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1. Presentació 

És quan el Ter arriba a l’Empordà –ja una mica madur- que comença 

a reposar. Al meu entendre, el Ter arriba al seu màxim punt de 

bellesa en la darrera part del seu curs, i no solament per raons 

intrínseques, sinó perquè l’espectador el contempla a través de 

l’estrany il·lusionisme –un punt de malenconia inefable- que 

produeix els seu esforç per no morir. Sembla com si el riu sabés que 

ha de desfer-se i dissoldre’s en el mar i que, conformat amb 

l’inevitable, tractés de fer-ho lentament, insensiblement, amb la 

mateixa suavitat.  

Josep Pla 

 

 Aquest projecte de recerca proposa un estudi emmarcat en la realitat actual de la 

zona geogràfica del Baix Ter enfocat des d’un prisma transversal que col·labori a fer 

aflorar noves reflexions sobre el territori i el paisatge a partir d’algunes de les aportacions 

que s’estan produint des de les arts plàstiques. 

 La investigació pretén omplir un buit historiogràfic existent pel que fa al 

patrimoni d’art contemporani de la zona, tenint en compte la notorietat de la seva 

riquesa cultural i artística. Es proposa analitzar algunes de les figures artístiques més 

rellevants que hi treballen i seleccionar d’aquelles que treballin més directament sobre el 

territori, el paisatge i la formació de nous valors al seu entorn. 

 El Baix Ter és una subcomarca dins del Baix Empordà que està configurada pels 

territoris de la plana del trams finals del riu Ter i Daró. Es tracta d’una zona d’una gran 

diversitat natural, amb petits turons, la imatge ja emblemàtica de la qual ha passat a 

formar part de l’imaginari col·lectiu. El curs del riu proporciona tota una zona de cultius 

molt ben irrigada, el seu encerclament muntanyós l’envolta d’una orografia suau de zones 

boscoses, l’obertura al mar significa tota una altra font de riquesa, el mític massís del 

Montgrí tota una fita... 

 Quant a patrimoni cultural històric també gaudeix d’un gran pòsit, fruit de la 

vitalitat de què ha gaudit la zona al llarg dels seus anys d’història. Actualment és un 

terreny molt viu encara, amb transformacions constants a tots nivells que, com tots els 

paisatges, ha estat impregnat de les metamorfosis accelerades dels darrers temps. Tot i que 
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s’han fet nombroses exposicions amb la col·laboració dels diversos artistes de la zona, no 

hi ha hagut cap treball historiogràfic que proporcionés un cert catàleg de la producció 

artística recent en relació al seu territori.  

 L’Empordà ha estat objecte de la creació de gairebé tot un mite de paratge gairebé 

paradisíac que ha promogut l’atracció del turisme nacional i internacional. No obstant, 

l’impacte sobre el paisatge que ha tingut la seva irrupció ha estat notable. La nostra 

hipòtesi i punt de partida del treball és que des de l’art s’ofereixen visions i lectures sobre 

el territori i el paisatge com a relació entre home i natura que amplifiquen alguns dels 

debats i nous valors que estan emergint a la societat respecte al seu entorn. 

 No falten en el panorama actual figures artístiques rellevants que treballin sobre 

problemàtiques que afecten els territoris, donant enfocaments creatius i sensibles. Malgrat 

tot, moltes vegades, aquests discursos queden tancats en ells mateixos i no troben 

suficients ponts de diàleg amb la societat. Sovint manca una tasca de documentació, 

comunicació, crítica i síntesi que ajudi al públic a entrar en els llenguatges dels diferents 

artistes. És aquesta la direcció que es vol emprendre. 

 

2. Temàtica i interès científic 

 A les últimes dues dècades del segle XX, en un context de retrobament entre la 

cultura  científica i humanística, va emergir tota una revifalla de l’interès teòric pel 

paisatge que es va desenvolupar paral·lelament amb una nova poètica del paisatge1 i una 

recuperació del seu gènere artístic que havia caigut en descrèdit durant les avantguardes2.  

 De fet, el «paisatge», és un terme d’origen artístic, sorgit per designar un gènere de 

pintura3. Prové de la paraula «país» i aquesta, del mot llatí «pagus», que volia dir «territori 

rural», camp, etc. De «pagus» deriva pagès, l’habitant i conreador del «pagus»4.  

 En aquests estudis recents, s’ha investigat com el paisatge es fonamenta en la 

percepció subjectiva de les persones que hi viuen, com el miren, el representen, el pensen, 

interactuen amb ell i, per tant, el transformen i conreen. El caràcter d’una societat es 

coneix també per la manera en com es manifesta en l’espai i, per tant, en el seu impacte 

en el paisatge. 

                                                 
1 El paisatge transgredit. Fundació Espais d’Art Contemp. Barcelona: Híbrids 2005, p 6  
2 Javier MADERUELO (dir), Paisage y arte. Madrid: Abada Editores 2007, p 29  
3 Javier MADERUELO (dir), Paisage y arte. Madrid: Abada Editores 2007, p 11  
4 Narcís COMADIRA, Meditació sobre l’art del paisatge. Barcelona: RABAJ 2009, p 7  
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 S’ha estudiat com la percepció que nosaltres tenim històrica i cultural dels nostres 

paisatges és fruit d’un procés d’artialització, de manera que, sense que nosaltres ho 

sapiguem, la nostra mirada està forjada per una intensa petjada artística5. 

 Per tant, les produccions artístiques que d’alguna manera instauren un diàleg amb 

el paisatge estan col·laborant a modelar-lo. Els artistes ens recorden que la terra no és, 

d’antuvi, un paisatge, i per passar de l’una a l’altre cal un treball d’elaboració artística. 

 Partint d’aquestes premisses conceptuals, es proposa analitzar l’obra d’alguns dels 

artistes actuals que treballen en o sobre el territori. De quina manera les seves reflexions 

artístiques tenen a veure amb la formació de nous valors sobre el paisatge del Baix Ter i 

com a través de la seva aportació simbòlica i estètica enriqueixen la nostra mirada a l’hora 

de relacionar-nos-hi. 

 Des d’aquest estudi, entendrem aquestes produccions com a part del patrimoni 

viu de la zona, allunyant-nos així de la tendència a deixar de banda el període 

contemporani a l’hora de valorar el patrimoni cultural d’un lloc. Els artistes, través d’elles, 

ens mostren com els processos d’apropiació i posterior assignació de significat a un 

determinat paisatge, tant a nivell individual com grupal, esdevenen manifestacions de 

comunicació humana del territori6.  

 

3. Objectius 

3.1 Conèixer 

 En un primer moment, el nostre itinerari de recerca ens ha de portar a la 

coneixença de quines són les figures artístiques més rellevants que treballen en i sobre el 

territori. Elaborarem un catàleg i apuntarem a grans trets les característiques formals i 

temàtiques dels seus treballs artístics i dels discursos que hi ha al seu darrera. Sovint són 

treballs que apel·len a elements intangibles del paisatge, per la capacitat de l’art de 

comunicar els espais més sensibles de la realitat. Aquests elements intangibles, però, són 

fonamentals en la història i la vida d’una terra. Per aconseguir un desenvolupament 

integrat d’un territori és important tenir cura tant dels elements tangibles com dels 

intangibles, perquè sovint un es sustenta en l’altre7. Com a noves manifestacions, 

                                                 
5 Alain ROGER, Breu tractat del paisatge. Capellades: La Campana 2000, p 18   
6 Jordi de SAN EUGENIO VELA, Cap a un model comunicatiu del paisatge. Girona: UDG 2008, p 178  
7 Eliseu T. CLIMENT (dir). Recuperar. Com revitalitzar l’essència del territori (Institut del Territori) València:  3 i 4 

2011, p 18  



 
 

10

passaran a sumar-se al pòsit cultural format per tots els elements patrimonials que fan que 

la població arreli en el territori, a través d’un sentiment de pertinença que es perpetua al 

llarg de les generacions.  

 

3.2 Difondre 

 És la nostra intenció, també, col·laborar a la tasca de fer visible i difondre la 

riquesa artística de la zona que ja es treballa des d’algunes de les seves institucions 

públiques i des d’algunes iniciatives privades. Pensem que un treball més de síntesi sobre 

la realitat cultural i artística recent pot ajudar a donar una visió més general de la seva 

panoràmica i podria derivar, per exemple, en projectes de divulgació en diferents formats, 

per exemple, una exposició col·lectiva, un documental, publicacions... Al mateix temps 

es pretén aportar reflexions que vagin més enllà de fer un simple catàleg i que serveixin 

per aprofundir sobre el present, passat i futur del paisatge del Baix Ter. 

 

3.3 Revaloritzar 

   En temps de Globalització econòmica però també cultural, s’ha comprovat que els 

paisatges cada vegada s’assemblen més els uns dels altres i els trets identitaris queden 

desenfocats. Els paisatges contemporanis, o molts d’ells, són fabricats en sèrie. Sovint, les 

dinàmiques econòmiques han dictat els usos i configuracions del territori, el paisatge i, de 

retruc, de la seva gent. Ara bé, aquests paisatges contenen en el seu si els elements de la 

seva pròpia regeneració: els patrimonis natural i cultural8, tant si són tangibles com 

intangibles, com a aglutinadors dels valors que la gent que hi viu atorga al seu territori, en 

el seu procés de construcció social simbòlica.  

 En un món cada vegada més homogeneïtzat s’ha desencadenat una interessant i 

inesperada tensió dialèctica entre allò global i allò local. S’ha creat, en les societats 

contemporànies, una creixent importància dels llocs i la seva identitat, de manera que es 

redescobreixen, reivindiquen i reinventen. El primer pas és revaloritzar el paisatge com un 

ens primordial per a la qualitat de vida en un lloc. Des de l’art sovint es poden oferir 

lectures d’un paisatge que reconeguin el seu valor únic i al mateix temps 

                                                 
8 Eliseu T. CLIMENT (dir). Recuperar. Com revitalitzar l’essència del territori (Institut del Territori) València:  3 i 4 
2011, p 18  
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multidimensional i que ens ajudin a prendre consciència de les formes en com ens hi 

relacionem.  

3.4 Participar 

 EL paisatge és un ens viu, que canvia constantment. La manera com el concebem 

condiciona també com ens hi enfrontem a l’hora de modificar-lo, el vincle que s’estableix 

ens porta a una nova construcció9. Al crear i recrear els paisatges a través de signes amb 

missatges ideològics es formen imatges i patrons de significats que permeten exercir el 

control sobre el comportament, ja que les persones assumeixen aquests paisatges 

manufacturats de manera natural i lògica, passant a incorporar-los al seu imaginari i a 

consumir-los, defensar-los i legitimar-los10. 

 Aquest procés de consciència pot portar a replantejar-nos les nostres creences, 

valors i actes en relació a l’entorn i a la seva conservació i a conduir-nos a emprendre una 

actitud activa en la defensa, gestió i descoberta del territori11. El desenvolupament de la 

investigació ens conduirà també a obrir noves qüestions sobre els reptes de futur que ha 

d’enfrontar el territori en relació a la seva gent i paisatge. 

 

3.5 Revitalitzar 

 En definitiva, aquest treball pretén sumar-se a les moltes iniciatives que 

s’emprenen des de la zona per anar dotant de nova vitalitat a la seva essència. Per reforçar 

el sentiment de pertinença i els lligams entre les persones que habiten la zona, sense 

perdre una visió global de la realitat i dels temps. 

 

2.6 Obrir nous qüestionaments  

 Com tot treball de recerca, el nostre començarà amb unes preguntes fonamentals: 

Quins canvis hi ha hagut en els últims anys en el territori? Quina és la seva realitat 

cultural i artística? Com s’interpreta el paisatge del Baix Ter? Quins valors hi destaquen? 

Com contrasta amb la realitat social de la zona?  

