP NIEBLA. De la tempesta a la calma.
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