 Probablement, però, el desenvolupament de la recerca ens conduirà cap a  

                                                 
9 El paisatge transgredit. Fundació Espais d’Art Contemp. Barcelona: Híbrids 2005, p 3  
10 Joan NOGUÉ (ed.), La construcción social del paisaje. (Paisaje y teoria) Madrid: Biblioteca Nueva, 2007, 12 pp 
11 Eliseu T. CLIMENT (dir). Participar. Com incidir en les decisions que afecten el territori. (Institut del Territori)   

València: 3 i 4 2009, p2 
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l’ obertura de noves qüestions que, tot i que quedin sense resoldre, obligaran a començar 

ja la seva reflexió: Cap a on va el territori? Cap a on el pensem? Així doncs, esperem que 

serveixi també per començar a forjar nous projectes de futur pel territori. 

 

4. Fonts  

4. 1 Fonts bibliogràfiques 

A l’hora d’enfocar la nostra recerca haurem de tenir en compte els referents bibliogràfics 

en cinc àmbits principals: 

4.1.1 Marc teòric i conceptual: teoria i tractament del paisatge des de les ciències socials i 

humanes, especialment pel que fa a les relacions entre art i paisatge.  

4.1.2 Estudis generals sobre el Baix Ter.  

4.1.3 Treballs sobre artistes i Baix Ter 

4.1.4 Bibliografia específica sobre els artistes escollits pel treball. 

 

4.2 Fonts orals 

 Una part important del treball, però, serà el contacte directe amb els artistes. Les 

diferents entrevistes, la visita dels tallers, el comentari de l’obra pròpia... Es vol defugir el 

mer treball teòric, per reclamar una recerca estretament vinculada amb la realitat, que 

sorgeixi d’ella per retornar a ella.  

 A les últimes dècades, des de les ciències socials, s’ha recalcat la importància 

fonamental de les fonts orals  com a eina de treball imprescindible per treballar la història 

i com una manera de democratitzar el coneixement, defugint la mera erudició. 

 En aquest cas té molt sentit treballar amb fonts orals, perquè es tracta de teixir un 

entramat reflexiu entre les diferents mirades artístiques sobre el territori. La gravació 

d’entrevistes amb aquests agents actius de la zona pot ser també una aportació de cara el 

futur, com a manera de preservar la història recent vinculada al territori. 

 S’ha establert entrevistes amb els artistes següents: Chantale Heimo, Jordi 

Rodriguez Amat, Clara Gassiot, Xavier Bisbe, Jofre Sebastià, Helène Yussé, Cristina 

Fontserè, Dani Salvà, Jordi Isern i Jordi Gamero i Assumpció Mateu. 
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4.3 Fonts visuals.  

 En els darrers anys han estat múltiples els reconeixements que ha rebut la imatge 

com a generadora de discurs i, per tant, com a font per a la recerca, no ja 

complementària, sinó principal. També des de les publicacions locals s’ha reconegut12. 

 Tractant-se, doncs, d’un treball sobre disciplines artístiques, encara és més 

rellevant que tinguem en compte les imatges com a font primordial a l’hora de traçar el fil 

conductor del treball.  

 La seva anàlisi i tractament en relació al discurs del treball serà bàsica.  

 

5. Metodologia 

5.1 Paradigma de recerca 

 Aquest treball de recerca es basa en un paradigma qualitatiu amb una posició de 

l’investigador interna, ja que la seva presència a les entrevistes i converses amb els artistes 

el farà part activa de les fonts obtingudes. 

 La nostra proposta té garanties de viabilitat: es pot afirmar que reuneix els 

requisits de qualsevol problema de recerca perquè és: real, factible, rellevant, resoluble, 

generadora de coneixements i de nous problemes. 

 

5.2 Disseny metodològic: variables d’estudi i instruments de recollida de dades. 

 En aquesta recerca existeixen algunes variables quantitatives i qualitatives d’estudi, 

tenint en compte que el treball d’investigació es basa en l’extracció de dades i resultats 

que provenen de fonts documentals, entrevistes personals i l’anàlisi d’obra gràfica d’uns 

artistes concrets. 

Cal esmentar que a l’hora de seleccionar la mostra d’artistes que participaria en el 

projecte no s’ha fet aleatòriament, sinó que ha respost al propòsit concret de la recerca i 

s’ha fet amb l’assessorament d’alguns dels gestors artístics més rellevants del territori: 

Eugeni Prieto, comisari de les exposicions d’art contemporani del Museu de la 

Mediterrània; Montserrat Moliner, gestora de la Nau Côclea, i Núria Costa, directora de 

l’espai Palau Solterra de la Fundació Vila Casas de Torroella de Montgrí. A més, s’ha 

comptat amb el suport i l’assessorament des de la universitat de Girona de la Doctora 

                                                 
12 Josep LLORET - Joan SURROCA, Imatges històriques de Torroella i l’Estartit, Girona: Museu del Montgrí i del 

Baix Ter 1995, p 10  
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Maria Assumpta Roig, especialista en Patrimoni Cultural i autora de múltiples treballs 

sobre les comarques gironines i de la Doctora Lluïsa Faixedas, especialista en Art 

Contemporani Català. 

 

5.3 Anàlisi i interpretació de les dades. 

 Les reflexions obtingudes arran de les obres d’art que s’analitzaran per entendre 

cada estudi de cas i obtenir-ne conclusions podrien ser aprofitables en altres contextos 

geogràfics. La fiabilitat de les dades quedarà establerta arran del procediment d'ús directe 

dels instruments recollida de dades i les conclusions de cada cas hauran estat validades 

mitjançant el contrast amb fonts diferents. Un cop interpretades les obres artístiques i la 

seva relació amb el territori, es compararan casos diferents per identificar-hi elements 

comuns d'especial rellevància. De l'anàlisi conjunt de totes les obres se'n derivaran unes 

conclusions per permetre assolir les finalitats plantejades amb la recerca.  
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Jordi Gamero. Fotoperiodisme apassionat pel territori. 

 

Trajectòria sobre el terreny 

Jordi Gamero es confessa un apassionat del periodisme, per la seva capacitat de -

«plasmar la realitat sense filtres, d'esbudellar-la, d’arribar al moll de l’os»13.  Se’n declara 

devot i es mostra molt crític amb els darrers temps de l’ofici, que veu al servei de  la 

legitimació del sistema i el seu abandó  de la militància social. Reclama el seu retorn al 

servei de la gent sense demores, «ara que ens cal algú que ens expliqui amb poca metàfora 

i molta prosa què ens està passant, cap a on anem, què serem quan siguem grans.»  

Després d’haver estudiat a la Universitat Autònoma, a Bellaterra, la seva carrera i 

la seva trajectòria són forjades a casa seva, l’ Empordà. Va néixer a la Bisbal i va treballar a 

la delegació comarcal del Baix Empordà del diari El Punt durant dotze anys. Després 

d’haver estat cap de premsa del Consell Comarcal del Baix Empordà, ara és cap del 

departament de comunicació dels Ajuntaments de Forallac i de Torroella de Montgrí.   

 La fotografia va arribar a la seva vida de manera amateur ja des de l’època de 

l’institut. L’ha viscut sempre com a un exercici íntim al qual no s’ha dedicat mai 

professionalment, de manera que n’ha gaudit sempre d’una manera molt lliure, sense 

estar gens condicionat. Per a ell és una eina molt útil per interpretar la realitat. Alguns 

dels seus referents son Toni Catany, Navia, Ramon Masats, Josef Sudek, Paco Ontañon... 

A l’associació Contrallum li van oferir la formació de la part més tècnica i ell s’ha cuidat de 

forjar-se la resta, preparant exposicions, premis... A l’hora de concebre els seus treballs, en 

un primer moment, declara buscar la mirada estètica, més conceptual que el documental. 

En el moment de parlar més concretament de l’elaboració dels seus treballs, però, sembla 

                                                 
13 Jordi GAMERO, Adéu Periodisme. Palafrugell:Revista de Palafrugell 2012, p 24 
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que es decanti més per els seus ideals periodístics al servei de la prosa, que no pas per la 

poesia. De manera que un enfocament i l’altre es complementen. Un buscat de manera 

més conscient i l’altre que aflora per convicció i tarannà de fons. 

 En Jordi ha estat autor de treballs fotogràfics molt poètics com Arquelogia de 

memòria. Va participar també al festival de fotografia de Torroella el tema del qual era el 

silenci. Va triar el motiu de la boira com suggerent del silenci. Explica com podria haver 

buscat unes imatges més despullades, més poètiques, més d’autor, però que va voler 

relacionar-les amb el territori, perquè volia que la gent s’hi sentís reflectida i va realitzar 

tot un seguit d’imatges dels entorns de Torroella coberts per la boira: les barraques de les 

hortes, la barana del pont del riu, els carrers, els cels de fons, els camins rurals, les illes 

Medes... 

La trajectòria fotogràfica més documental d’en Jordi es va animar quan al 2005 va 

presentar un treball de reportatge sobre els carboners de les Gavarres al famós festival Visa 

pour l’Image de Perpinyà i va obtenir el primer premi en l’apartat Visa’off, dedicat a autors 

independents. Tota la tasca feta amb aquest treball va servir-li de gran aprenentatge. Tot i 

treballar sobre un conjunt, va procurar que cada fotografia funcionés també de manera 

independent i tingués la seva pròpia narrativa i poètica dins del fil global.  

 

Un projecte clau en un moment delicat 

El 2009 el Museu de la Mediterrània volia fer una exposició sobre la pagesia del 

Baix Ter des d’un punt de vista actual. Era una manera, també, de rendir un homenatge a 

aquests grans protagonistes del territori en un moment en què alguns se sentien deixats 

de banda pel procés d’aprovació del projecte del Parc Natural de les Illes Medes i el Baix 

Ter. Al Museu es va crear una comissió per crear el projecte expositiu i a en Jordi se li va 
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encarregar el treball fotogràfic, que va acabar essent el que va acaparar tot el cos d’una 

exposició que va ser tot un èxit. Van adonar-se que el tema era massa ampli i que per tal 

de funcionar com a narrativa expositiva havia de buscar un fil més concret. Es van fer 

diverses propostes i va sortir escollida la idea d’en Jordi: tractar la relació estètica entre la 

pagesia i el territori, destacar com l’agricultura modela el paisatge d’un paratge tan 

humanitzat. Així el títol va acabar essent: Pagesos, home i paisatge al Baix Ter. 

 El treball fotogràfic va durar un any sencer. Temps necessari per cobrir el 

seguiment de la transformació del paisatge durant les diferents estacions. Ell mateix 

explica que la clau va ser trepitjar molt el territori. L’autor jugava amb l’avantatge de 

conèixer l’entorn des de sempre, però va necessitar moltes hores de caminar i passejar-se 

per la zona. El seu mètode, explica, és passejar-se amb els ulls ben oberts, la mirada 

sensible i l’actitud receptiva, encara que el dia, la llum i el temps sembli que no 

acompanyen.  

Paral· lelament, va haver de realitzar tota una feina documental per substituir el 

seu desconeixement del món de l’agricultura. Va haver de buscar referents en diferents 

camps: en l’arròs, la fruita, els cereals..., per tal de conèixer els diferents cicles de l’any, els 

cultius... Una de les primeres evidències que va constatar parlant amb els pagesos va ser 

que els criteris estètics d’un i dels altres molt sovint no coincidien, perquè la percepció 

dels diferents elements no és la mateixa per algú que els veu i els treballa cada dia, que per 

un observador extern. 

En general va tenir una bona acollida entre els pagesos amb qui va tractar i de 

seguida van voler col· laborar en el projecte. Per altres, en canvi, la càmera d’en Jordi als 

seus camps va resultar ser una presència incòmode en un moment en què el projecte de 

llei havia atret els periodistes. 



 
 

20

Tensió entre l’universal i el reportatge. 

La idea que vertebrava tot el treball era buscar una imatge significativa del Baix 

Ter, una síntesi visual. Un universal amb una component estètica molt forta. Per en 

Jordi, el paisatge del Baix Ter –potser com tots- és un concepte molt íntim, que tothom té 

a la seva manera. Per ell és un factor molt important i confessa que no ha volgut marxar 

de la zona precisament pel seu paisatge, per ell un element determinant per a la qualitat 

de vida. Però a l’hora d’encarar el procés va adonar-se de seguida que justament la 

idiosincràcia del Baix Ter era la de ser un paratge molt ric, un territori petit que contenia 

molts paisatges en un i, malgrat tot, té un sentit com a unitat de paisatge. Hi havia 

diferents referents clau, com el riu, el Montgrí, la Gola del Ter, el mar, les Medes, els 

aiguamolls... i enmig de tots ells, encadenant-los i formant un entramat en xarxa, els 

diferents camps de cultiu. De manera que el tret característic d’aquest paisatge és, 

justament, la seva diversitat, per tant, no se’n podia extreure una sola imatge sinó que 

Figura 1 Figura 2 
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calia reflectir aquesta riquesa d’un territori que «semblava fet expressament perquè tots en 

puguem gaudir». A més, la contínua exposició a vents de tota mena, especialment la 

tramuntana, fa que la varietat de cels, núvols i llums també sigui infinita. Per tant, la 

matèria primera estava ben servida, només calia posar-se a treballar. 

En el procés de confecció de l’exposició, en Jordi va anar agrupant el material sota 

diferents apartats. Al d’eines i treball, hi podem trobar els diferents tractors removent el 

sòl, alguns pagesos i 

treballadors del camp amb les 

seves eines... Al de personatges 

és on trobem retrats de 

primers plans d’alguns dels 

pagesos que van voler posar-se 

davant la càmera. Va procurar 

que en sortissin de totes les edats. 

Al de Montgrí i els pobles, trobem la vista 

de l’emblemàtica muntanya des de Fontanilles, 

Llavià, Palau Sator, Pals, Parlavà, amb el primer 

pla dels diferents cultius de cada zona. Diu en 

Jordi que és evident que el Montgrí és l’skyline del 

Baix Ter. De fet, la silueta del massís és el logotip 

turístic de Torroella, però és també el taló de 

fons dels veïns i treballadors d’aquests pobles.  

Un altre grup d’imatges del treball era la 

dels cels. Al ser una plana, resulta un espai molt 

Figura 3 

Figura 4 
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obert, de manera que el pes del cel en el paisatge és fonamental. A més la presència de 

vents considerables fa que els núvols agafin un ventall de formes molt diverses. L’altre 

element que fa parella amb el cel és l’aigua, que sempre és un objecte artístic molt agraït i 

amb molt potencial. El riu, l’avenç de les regues d’inundació en un camp encara sec, les 

tempestes de fons, els aiguamolls, els recs, li fan de mirall i amplifiquen les seves formes. 

Moltes vegades amb el Pirineu de fons, que tot i ser lluny, és un element imprescindible 

del paisatge del Baix Ter, especialment quan és nevat i fa tramuntana, quan es veu tan 

definit que sembla que sigui a tocar.  

Amb el zoom una mica més a prop, en Jordi va seleccionar tota una altra sèrie 

d’imatges sobre els diferents cultius i el seu entorn. Els cereals, els girasols, les plantacions 

d’arbres, els fruiters, l’arròs..., en les seves diferents fases: la floració del presseguer, de la 

pomera, les bales de palla, els brins d’arròs incipient, les caixes de fruita...  La sèrie textures 

estava formada per primers plans de fotografies de terra en diferents estats: amb roderes, 

assecada, molla, amb líquens, gelades, palla... a l’exposició va formar un collage que es va 

situar al terra, de manera que l’espectador el trepitjava. 

Per últim parlarem de dues sèries concretes: la del plataner i la dels xiprers. En totes 

dues va utilitzar uns punts fixes per treballar uns mateixos angles durant les diferents 

estacions. Plantar arbres entre els camps era una antiga costum i un llegat de les 

generacions, especialment el xiprer, perquè protegeix de la tramuntana, és estètic i ofereix 

un resguard a l’ombra pel pagès durant la seva llarga jornada. Un dels llocs escollits per 

en Jordi per fer el seguiment de les estacions va ser un camp d’arròs, amb la singularitat 

que contenia un plataner malalt al bell mig. El visitava cada setmana o dues. Un element 

purament estètic al bell mig d’un camp que trenca l’horitzontalitat del paisatge que avui ja 
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no hi és. Les seves fulles van fent  el seu cicle, al ritme sota el qual també es transforma al 

seu entorn, l’arròs, els ocells, l’aigua, els homes i les dones, el paisatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 



 
 

24

Paisatge humà, exposició d’èxit. 

 Després de recollir més de 6.000 

fotografies en un any, se’n van seleccionar 

entre 110 i 150. La majoria es van imprimir i 

les altres hi eren presents en format digital. 

Va ser una exposició ambiciosa i s’hi van 

destinar recursos. A banda de ser un 

homenatge als pagesos de la zona, també era 

un testimoni d’un lloc, d’una gent i d’un 

moment històric. 4.000 de les fotografies de 

base estan al centre de documentació del museu i s’estan inventariant. 

 El seu missatge era clar: el paisatge del Baix Ter està format per molts elements 

naturals, però, un dels elements més determinants és cultural, és humà, és l’agricultura. El 

treball al camp modela d’una forma inequívoca el territori al llarg de l’any i li confereix 

l’aspecte cuidat i ordenat que estem acostumats a veure. Aquesta fotografia és l’escollida 

per en Jordi per tal d’emfasitzar aquesta idea, de com els camps –en aquest cas d’arròs- 

són el producte de moltes hores de sol i de feina de molta gent, que els treballa en silenci 

i que amb la seva tasca antiga, no només ens proporciona l’aliment que necessitem per 

viure, sinó que esculpeix un paisatge i cuida un entorn. Abans, sense gaire més ajuda que 

les pròpies mans, tal i com es pot veure en la plantada tradicional d’arròs que es fa cada 

any, ara amb la mecanització amb el suport de tota mena de maquinària, però ningú pot 

negar la dignitat d’una feina tan antiga com necessària.  

Quan li pregunto a en Jordi el per què mantenir-se en la fotografia en color, em 

respon que el blanc i negre és més poètic i més estètic, però que ell volia un llenguatge 

Figura 6 
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que arribés a la gent a qui, precisament, anava dedicat aquest reconeixement públic. Tot i 

que l’exposició va estar un temps també a la casa de cultura de Girona, on va tenir la clau 

del seu èxit va ser a casa seva, al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.   

La inauguració, amb una afluència insòlita, va anar acompanyada d’una xerrada 

del mateix Jordi Gamero sobre el concepte de paisatge, com un concepte en extinció i 

d’una d’Ernest Costa, fotògraf del paisatge. La posada en escena era molt atractiva i les 

fotografies van tenir molt bona acollida, superant totes les estadístiques de visitants. 

Precisament, per la seva voluntat de posar l’accent a l’entorn quotidià, en el valor d’una 

feina i d’una gent, que es veia reconeguda, en ells mateixos, en els seus avantpassats 

directes, en una zona on gairebé tothom es dedicava a l’agricultura. Segons el director del 

museu, mai tants pagesos havien entrat a veure una exposició. Als altres, el coneixement i 

la contemplació de la bellesa de tot aquest univers agrari al nostre abast ens retorna la 

consciència de la seva noblesa. 
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Dani Salvà. Testimonis de la vida tradicional. 

 

Passió viatgera. 

Un cop més, amb en Dani trobem la fotografia com a complement de la feina 

professional. En Dani és un jove que ha viscut tota la vida a Casavells, un poblet agregat a 

Corçà, a la banda de la Bisbal. Actualment és mestre a Begur i compagina la seva feina 

amb la seva gran passió: els viatges.  

Es coneix el seu entorn des de sempre. La seva afició al ciclisme li va permetre 

conèixer i recórrer pam a pam la comarca i explorar els seus racons des de camins i 

caminois sovint inaccessibles amb cotxe i a un altre ritme. Descriu el Baix Ter com una 

zona suau, en consonància amb el curs baix d’un riu i la tranquil· litat de les seves aigües. 

Hi destaca l’impacte que hi té el turisme, especialment en la zona de la costa, i al parlar 

del futur del territori afirma que li agradaria que tot canviés més lentament, sense perdre 

la personalitat que li és pròpia. La seva família materna és  de l’Alt Empordà, zona que 

també sent com a casa seva.  

Va començar a fer fotografies a partir d’una estada al Nepal, al 2001, amb una 

reflex mecànica. L’excepcionalitat del paisatge i de la cultura l’obligava a voler endur-se un 

record d’aquelles terres. Com que no va quedar content dels resultats, va començar a fer 

cursets de fotografia, tallers amb fotògrafs i a posar-se en contacte amb els Amics de la 

fotografia de Torroella de Montgrí. De seguida es va passar al digital. A partir de llavors, 

una cosa ha anat lligada amb l’altra: les experiències viatgeres amb l’aprofundiment en la 

fotografia com a manera d’acostar-se, interpretar i entendre el món i la gent que hi viu. 

Mongòlia, la Xina, el Sàhara, Líbia, Lisboa, les mines de Potosí, Bolívia, Síria, Etiòpia, 
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Grècia, la ruta de la seda...  Steve Mc Curry és el seu referent com a fotògraf viatger per 

excel· lència. 

  En els últims anys, però, la fotografia ha transcendit l’esfera dels viatges i ha 

esdevingut per en Dani un afer quotidià, íntim, que li serveix també per relacionar-se amb 

el seu entorn més proper i ha començat a fer alguns treballs sobre el seu entorn.  

 Els viatges l’han fet reflexionar sobre les contradiccions entre conservació d’uns 

valors naturals i culturals i el dret al desenvolupament econòmic de les societats i de 

l’accés a una vida més còmode. Viatjant s’ha sentit atret per les zones on es mantenien les 

costums tradicionals, però és conscient que a casa seva s’han perdut per tenir accés a un 

estil de vida potser més fàcil, però no exempt d’uns costos molt elevats. Un cop a casa el 

què ha fet és girar la mirada a les arrels familiars per redescobrir tota una sèrie de 

pràctiques tradicionals que marcaven el caràcter i les costums d’aquestes terres. 

 

Rural. 

 El seu principal treball sobre el Baix Ter és una sèrie iniciada el 2009 i que encara 

manté en obert. Al Claustre de l’Hospital, a Torroella, hi va fer una exposició d’algunes 

de les fotografies; la Revista de Girona en va treure un reportatge, publicat el 2011 amb 

text de Judit Pujadó. La revista les Gavarres li ha proposat publicar-li el treball en forma 

de llibre, de cara al 2013, que consistiria en un reportatge que englobés tots els àmbits 

rurals de l’Alt i el Baix Empordà.  

La sèrie es titula Rural i neix de la proximitat d’en Dani amb tot unes pràctiques 

de la vida a pagès que ell sempre ha viscut de prop i que veu que estan desapareixent per 

moments. Fotografia amb la voluntat de donar testimoni, d’aixecar acte, com a manera de 
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preservar en imatges tot un patrimoni, que després de romandre viu durant segles, és a 

punt d’extingir-se. 

 La vida de pagès era la principal forma de vida al Baix Ter, com també a la major 

part dels territoris de les 

terres catalanes fins fa poc 

més de cinquanta anys. 

Malgrat la duresa d’un dia 

a dia lligat a la feina física i 

les condicions climàtiques, 

també comportava molts 

avantatges que, encara que sigui tan recent, sembla que haguem oblidat. La família 

extensa i els veïns formaven una comunitat i una unitat econòmica i cultural. La riquesa 

de recursos d’aquesta terra, permetia que aquells que hi vivien poguessin ser gairebé 

autònoms. Malgrat que no era possible disposar de tant temps lliure com sembla que 

tinguin els nostres ritmes moderns, acolorits amb caps de setmana, vacances i oci de tot 

tipus, també és cert que el tempo amb què discorria tot plegat era un altre i la dissociació 

entre feina, família, alimentació, exercici físic i oci no existia tal i com la coneixem ara, 

sinó que tot plegat quedava relligat en el temps cíclic dels dies i les estacions. La 

dependència de les condicions climàtiques feia mantenir també un lligam estret amb la 

natura i el què exigia en cada moment, mantenint sempre una comunicació fluïda amb 

l’entorn, de manera que l’equilibri home-natura perdurava d’una manera ferma i 

sostenible.   

 Avui que tot això s’ha esquinçat d’una manera ferotge i irreversible i hem perdut 

les mesures de les nostres accions i relacions, les imatges d’ en Dani se’ns presenten com a 

Figura 7 
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paisatges gairebé bucòlics, com a peces de museu, perquè els nostres dies, interessos i 

ocupacions queden molt lluny de tot un univers que temporalment i geogràficament 

tenim encara tan a prop.  

En Dani ha fotografiat alguns dels pocs exemples que resten al Baix Ter de 

persones que viuen d’una manera bastant semblant a la que s’havia viscut sempre. Ho ha 

fet en blanc i negre, una tria que confereix a les imatges una força expressiva molt potent i 

un alè nostàlgic que s’escau a una temàtica que té molt present que cada vegada és més 

residual.  

 En primer lloc trobem les imatges d’en Lluís, el pastor de Serra de Daró. Serra, 

poble proper a Casavells, formava juntament amb Ullastret i Llavià, una batllia reial. 

Instal· lat en plena plana fèrtil no hauria de ser difícil trobar espais per pasturar. El fet és 

que el preu amb què es paga la carn, fa que un pastor que abans podia subsistir fent-se 

càrrec d’un ramat d’unes cent cinquanta ovelles, avui en necessiti gairebé 600 per quadrar 

els números. D’aquesta manera, l’ofici de pastor es troba en evident recessió, malgrat els 

intents d’oferir formació i reconeixement com la creació de l’escola de pastors de 

Figura 8 
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Catalunya. 

 A les fotografies d’en Dani podem veure en Lluís amb els gossos, inseparables 

companys de feina, conduint el ramat amunt i avall. Ell mateix ha escollit aquestes 

imatges com a més representatives de la integració entre home i paisatge.   

 A continuació trobem els arrossers de Pals, que rememoren cada any la plantada 

tradicional que organitza el Molí de Pals. Es tracta d’una petita representació en què els 

participants poden fer-se una idea de la diferència que representava l’agricultura abans 

que la mecanització la convertís en una indústria i la prepotència de certa vida urbana 

devalués el seu prestigi. A Sant Climent de Peralta també es commemora cada any l’antiga 

cerimònia de la carbonera i de la sega tradicional.  

L’arròs és el cereal més nutritiu que coneix la humanitat i base de l’alimentació de 

moltes cultures. Al Baix Ter ja s’hi havia conreat, per la facilitat d’accés a l’aigua, que, 

com és sabut, aquest cultiu necessita en abundància. A principis de segle passat, però, es 

va encetar el debat sobre la seva conveniència, perquè el seu cultiu s’associava a la 

propagació de malalties com el paludisme i es va deixar de banda. Recentment s’ha 

recuperat, se’n cultiven nombroses varietats, fins i tot alguna fracció en ecològic i l’arròs 

de Pals ha anat agafant anomenada. Ara bé, la maquinària agrícola i les noves 

canalitzacions de l’aigua ofereixen unes condicions a l’ofici que faciliten molt la feina, 

però també en redueixen l’ocupació. 

 El tercer apartat del treball rural està dedicat a la recollida de les olives del Mas 

Jordi de Torrent. Aquesta família segueix celebrant la cerimònia d’aplegar les olives al 

novembre, estendre les xarxes a terra i sacsejant la soca per fer-les caure quan son 

madures. Un cop ensacades les porten al trull i tenen oli per tot l’any. 



 
 

31

 I si un altre cultiu li feia la competència a les olives a l’Empordà eren les vinyes. 

Abans de la fil·loxera tot el terreny era cobert de feixes i feixons i cada mas es feia el seu 

vi. En Dani va fotografiar la verema de Can Nicolau, de Sant Climent de Peralta, que 

encara celebren a la manera tradicional. 

 Per últim, tenim el testimoni d’un dels altres cerimonials de l’any: la matança del 

porc. A totes les cases hi engreixaven com a mínim un porc l’any i el dia de matar-lo era 

tota una festa on hi acudien familiars i amics. A l’hivern es reunien un parell de dies i 

s’apressaven a fer botifarres, embotits, lloms i pernils. Es sabut que s’aprofitava 

absolutament tot d’un porc i es trobava la manera de conservar-lo, en un temps en què no 

hi havia congeladors. . Ara la normativa marca que s’ha de fer als escorxadors, però 

algunes famílies continuen sense abandonar la costum. 

 A banda d’aquest ventall de d’imatges sobre la vida a pagès, en Dani va anar a 

fotografiar la tria dels mulats, la pastura d’estiu dels cavalls de muntanya. Surten per Sant 

Pere cap al Costabona i tornen a Espinavell per Sant Miquel, on els tanquen i fan tractes 

ramaders. Passen l’estiu a les pastures altes com fa centenars d’anys. El protagonista: en 

Cisco del Querol, eugasser de Rojà que s’ha entestat en mantenir viva la transhumància, 

mantenint d’aquesta manera el dret de pastura adquirit amb el tractat dels Pirineus. És 

sabut que a les terres del Montgrí també hi arribava la transhumància, una pràctica molt 

habitual en l’època en què calia adaptar l’estada al clima i protegir els ramats.  

 

La processó.  

 Si les cerimònies en torn del cicle de l’agricultura i la ramaderia formaven part del 

calendari a pagès, l’altra part del cicle el formaven les festivitats religioses, algunes amb 

herències paganes, també lligades a la natura. En els últims temps hi ha hagut la voluntat 
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per part de moltes poblacions, de recuperar tradicions i festivitats per tal d’atraure públic 

i recuperar les idiosincràsies en temps de crisi d’identitats en plena expansió de la 

globalització cultural. En alguns casos 

això s’ha esdevingut de manera una mica 

forçada i buida de contingut. En el cas 

de Verges, però, la tradició de la 

processó de Setmana Santa, com en 

d’altres poblacions, s’ha mantingut des 

d’antic. El primer testimoni escrit és de 

1666 i ja es parla de la representació 

vergelitana com d’una costum. 

 El teatre era un complement a la 

missa ja des de temps medievals. Era un 

recurs evangelitzador molt útil en un 

temps en què la missa en llatí allunyava els continguts i els missatges del públic, que se 

sentia més commogut pel teatre, en llengua vulgar i més proper. El text en què es basa 

aquesta processó de dijous sant és d’un llibre del s. XVIII, que segueix l’estil de versions 

anteriors, de tradició medieval, en què ja es representava el drama de la passió. Cada 

dijous sant a les cinc de la de la tarda, els manaies, els soldats romans, recorren el poble, 

sortint de l’ajuntament i tornant-hi a arribar amb les imatges que han recollit del poble. A 

les deu comença la representació del misteri de la passió. A la plaça major, el decorat és 

immillorable. Les muralles i les torres de la fortificació medieval son l’escenari de la 

representació d’algunes de les escenes de la vida pública de Jesús. L’entrada a Jerusalem, 

la Samaritana, el Sant Sopar, el Sanedrí, la Dansa de la Mort, l’hort del Gessamí i la 

Figura 9 
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condemna de Ponç Pilat.  A la segona part, l’església és el punt de partida d’una processó 

pels carrers, que simbolitzen la Via Dolorosa que va recórrer Jesús fins a la creu. Els 

protagonistes representen les escenes dels apòstols, del pelegrí, de la creu dels improperis, 

de la samaritana i les vestes blanques, il· luminats amb torxes, cargols plens d’oli, un ble 

encès al carrer dels Cargols....  

 La joia de la corona de la festa de Verges és la dansa de la mort. És l’única 

població que conserva viva una tipologia de la dansa de la mort, reminiscència de temps 

ancestrals, de culte als difunts. Es tracta d’una dansa macabra, l’origen de la qual està 

associat a les epidèmies de la pesta negra que van tenir lloc entre el  s. XIV i el XVII.  

 Cinc esquelets dansen al so d’un timbal, col· locats en forma de creu i amb un 

seguici de quatre personatges amb 

torxes. Dos són adults: la Dalla (que sega 

la vida) i la Bandera (que simbolitza que 

la Mort no avisa a ningú) i tres infants: 

un que porta un rellotge sense broques 

(a qualsevol hora arriba) i dos que 

porten un platet amb cendra (a la que tots ens reduirem).   

 Artistes de la zona han treballat sobre la temàtica de la processó de Verges. Jordi 

Rodríguez-Amat n’és un exemple. El pintor té tota una sèrie sobre la processó, va fer el 

cartell un any i fins i tot participava en la representació fent de Ponç Pilat. El 2012 en 

Dani Salvà va realitzar tot un reportatge de la festa. Tant de la part pública pels carrers, 

com dels moments de preparació, entre vestidors. En aquest cas, el color dinamitza les 

imatges nocturnes i comunica l’atmosfera màgica que es viu cada dijous sant als carrers de 

Verges, que ressuscita la transcendència de la festa centenària. 

Figura 10 
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Jofre Sebastià. La petjada humana sobre el territori. 

 

El seu refugi. 

En Jofre va néixer a Barcelona, però se sent mig fill dels boscos, els camps i les cases mig 

enrunades de Vilopriu.  Els seus pares van venir a estiuejar primer a una casa a Pins i 

després ja es van quedar a Vilopriu. Tots els caps de setmana i l’estiu. Per a ell, la verdor 

del lleure empordanès sempre es projectava sobre la grisor del deure a què assimilava la 

vida a Barcelona, ja des de petit. Aquí, podia recórrer l’entorn amb plena llibertat i 

l’amistat molt estreta amb un pagès del poble li va permetre conèixer de prop, la realitat 

de la vida i el treball.   

 Quan va haver de decidir sobre el seu futur va tenir clar que havia d’anar lligat a la 

creació i al treball amb les seves mans. Quan va ingressar a Belles Arts, va necessitar un 

espai creatiu i va habilitar-se les golfes de la casa de Vilopriu. No podia desvincular la seva 

passió creativa d’un entorn determinat que ell havia gaudit i sentit amb plena 

consciència. L’afició pel dibuix i l’interès per l’entorn natural per ell sempre havien anat 

lligats. D’adolescent va sentir-se atret pel romànic, com un art integrat a la natura i, més 

tard, va descobrir el Land Art com a disciplina contemporània que vinculava l’art amb la 

natura. Va ser el seu aixopluc i el seu camp de proves, per començar a experimentar i 

definir el seu llenguatge, el seu mitjà de comunicació, que bevia directament de les seves 

arrels. 

 Després, quan va acabar la carrera i passats uns mesos poc productius al Canadà 

va decidir que si algun lloc li oferiria la tranquil· litat, la llibertat, però també la sensació 

de trobar-se a casa que necessitava per començar a teixir l’obra pròpia, aquest lloc era 

Vilopriu. Fins i tot, explica, va tenir una experiència que li va deixar clar que articulava la 
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seva mirada a través de les seves vivències empordaneses: al Japó, creuant el país en un 

tren bala que anava a 300 i 400 km/h, a ell li venia al cap el camí de Vilopriu a Saüs, com 

un viatge astral que el retornava a la seva terra i a la velocitat humana del ritme del seu 

dia a dia. Així doncs, quan va començar a treballar de professor de dibuix d’institut, va 

escollir la demarcació de Girona i ja va instal· lar-se a Vilopriu, d’on encara no s’ha 

mogut.  

 Alguns dels seus companys que van estudiar amb ell, han acabat confinant la seva 

creació artística al racó dels hobbies i distraccions. Per ell, fins ara, ha continuat essent 

una necessitat creativa del dia a dia i una responsabilitat amb si mateix. Un espai de 

llibertat com ho eren els boscos quan ell era petit. Venir a viure aquí, li ha ofert el 

suficient aïllament, espai i diàleg amb la natura per anar bastint, mica en mica, la seva 

obra, que no pot concebre desvinculada d’aquest entorn. 

 A casa seva té el privilegi de tenir dos espais de treball que es complementen. El 

primer és on treballa l’art reposat, concís i concentrat del gravat. A les golfes, sota una 

claraboia que li proporciona llum natural a dojo, en mig del silenci, el recolliment, la 

temperatura constant i la vista dels boscos propers, és on teixeix els seus dibuixos delicats 

i on els guarda. L’altre espai és una antiga cort de porcs, sense parets, obert a l’entorn, on 

treballa l’escultura, de ceràmica o el ferro. És on pot fer soroll de tallar i picar el ferro, els 

cops d’amassar el fang..., la corporalitat de l’escultura necessita d’aquesta consciència de 

l’espai, de la seva interacció, de la presència dels altres elements: el bosc, la pluja, la calor, 

el vent..., i fins i tot l’oca, els coloms i algun gat, tot sovint.  
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Paisatge personal. 

 A l’hora de parlar de territori i paisatge en Jofre té clar que l’han influït les 

lectures teòriques que ha anat fent. Entén com a territori una marca espaial, una divisió 

política, feta per necessitats administratives. En descriure el territori del Baix Ter, se li fa 

impossible referir-s’hi sense subjectivitat, sense apel· lar al seu Baix Ter, per tant al seu 

paisatge personal, viscut, sentit, recordat. La presa de Colomers; Sant Llorenç de les 

Arenes, el poble abandonat a la riba sud del riu; el petit canal de formigó que ressegueix 

el riu en paral·lel; les bales de palla als camps entre Colomers i Jafre i els seus boscos; 

refugis de diverses experiències de nen...  

 Sempre s’ha interessat justament per la naturalesa cultural del paisatge, fet pels 

humans i per als humans, intervingut, dialogat i, sovint, mutilat. Al treballar sobre 

l’Empordà, també ha buscat sempre aquest punt d’intersecció entre natura i cultura, la 

petjada humana en l’entorn, que diu molt de com ens hi relacionem i de com el 

concebem. Sempre entre la commemoració nostàlgica, la presa de consciència i la crítica. 

De fet, la seva primera exposició individual, al 2002, ja es va titular Records d’una natura.  

 Al 2009 en Jofre va idear un 

projecte titulat Empordà IX, dins del 

festival Ingràvid, de Cultura 

Contemporània de l’Empordà de Figueres. 

Durant els 3 mesos previs al festival, 

passejants anònims realitzaven una 

enquesta on  havien d’esbossar el seu 

concepte de l’Empordà, els elements 

Figura 11 
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majoritaris que acostuma a veure en els seus desplaçaments habituals, els colors 

predominants i escollir entre uns dibuixos que proposava com a imatges més habituals a 

l’Empordà: un camp de golf, una granja de porcs, un tractor, un gotim de raïm, un ruc, 

un camp de golf, arbres, una prostituta a la carretera, grans torres elèctriques, un vaixell, 

bales de palla, una granja amb els seus dipòsits..., i encara els enquestats hi van afegir les 

rotondes, les cases adossades. Aquestes imatges es van poder veure durant el festival dins 

d’unes casetes d’ocells, a la rambla de Figueres, de manera irònica, referint-se als 

problemes que hi ha hagut a la ciutat amb els estornells. Hi havia un polsador que 

il· luminava l’interior de la caseta i es veia la imatge amb el percentatge de vots que havia 

obtingut. La informació restant s’adjuntava en un fulletó. 

 Amb aquesta obra crítica en Jofre volia contraposar la imatge que s’ha volgut 

vendre de l’Empordà com a paradís, de locus amoenus, de paisatge una mica amanerat per 

vendre’l com una postal, als turistes. Ara bé, encara que s’hagi volgut publicitar com a 

refugi de natura i tranquil· litat per urbanites, d’altra banda no s’ha posat fre a les 

actuacions urbanístiques mogudes pel capital i no per les necessitats de l’entorn: 

urbanitzacions, grans carreteres, comunicacions, rotondes, torres d’alta tensió, trens d’alta 

velocitat... Al parlar del futur del territori, en Jofre creu que després d’aquests anys 

d’excessos de tota mena caldria mirar d’intervenir el mínim possible. “És l’hora de 

racionalitzar la quantitat en front de la qualitat i autenticitat d’una idiosincràsia 

centenària”.  

 La seva obra és filla d’aquest territori, on s’ha motivat, gestat, creat i reflexionat. 

Ara fa dos anys que treballa en la temàtica del món clàssic, també molt vinculada al passat 

d’aquests paratges. Però a l’hora d’escollir les seves obres més representatives, en Jofre 

escull aquelles que parteixen del diàleg amb el territori des de l’inici. 
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Figura 12 
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Recorreguts 

Un recorregut no és només allò que practiquem sobre 

un indret determinat, sinó el què aquest practica sobre 

nosaltres. La intensitat, el dinamisme i la condició en 

què s’ha produït. El recorregut marca el camí. 

 Jofre 

 Recorreguts va ser una exposició del 2003 a la 

Sala d’Art Jove de la Generalitat. Es tractava d’una 

sèrie de gravats, fets a partir del terreny mateix. No 

de la mà de l’artista sinó del terra que trepitja. No 

només l’home deixa petjada en e  l territori, sinó que 

el territori també deixa petjada en l’home.  

 En Jofre va idear unes planxes d’alumini (un dels metalls més dúctils) per fer-ne 

unes plantilles com a planxes de gravat i estampar-ne així el que el seu pes i el seu caminar 

havien convertit en una altra manera de retratar el paisatge. De la mateixa manera ho va 

fer amb recorreguts més 

fins, lligant planxes més 

grosses al cotxe.  Així, va 

transitar a peu i amb cotxe 

per una sèrie de camins 

propers a Vilopriu, que 

passaven per Colomers, 

Jafre i Valldevià.  

 

 La seva idea va ser partir de la relació directa del pintor decimonònic pleinairista 

amb el paisatge que, mitjançant les seves habilitats, s’enduia un fragment del paisatge a 

Figura 13 
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casa seva, però en aquest cas no el què la subjectivitat del pintor decidia, sinó el què el 

paisatge imprimia en ell sense saber-ho. El resultat van ser una instal· lació, amb tota una 

sèrie de gravats, com els anomenats Petjades,  on les plantilles mostraven les marques del 

camí. L’exposició va viatjar també a Madrid, a la mostra Arte Joven. L’artista en feia la 

presentació: “Un recorregut no és només allò que practiquem sobre un indret 

determinat, sinó el que aquest també practica sobre nosaltres. La intensitat, el dinamisme 

i la condició en què s’ha produït. El recorregut marca el camí.”. 

 

Paraules com a pètals per a flors contra el ciment. 

Aquest és el títol de l’obra que va presentar en Jofre a Girona Temps de Flors. Per 

ell, l’ocasió va representar una oportunitat per denunciar davant dels milers de 

passavolants i turistes el què sentia com una injustícia que estava passant al seu voltant i a 

la qual semblava que tothom girava la cara, immers en el plaer de l’hedonisme dels últims 

temps. El què es plantejava era un acte de presa de consciència de la transcendència dels 

nostres actes sobre l’entorn.  

Enmig d’un dels màgics patis renaixentistes de la capital de província, va estendre-

hi un enreixat de protecció d’una grua i va configurar-hi tota una instal· lació. El títol de 

l’obra era la nota de punt de partida. Va prendre plantilles de flors de plàstic, que podien 

ser escrites, pintades o dibuixades amb un retolador i penjades a la paret verda artificial 

que cobria la grua. Els espectadors hi col· laboraven. Al cap de ben poques hores el prat 

verd de la paret ja era cobert amb flors de referència a tota la sèrie d’abusos que s’han fet 

sobre l’entorn en els darrers anys: especulació immobiliària, la MAT, el TGV... Davant 

d’aquest verd de fons, setze grans testos disposats en quatre files oferien els seus fruits: 
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pilotes de golf, totxanes, fragments d’asfalt de carretera i trossos de ferro de les línies 

elèctriques. No calien més explicacions. Va ser un èxit. 

 

Paisatge Ibèric 

 El Centre Sant Josep de l’Hospitalet va acollir el 2004 una exposició d’en Jofre 

titulada Àrea privada de caça que més tard tindria continuació a la Nau Côclea de 

Camallera el 2005 sota el títol Rèquiem per a unes icones forestals. Tots dos van néixer de la 

trobada de les restes que el món de la cacera deixa en els boscos de l’entorn de Vilopriu. 

 El què es volia treballar era la idea que un entorn considerat natural com és el 

bosc, també és un punt acotat, interferit i posseït per l’home, on hi ha tot uns llenguatges 

i codis propis per indicar les territorialitats que sovint passen per alt als qui no hi estan 

familiaritzats. Però quan un passeja pels camins dels boscos peninsulars espanyols amb els 

ulls ben oberts no perdrà de vista moltes d’aquestes senyals. Les plaques metàl·liques ens 

donen moltes informacions. Una de 20x30 dividida per una diagonal que parteix la 

imatge en una meitat blanca i l’altra negra serveix per delimitar les propietats municipals 

o privades a l’hora de la cacera. L’obra que té per títol Paisatge ibèric està formada per tres 

imatges: un paisatge de lluny (la visió de Colomers), un camp treballat i un camí on 

apareix aquesta icona al bell mig de la fotografia, interferint en la imatge estereotipada, 

evidenciant que tot el nostre entorn està acotat i manipulat d’alguna manera.  

 

Mare nostrum-vingueren del mar. 

 El Museu de la Mediterrània ha volgut treballar amb artistes de l’entorn amb 

diverses sèries d’exposicions artístiques. Mare Nostrum va ser una exposició individual 

d’en Jofre el 2007, que  formava part de les tres temporades de Mar Art durant les quals 

setze artistes, amb diferents formats i mitjans d’expressió, van mostrar una visió del 
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Mediterrani, les gents, les riberes, la filosofia d’un espai físic i geogràfic. En Jofre, en el 

seu torn, una vegada més va voler aprofitar la ocasió per vincular l’estètica amb la crítica 

social i el debat mediambiental.  

 Va estar recollint restes dipositades a la Gola del Ter durant diversos dies de 

llevantada. Després, els va classificar i disposar d’una manera curiosament estètica en 

diverses caixes-quadre-receptacle. A les caixes, presentades a la paret, s’hi podien observar 

des de fragments d’embarcacions, llaunes, tampons femenins, encenedors, flascons, petits 

plàstics de tota mena, ferros, fragments de vidre..., a dibuixos que feien referència a altres 

elements que ens arribaren per mar: la moneda, l’alfabet, els immigrants, la filosofia... 

Mare Nostrum-vingueren del mar fa referència a tot allò que  la Mediterrània, una 

mar entre terres ens ha portat i aportat. El constant moviment de les ones ens n’ha deixat 

de bones i de madures i ara, a través de la ingent arribada de deixalles ens retorna, com 

aquell qui es nega a acceptar un mal present, part de tot allò que nosaltres hi aboquem a 

través dels rius i les platges. Tots aquests residus ens ofereixen una imatge prou explícita, 

un mirall punyent dels valors i costums d’una societat, que es veuen reflectits ens els seus 

objectes i en la relació que estableix amb la natura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 
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Cristina Fontsarè. Cruïlles, llocs de trobada. 
 
 
Art com a espai de llibertat 
 

La Cristina Fontsaré va néixer i créixer a Barcelona. La seva formació acadèmica 

artística és àmplia. Va estudiar Belles Arts i el que més la fascinava en aquella època era 

l’escultura. Es va especialitzar en aquesta disciplina sobre la qual va treballar àmpliament. 

Paral· lelament va estudiar Història de l’Art i va aprofundir especialment sobre l’Art 

Contemporani, com a matèria que li quedava cronològicament més propera i amb els 

plantejaments de la qual es trobava més identificada. Per ella l’art es va convertir en una 

manera d’estar en el món, en un canal de comunicació, de mediació entre un mateix i els 

altres. I sobretot un espai de llibertat i de gaudi. Uns anys més tard, va realitzar un màster 

en arquitectura del paisatge, que li va obrir la porta a una sèrie de coneixements i 

reflexions que van ampliar les seves perspectives i van sumar una capa més de rerefons en 

el seu art.  

 A partir de llavors va començar a decantar-se per la fotografia, que es va convertir 

en una eina de treball molt important. Va descobrir que aquest mitjà l’apropava a la 

realitat d’una manera molt més personal. D’aquesta manera, fotografia, paisatge i la figura 

humana en interacció amb el seu entorn es van convertir en els seus centres d’interès i de 

discurs artístic. Viu de la seva obra, tot i que reconeix que per tal de poder-ho fer, ha de 

dedicar moltes hores a la recerca de recursos, buscar beques, concursos, premis, 

exposicions... Però de moment li va prou bé. Reconeix que li ha estat molt més fàcil fer 

arribar la seva obra a Espanya i a l’estranger, que no pas a Catalunya. Ha realitzat 

exposicions importants als Estats Units, arreu de l’Estat Espanyol i ara mateix està 

treballant en projectes a Salamanca i a Bilbao. 
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 Quan l’experiència de la maternitat va arribar a la seva vida, la Cristina va tenir 

clar que volia fer un canvi de vida, que li proporcionés tranquil· litat i temps lent per 

dedicar-se a les coses que per ella eren importants. Va triar anar a viure al Baix Ter, 

perquè hi coneixia un artista que feia més de vint anys que hi vivia, coneixia la zona i no 

va tenir cap dubte en què si marxava de Barcelona aniria a l’Empordà. Es va instal· lar a 

Viladamat, on viu i treballa. Es confessa molt permeable al seu entorn, al lloc on viu i 

adapta la seva obra a la seva realitat. Aquesta opció li va permetre també treballar d’una 

manera més concentrada. 

 Explica que per ella el Baix Ter és un espai molt ampli, espaiós, fèrtil, molt 

treballat i humanitzat, molt lluminós. Parla dels seus estius amb una llum encegadora, 

amb manca d’arbres i ombra. Es mostra, però, pessimista amb el futur del territori, que 

veu sotmès a una destrucció contínua, que està provocant danys irreparables. Denuncia la 

fragmentació que ha patit, per exemple, amb les vies de comunicació i anuncia que li 

agradaria que el concepte de sostenibilitat fos una realitat i no només un terme que 

queda bé als diaris i als discursos de polítics oportunistes. Explica, per exemple, que un 

camí a seguir seria propiciar la participació i posa com exemple el cas de Viladamat, que 

va sotmetre a votació popular la creació d’un nou polígon industrial i que 

afortunadament va guanyar el no. 

 

Escenaris nocturns.  

Per la Cristina Fontsarè el paisatge és una invenció de la cultura urbana, com una 

operació perceptiva i determinada per la mirada. En els anys de treballar la disciplina, la 

Cristina ha anat descobrint que no li interessa treballar-lo com a identitat, com a intent 

de reflectir la idiosincràsia d’un lloc, sinó al contrari. El què vol és indagar l’essència 
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poètica dels espais. D’aquesta manera, s’ha decantat per crear imatges molt despullades, 

en què l’atenció es concentra. Busca la descontextualització de l’element fotografiat, per 

concebre’l fora del tòpic ja creat per la cultura.  

Va començar fotografiant el Pirineu, imatges de paisatge de muntanya, però 

conferint un tractament com 

si fossin paisatges orientals. I 

realment la primera impressió 

és evident. Després va 

començar a treballar sobre el 

seu entorn més immediat, a 

l’Empordà. La seva càmera 

sempre l’acompanya.  

 

L’atracció pel món de la nit, un temps en què l’entorn s’uniformitza, se simplifica 

i es concentra va conduir-la a construir la seva narrativa entorn de la nocturnitat. Va 

començar a treballar en una sèrie que va donar 

com a fruit Visiones Nocturnas, del 2006; No te 

prometo un mundo maravilloso, del 2007 i Protect me, 

que s’està exposant a Salamanca.  

 

Escultures de llum 

El què fotografia són escenaris construïts, 

una nau industrial, una pista de bàsquet, un 

gronxador, una rotonda que havia quedat sense 

Figura 15 

Figura 16 
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portar enlloc, una piscina prefabricada, un rètol publicitari lluminós, gasolineres... 

immersos en la foscor, la seva llum artificial els confereix una atmosfera realment 

inquietant. Llocs entre la natura i la civilització, nets d’elements anecdòtics. La nitidesa 

documental que possibilita la tecnologia s’equilibra amb el tractament poètic dels títols i 

amb l’aparició d’uns personatges a l’escena. Estàtics, esperant, fora del temps i de l’espai, 

com si alguna cosa estigués a punt de passar. Persones, animals, objectes fantasmagòrics 

en mig de la fosca d’una nit seca, plana, freda. El resultat són una sèrie d’imatges gairebé 

oníriques, que ens remeten al món del cinema, especialment a les road-movies.  

I és que aquesta és una de les observacions que fa l’artista sobre la seva pròpia 

obra: la globalització de la mirada. S’adona que aquestes imatges, preses a Viladamat 

mateix, a Camallera, semblen fetes en indrets de Los Angeles, o d’altres llocs d’Estats 

Units. El pes de la petjada americana, del cinema i l’estètica, en la mirada globalitzada és 

innegable. Només cal pensar en els quadres de Hooper i comparar-los amb les imatges de 

la Cristina per descobrir una poètica semblant. El silenci, la solitud, la isolació de 

l’individu en un paisatge buit, la tensió dels instants decisius.  

D’altra banda també cal comentar la intenció de desmitificar la imatge de paisatge 

rural, que es té especialment 

des de la ciutat, de la natura 

com a lloc bucòlic, idíl·lic. 

Tots aquests elements 

construïts, s’erigeixen com a 

monuments de la societat 

postcapitalista, que en la seva 

carrera desaforada per 
Figura 17 
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conquerir la natura ha anat construint en sèrie aquestes perifèries globalitzades, sense 

identitat, que han anat proliferant per un territori que s’havia mantingut sempre intacte. 

El tractament digital que li atorga, col· labora a la monumentalització de les escenes, que 

es converteixen en escultures de llum, 

enmig d’un univers fred, surant, 

enlairades en la superfície. I en aquest 

paisatge degradat, l’artista hi practica 

el simulacre d’un retrobament amb la 

figura humana, perduda, desorientada, 

expectant. Són narracions d’alguna cosa 

que està passant sota la pell d’un cos 

global14 i que ens haurien d’interpel·lar 

sobre la relació que hem pres amb l’entorn, els altres i amb nosaltres mateixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14Alberto GARCÍA. Realitats desenfocades. Dins de Rodalies 3. Granollers: Transversal, xarxa 
d’activitats culturals 2011, p 44 
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Assumpció Mateu. Paisatge interior 

 

Natura endins 

L’Assumpció va néixer a Cassà de la Selva. Als set anys va anar a viure a 

Barcelona, però la seva ànima sempre ha estat lligada a les terres gironines. Des de ben 

aviat, quan era una nena ja va sentir una forta passió pel dibuix i va tenir clar que era el 

que més li agradava juntament amb la literatura. Va aprendre als tallers de diferents 

artistes, com Ramon Sanvicens, i, finalment, va ingressar a Belles Arts i a disseny gràfic. 

La poesia l’ha acompanyat sempre de manera paral· lela i darrerament està treballant en la 

reunió dels seus treballs poètics. 

 Explica que quan va acabar la carrera, al 1975, se sentia saturada de tots els 

aprenentatges tan condensats que havia fet en poc temps. Va ser el primer cop que va 

buscar el recer de la natura, per trobar l’espai on tot pogués desplegar-se i es pogués 

concentrar en quin era el seu camí poètic, però també el camí vital. La situació al país feia 

que fos difícil la seva projecció com a artista i va marxar a exposar a estranger. La seva 

pintura va tenir èxit al Canadà, França, Suïssa, Bèlgica...., mentrestant, anava treballant 

en la seva tesi titulada Percepció: color i pensament i va entrar com a docent a la facultat de 

Belles Arts.  

Una exposició a Milà la va portar a conèixer Passolini i el seu cercle intel· lectual, 

que en aquell moment es proclamaven contra la pintura com a art burgès. L’Assumpció, 

que ja arrossegava dubtes sobre el sentit del seu llenguatge i de l’art en general, va entrar 

en un període de descans creatiu i va deixar la pintura durant set anys. Quan hi va tornar, 

però, ho va fer amb més força que mai. La seva activitat amb els alumnes, motivant-los a 

utilitzar la pintura com a una eina per a teixir un coneixement personal profund la va 
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tornar a arrossegar a rebel· lar-se contra els seus propis dubtes teòrics i l’autocrítica i a 

llançar-se a, senzillament, pintar.  

Es va tancar a treballar al nou taller i des d’aleshores ho ha fet incessantment. No 

des de les idees preconcebudes, sinó des de la intuïció, la passió, el gaudi i el patiment. 

Set anys de buit van servir per deixar espai per a la germinació de molts nous projectes 

que de seguida van començar a veure la llum.  Al 1988 va obtenir el grau de doctora i va 

ser el mateix any que va decidir fer un pas endavant en la seva carrera, deixar la docència i 

dedicar-se exclusivament a la seva obra. En aquells moments, a banda de fer exposicions 

de manera més o menys continuada, ja havia establert una sèrie de vincles amb galeries de 

països diferents: Estats Units, Beirut, París..., i fins i tot començava a tenir alguns 

col· leccionistes fixes de la seva obra. 

Fins llavors treballava en el seu estudi del Born, a prop del parc de la Ciutadella. 

Gaudia d’un magnífic jardí i ella mateixa explica que el vivia com un espai sagrat, un 

temple en el qual es concentrava només d’entrar-hi. Va començar a buscar un contrapunt 

al seu espai barceloní per tenir més contacte amb la natura i per intentar treballar amb 

llum natural, perquè l’estudi del Born l’obligava a treballar amb llum interior. Primer va 

estar-se a Canapost, però fa disset anys que és a les afores de Jafre, on va trobar un estudi 

Figura 19 
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que li permetia treballar amb formats grans, llum natural i unes vistes a la plana del Baix 

Ter impressionants.  

Al principi li va costar adaptar-se a l’excessiva presència de natura i la neguitejava 

estar-se gaire dies a Jafre. Va arribar un moment, però, que va ser al contrari, va fer-se 

l’espai seu i des de llavors és el seu espai predilecte, on es concentra més i on pot treballar 

més intensament. Ara sent que és el seu lloc, li agrada perquè el camp es troba sempre en 

moviment continu, pels canvis de les estacions, els conreus, fan que el paisatge sigui 

sempre viu. D’altra banda, valora el contacte amb la gent que descriu com a treballadora, 

noble, ferma i senzilla. Se sent implicada en el territori i feliç de viure-hi. 

 

Paisatge interior 

 La mirada del paisatge interior és el títol de l’última de les exposicions de 

l’Assumpció, l’estiu del 2012 a Sant Joan de les Abadesses, i una síntesi de la seva auto- 

concepció com a artista. Si s’ha de definir dins dels gèneres clàssics de l’art, l’Assumpció 

no té dubtes en catalogar-se com a paisatgista. Sempre ha treballat amb la natura com a 

font d’inspiració constant, com a objecte de recerca, que s’ha vist transformada en la seva 

obra en un paisatge interior informalista, fet de matèria, forma i color. En els seus 

quadres tot tendeix cap a la reunió, cap a l’estat original de creació, mantenint sempre, 

però, aquest diàleg entre realitat exterior i vida interior que la situa dins del que s’ha 

anomenat retòrica del silenci. Parteix del paisatge, el fa entrar i participar de les seves 

emocions i el converteix en seu. 

 Aquesta recerca de l’essencial l’ha portat a treballar sempre tenint present el pes i 

la natura dels elements: la terra, l’aire, el foc, el vent i el paisatge com a marc majestuós 

on l’home no és més que un ésser indefens. Aquesta concepció li permet realitzar el 
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treball sobre el paisatge com una alliberació de la mirada. En els seus propis textos explica 

que justament sentint-se dins les coses pot descobrir el seu veritable significat i projectar-

se fora d’elles, sentir el buit i alliberar-se de possessions, motivacions per entrar en una 

dimensió més conscient, més real. La pintura li serveix de mitjà per accedir a aquest 

coneixement que rau al darrera.  

 Aquesta convicció es va començar a forjar ja des de la seva tasca docent a la 

universitat. Feia una assignatura que es titulava Anàlisi i interrelació de l’entorn en la qual 

intentava treballar amb l’alumnat exercicis per observar l’entorn i reflexionar sobre els 

elements que el configuren, per tal d’entendre d’on ve i on va cadascú. Ella i el seu 

departament van començar a treballar per tal que els alumnes despertessin la consciència 

que la pintura prenia profunditat quan apel·lava a preguntar-se qui eren, què feien i què 

buscaven. Justament, el què l’Assumpció va trobar a faltar de la feina després de deixar-la 

va ser el contacte amb la gent jove, que és la gent que per definició sempre busca i es 

qüestiona. 

 Per ella l’obra poètica no té sentit en si mateixa, sinó en tant que l’artista viu i sent 

en aquest món. I tot el què no és pintura, l’alimenta i crea un pòsit que com més gruixut 

sigui, millor serà la pintura, que no deixa de ser un reflex de les seves recerques.  Al 

preguntar-li què és l’art per ella, cita una frase d’Oteiza amb la qual combrega cada vegada 

més que diu que l’art transforma a l’artista en un home lliure i aquest home lliure i altres 

homes lliures amb educació estètica son els que transformen el món. Reconeix, però, que 

el panorama de l’art contemporani sovint s’encamina molt lluny d’aquesta fita i que es 

basteix d’obres massa banals. 
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La mar. La mirada poètica. 

 Per l’Assumpció el mar sempre ha estat la mar. Des de sempre, quan treballava 

sobre els quatre elements de la natura, l’aigua era el que li sorgia amb més facilitat. Ho 

atribueix a l’atracció cap a aquest element, tant sovint associat a la naturalesa femenina. 

Reconeix que les seves obres inicials sobre el mar van tenir molt èxit. 

El 1988 va fer un llibre amb la 

Maria Mercè Roca titulat La veu del foc. 

El text poètic parla d’una dona que viu 

sola en una illa en silenci on crea, 

totalment fosa amb el paisatge i amb el 

mar. A l’estiu viu amb intensitat el foc 

de l’amor al costat de les fogueres 

vespertines sota els estels i a l’hivern es 

clou com la natura. Aquesta 

protagonista és l’artista en l’estat més pur, com un canal a través del qual les forces de la 

natura es canalitzen en forma de color o forma. Les obres de l’Assumpció que 

acompanyaven el text en són la imatge vivent. 

 

Mentre recull les coses pensa que d’aquí poc començarà l’hivern: fruirà lentament de les ones 

agitades, del cel sense color, de les postes brevíssimes. Més que mai, se sentirà una part viva del 

paisatge de l’illa; els ulls se li enfosquiran i tindran el mateix color de l’aigua. El gat tornarà a ser 

un cadell que la seguirà arreu com una ombra. No hi haurà a l’illa ni una flor, però ella gaudirà de 

pols de colors, la barrejarà amb vi i a les nits viurà moments d’una plenitud madura i confiada15.  

  

                                                 
15 Maria Mercè ROCA, Assumpció Mateu. La veu del foc. Barcelona: Àmbit 1988, p 25 

Figura 20 
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El mar, aquest element que va formar part indestriable del seu llenguatge des del 

principi, és per ella l’element que ho conté tot a sota. Com els mars de Dalí, que 

amaguen gossos dormint a sota. Més tard, a través d’algú molt proper a ella, va tenir la 

oportunitat de conèixer el mediterrani oriental i es va interessar molt per la cultura 

aràbiga, els orígens del mediterrani, els fenicis i el seu alfabet, les arrels, les escriptures 

antigues, els pictogrames. Espais mediterranis va ser el títol d’una exposició a Girona on els 

seus quadres sabien trobar la llum mediterrània, amb tota la riquesa i la complexitat 

d’haver comprès que la seva cultura anava més enllà del nostre prisma occidental i que 

calia imaginar-se un mosaic riquíssim de cultures, paisatges, colors.... un cop més tot allò 

que havia après havia nodrit la seva pintura i l’havia dotat de profunditat. 

 

La terra. El cant més genuí. 

 Si el mar és per a ella la llibertat i el vitalisme, hi ha un altre pol d’atracció que 

compensa que és la terra. Cap al mar sempre ha sentit la necessitat d’anar-hi tornant com 

una llar imprescindible, però els temes de terra son els que han significat un horitzó de 

creixement per l’Assumpció. Un terreny de risc i de valentia, una lluita més visceral, que 

la trasbalsa perquè l’obliga a endinsar-se cap als seus indrets més ocults. Diu que són el 

seu cante jondo.   

 Tot i no tenir gaire a veure amb el paisatge que l’ha envoltat, el desert és una 

imatge que atrau molt l’Assumpció, perquè li suposa un contrapunt molt profund al mar. 

Si la superfície del mar sempre li recorda tot allò que oculta a sota, el desert no, és 

l’absència total, on sent tot el què hi manca i la fa sentir humana16. Sempre li ha 

interessat aquest exercici del buit a través del paisatge introspectiu. Quan va acabar Belles 

                                                 
16Assumpció Mateu. La mirada poètica. Girona: Galeria No+Art 2010, p 14 
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Arts, va fer una sèrie titulada Presons íntimes, amb un significat molt semblant, molt 

despullat, com un crit, quelcom amagat que surt de dins. 

 En la mateixa 

tessitura d’aridesa i 

buidor va reprendre els 

temes terrestres al cap 

dels anys. El 2003 

tornava de veure un 

amic molt estimat que s’estava morint. Per la carretera va parar el cotxe per contemplar 

l’incendi que estava cremant a Maçanet de la Selva.  Aquell paisatge reflectia perfectament 

el seu estat interior. Uns mesos després hi va tornar, va passejar-se pels boscos calcinats, ja 

silenciosos, va agafar materials i va tornar al taller on va iniciar la sèrie Bosc cremat, que ha 

esdevingut una recerca fonamental en els últims anys i que ha estat exposada arreu. 

L’estiu del 2004 s’hi va sumar l’incendi del Montgrí i altres estius els incendis als boscos 

de Vilopriu, molt propers a Jafre. Ella va recórrer els terrenys, s’hi va asseure en silenci, va 

fer fotografies, va agafar materials...    

 Un cop més treballava amb grans formats, amb una tècnica molt manual, 

assaborint els materials amb les mans. Fent servir pigments de colors terrosos intensos, 

negres... afegint-hi carbonet, cendra, escorces calcinades i d’altres materials recollits al lloc 

dels incendis. Barrejar el pigment amb la matèria li permetia crear diferents relleus i 

textures, gratar i modular.  També va combinar foto/collages amb la pintura i va 

completar la reflexió amb instal· lacions, amb recipients ceràmics que contenien terra 

calcinada... El resultat va ser una exposició molt completa, que ha obtingut al llarg del seu 

recorregut nombroses lloances des de la premsa. S’ha valorat la capacitat comunicadora 

Figura 21 
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de les obres, que desprenen la temperatura del temps d’ignició, respiren fum i 

comuniquen amb vivesa l’aspror de les cendres.   

Aquest foc que es 

comunica és dual. D’una 

banda s’escenifica la 

crema destructiva que 

sembra la desolació allà 

on passa i de l’altra la 

purificació que hi ha 

inclosa com a llavor 

d’esperança. La necessitat de mort per renovar els cicles, per tornar a fer possible una 

nova vida. D’altra banda els nostres boscos mediterranis estan adaptats al foc, la vegetació 

del quals és capaç de regenerar-se amb les mateixes espècies. Aquesta mort positiva que 

hem relegat, porucs, a l’oblit. En les imatges que elabora l’Assumpció sempre hi respira, 

dins la buidor de la crema, una espurna de color, una atmosfera viva. Precisament, per 

aquesta renovació necessària que els antics, com tantes altres cultures, tenien tan clara en 

la seva concepció circular de la vida i que a nosaltres ens costa tant  d’assimilar.  

De fet, en l’exposició que es va inaugurar el 2009  per celebrar els seus vint-i-cinc 

anys de vida artística activa, es va titular Presons íntimes. S’hi podia llegir una continuïtat 

d’estil i de reflexions17. La primera presó que s’hi podia llegir era la del llenguatge mateix. 

La segona era política i feia referència sobretot a les seves obres d’època franquista. 

Configurava pintures i dibuixos informalistes, que simulaven espais tancats, petjades de 

mans, peus, incisions, talls... Era una necessitat de cridar contra tota la situació que es 

                                                 
17 Anton, M. ESPADALER, Presons íntimes. Vanguardia, 31 de gener 2009, p 31 

Figura 22 
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vivia, pels amics que tenia a la presó... i el tercer ordre establia la presó dels quadres 

mentals, les experiències viscudes, les amistats, els pensaments, les influències, que fan 

que un mateix no pugui escapar de l’espai assignat.  

Diuen, però, que el primer pas per avançar és precisament ser conscient dels 

límits. És evident que l’Assumpció, en els seus anys de treball, ha avançat en la recerca 

interior i artística. En la llibertat del mar i en el foc com a destrucció que permet 

esventrar murs i abolir antigues vides. I l’artista transformadora que busca el contacte 

personal amb el públic, que comparteix i que dialoga, per tal d’apropar-lo a tota la recerca 

humanística que hi ha al darrera. Tot, amb la intenció de posar un granet de sorra per 

aquest món més humanista cap al qual l’Assumpció creu que ens dirigim.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57

Chantale Heimo.  L’escultura orgànica 

  

Treball del volum 

L’art contemporani, en la seva pugna amb els propis límits ha renunciat, sovint, a 

massa coses. Un dels primers valors que es va voler deixar enrere va ser la Bellesa com a 

finalitat però també com a atribut de l’obra d’art.  L’escultora que presentem, com 

d’altres artistes també han fet, està sabent caminar per el vell camí del mig, assajant una 

actitud molt lliure, que obre moltes vies expressives, però sense renunciar a actius tan 

clàssics com la bellesa dels materials, el sentit orgànic del volum i la seva relació viva amb 

les formes de la natura. 

    Vaig visitar la Chantale a casa seva i al seu taller, a Sant Mori. De seguida vaig 

entendre que hi havia un gran ordre en tot el seu univers creatiu, una energia que s’havia 

deixat reposar, molt serena.  

 Des de que era petita va gaudir d’un contacte molt íntim amb la natura i d’una 

gran facilitat de connexió amb el seu llenguatge i les seves formes. Ella mateixa admet que 

de nena podia passar hores mirant una fulla i que encara ara és al bosc on realment es 

troba a recer i protegida. 

 La Chantale va néixer a Avenches, un petit poble de 2.500 habitants situat en una 

zona de llacs, a Suïssa. Ben aviat, però, va sentir una forta necessitat de conèixer món. 

Després d’un cicle formatiu de perruqueria, als 20 anys i com si es tractés d’un viatge 

iniciàtic, va marxar a París.  

 Al matí sortia de casa i es deixava portar per la ciutat. S’havia atrevit a perdre-ho 

tot i s’obria apassionada a tot aquell món tan nou que l’envoltava. Sovint trobava refugi 
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als parcs, al cementiri Père-Lachaise, amb els seus arbres robustos tan antics. Llavors 

escrivia poesia, ara –diu– ha baixat a la terra.  

 Passejant va ser com va trobar una perruqueria molt especial al centre històric, al 

bell mig de les galeries d’art, amb una clientela composta per gent del món de l’art, del 

disseny, l’arquitectura... Va estar-hi treballant durant tres anys, en un ambient totalment 

obert a nivell creatiu. A casa va començar a fer escultura i va veure clara la seva vocació 

pel treball del volum, que ja experimentava des la seva vessant de tisores i cabells, però 

que ara trobava en l’escultura la seva expressió més pura. 

 A París, però, 

estudiar escultura era molt 

car i, a més, va començar a 

sentir-se atrapada entre tan 

ciment. Així que va agafar 

el cotxe i va anar baixant 

sud enllà fins que va 

arribar a Girona, on va 

enamorar-se del casc antic i dels seus entorns naturals. Un altre cop, va trobar-se sense 

feina i sense conèixer res ni ningú. De seguida va trobar, però, una perruqueria gironina 

que li va permetre pagar-se els cursos d’escultura a la Mercè fins que li van aconsellar que 

si volia aprofundir l’estudi del seu art, fes el Cicle a l’Escola d’Art d’Olot i així ho va fer.  

 

L’escultura com a un procés interior. 

 Ara fa quatre anys que el va acabar i intenta dedicar-se plenament a l’escultura. Ha 

participat en algunes exposicions arreu de la província i forma part de projectes diversos. 

Figura 23 
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Podia haver anat a Barcelona a estudiar Belles Arts, però després de deu anys de 

temptejos va escollir tenir més temps per la seva pròpia obra. “Algun dia t’has de tirar a 

l’aigua i tancar-te al teu taller” –afirma. Ser autodidacta i treballar pel teu compte no és 

gens fàcil, vol molta disciplina, però només a través del silenci i moltes hores de solitud 

ha pogut anar madurant la seva obra, com un procés interior.  

 Tot i que reconeix que no pot tancar-se en el seu món i que ha de llegir, ha de 

documentar-se, ha d’anar a veure exposicions, el més important per a ella com a artista és 

ser íntegre amb ella mateixa, en la seva lluita diària amb la seva obra. “L’univers se t’obre 

amb el silenci. Has d’estar obert. Si et buides, llavors l’univers pot entrar en tu”. 

 Als boscos de Sant Mori va retrobar el paisatge i la natura i va començar a conrear 

altres arts de l’espai i el volum com són l’escalada i la dansa contemporània. El seu art 

també va anar trobant els 

materials naturals que li 

eren més consubstancials, 

com són la fusta i la 

ceràmica. Assajant una 

difícil simplicitat cada 

vegada més accentuada, 

que no és fruit de la 

voluntat de ser simple, 

sinó de l’interès per trobar 

l’essència de les formes, ha 

anat conreant un tipus de 

Figures 24 i 25 
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d’escultures molt orgàniques, que hom podria trobar a la natura. 

Diàleg amb la natura. 

 En un procés de despullament, d’anar descartant, la Chantale ha anat investigant 

formes noves que sorgien mentre treballava. No són formes preconcebudes, mentals, 

estretes, sinó formes que la pròpia peça li suggereix durant el procés i que recorden les 

d’algunes escultures vitalistes. Explica com escolta molt el material, en busca la seva 

idiosincràsia, la seva energia vital. És curiós com estableix el paral·lel amb l’art de la 

perruqueria, quan diu que per saber com has de modelar el cabell d’una persona has de 

mirar bé qui és realment la persona. A l’Escola d’Art de la Bisbal, ha après a aplicar-ho a 

la porcellana amb pasta de paper i, darrerament, ha aprofundit en la ceràmica artística en 

una escola Barcelona.  

 Aquest procés de diàleg amb el material, però, és especialment interessant amb la 

fusta. És curiós com explica que ella va modelant la fusta en brut intentant escoltar el què 

li demana la peça que té entre les mans i que, després, al polir-la, s’adona que les vetes 

naturals d’aquella fusta coincideixen amb el sentit de la forma que ella li ha acabat 

donant. Tot i treballar amb maquetes, aquesta relació intuïtiva amb la peça sempre es 

manté. 

 La dansa contemporània l’ha ajudat aprendre aquest art secret que està rere totes 

les arts, que és l’art d’estar amb els cinc sentits en el moment present, de ser conscient 

que estàs obert a l’altre, a l’entorn i al moment i que de la intersecció de tots es produeix 

alguna cosa nova, viva. Al explicar-m’ho reflexiona sobre com la física actual ve a 

concloure el mateix, que tot es mou i que tot està interrelacionat, però com les arts i les 

tradicions mítiques fa molt de temps que ja ho expliquen de manera indirecta. 
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 Quan li pregunto com sap que ha acabat una peça em respon que, de fet, li 

agradaria anar modelant les escultures en un procés infinit, perquè és tal i com l’entén. 

Perquè tot i que les formes externes puguin estar definides, des d’aquesta física 

espiritualista des de la qual concep el món i els objectes, aquell material segueix tenint 

una vida, participant dels canvis del temps. Em confessa que una vegada va sentir una 

afirmació de Marina Abramović que li va semblar totalment encertada que diu que per 

comprovar si una obra és bona o no, si et gires, tens la sensació que algú t’està mirant, 

com si hi hagués un ésser viu.  

 Tota aquesta actitud d’obertura, però, alhora, arrelada en l’essència mateixa dels 

materials, l’ha anat descobrint a través dels anys i del cultiu de la seva sensibilitat. 

Aclapara sentir-la parlar amb tanta serenitat i amb tanta consciència d’alguns dels secrets 

més ben guardats de l’Art i, alhora, amb tanta honradesa i humilitat, essent encara tan 

jove. Ella mateixa reconeix, que en els 

camins artístics, com en els de la vida, no es 

pot córrer, no es pot forçar res, que de 

vegades voldries ser a dalt de tot i tenir-ho 

tot fet, però que no pot ser, que la 

paciència és el secret i que has d’anar fent, 

pas a pas, el teu camí. Deu n’hi do, però, 

les fites aconseguides per aquesta jove 

artista en el seu profund procés de 

maduració que evidencien tan les seves 

escultures com la seva mirada franca.  

 Figura 26 
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Conclusions 

La terra no és una herència dels nostres pares, 

és un préstec dels  nostres fills. 

(refrany hindú) 

 Aquest treball s’ha gestat en diferents fases. Es va dedicar un primer moment a la 

planificació de la recerca i a una prospecció de dades inicial. Es van establir els primers 

contactes amb els tres principals gestors artístics de la zona per tal que ens parlessin de 

l’estat de la vitalitat cultural del territori i ens facilitessin els contactes amb alguns dels 

artistes. En una segona fase es van realitzar les entrevistes amb alguns artistes, que, al 

mateix temps, ens van anar proporcionar més contactes de l’entramat tan ric de 

personalitats interessants que viuen i treballen en el territori.  

Un cop es va haver entrevistat un gruix de gent prou important, es van seleccionar 

sis artistes que treballaven en diàleg amb l’entorn, havent de deixar de banda molts 

treballs molt interessants i, sota la nostra opinió, d’alt valor artístic, que encaminaven els 

seus discursos en altres direccions. Es va procurar que la mostra fos diversa i rica. Des 

d’un primer moment vam poder comprovar que el Baix Ter es tracta d’una zona molt rica 

a nivell artístic i que segueix la tradició d’acollir un gran nombre d’artistes que l’escullen 

per ubicar la seva residència i taller. Molts provenen de la ciutat i troben aquí un espai de 

tranquil· litat, de bellesa i de relativa proximitat amb ciutats importants com Girona i 

Barcelona, així com també amb França.  

També és cert que el Baix Ter ha gaudit de un entramat d’espais artístics molt 

interessant, que ha dinamitzat la vida cultural en forma d’exposicions, xerrades, trobades i 

altres actes. Trobem el Museu de la Mediterrània, la Nau Côclea, el Palau Solterra de la 

Fundació Vilacasas, la galeria km.7, la Fundació Rodriguez-Amat, la Fundació Boira... Cal 

destacar especialment el paper que va assolir la Fundació Rodriguez-Amat, des de l’any 95 
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fins al 2008, durant els quals va funcionar com a residència d’artistes i com a seu de més 

de 100 exposicions. Va arribar a acollir més de 600 artistes d’arreu del món, que venien a 

fer estades creatives a les Olives i organitzaven actes de tota mena. Fins i tot el govern suec 

va estar donant dues beques a l’any per tal que els artistes novells poguessin venir-hi a 

treballar. El què més valoraven els participants era gaudir de la proximitat d’un paisatge 

tan insòlit a partir del qual poder treballar. Encara ara, sobre una de les finestres del taller 

de la casa hi ha escrita una frase que va deixar escrita una de les visitants que al· ludeix a la 

visió del paisatge més bonic del món. 

I és aquesta la interacció que la que interessava trobar. La dels humans amb el 

territori, la de la mirada artística sobre l’entorn, que, a través de la seva sensibilitat, no 

només en capta la bellesa, sinó que en filtra els valors, les problemàtiques, les realitats..., i 

les comunica a través del llenguatge artístic, sempre polièdric i obert a les lectures també 

sensibles dels seus espectadors. A través de l’obra de tres fotògrafs i tres artistes plàstics 

aquesta investigació s’ha endinsat al Baix Ter. 

Moltes vegades els acadèmics s’han apropat al paisatge intentant deixar de banda 

factors culturals marcats per emocions subjectives, per analitzar-lo amb la major 

objectivitat possible dins de les normes vigents en cada etapa18.  Des d’aquí, però, s’ha 

plantejat aquest treball des de la convicció que el paisatge és un lloc i la seva imatge. És 

una realitat física, un nus de problemes territorials i és una manera d’enteniment i de 

relació –no només material- amb els seus habitants19. Per tant, ens cal servir-nos de les 

humanitats, tan poc en voga en els últims temps, per tal que ens apropin de manera més 

sensible a aquesta imatge del nostre món que potser té moltes coses a dir-nos. 

                                                 
18 Nicolás ORTEGA (Ed.), Naturaleza y cultura del paisaje. Madrid: UAM Ediciones 2004, p 45 
19 Eduardo MARTÍNEZ de PISON. Miradas sobre el paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva 2009, p 36 
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Des de la teoria de diferents disciplines s’ha estudiat com el paisatge posseeix 

significats naturals, històrics, funcionals en els seus elements i en la seva organització 

tangible, però també posseeix altres en les seves referències culturals i socials, en els seus 

mites, les seves identificacions, personalitat, literatura, valors..., que poden ser explícits, 

controlables, objectivables a través dels mètodes de les disciplines humanístiques. Aquests 

significats afegits són de vegades formidables càrregues simbòliques. Ignorar-les és mutilar 

el paisatge tan greument com pogués ser-ho la tala d’un bosc i l’enderrocament d’un 

poble20. 

En aquesta investigació d’anàlisi d’algunes de les obres artístiques recents sobre el 

paisatge del Baix Ter, s’ha reivindicat una recerca crítica i creativa, que inclogui la 

intervenció de l’art  en els mateixos processos d’investigació i transformació21. L’anàlisi de 

l’obra dels artistes escollits posa de manifest que l’ètica i l’estètica del paisatge van lligats. 

Que la contemplació de l’entorn i la reflexió sobre la imatge que ens en formem ens 

porten a preguntar-nos per la relació que hem establert amb la natura, l’actitud amb què 

ens hi hem dirigit, la petjada impresa, la qualitat del vincle que hem forjat..., i les 

conseqüències de tot plegat.  

És curiós que les èpoques de les què hem heretat els paisatges que admirem, 

encara que els massacrem (excepte algunes icones), no van conèixer el paisatge ni als 

paisatgistes, però objectivament tenien un gust molt fiable en l’acondicionament del què 

nosaltres anomenem paisatge. En el nostre cas és el contrari; la nostra època és la de la 

moda del paisatge, la dels paisatgistes, però també l’època que un llibre que ha deixat 

petjada ha anomenat Mort del paisatge. Potser caldria preguntar-se el perquè d’aquesta 

contradicció. Com és que hem perdut la capacitat de condicionar un paisatge en el qual 

                                                 
20 Eduardo MARTÍNEZ de PISON. Miradas sobre el paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva 2009, p.43 
21 Joan NOGUÉ (ed.). EL paisaje en la cultura contemporánea. Madrid: Biblioteca Nueva 2008, p.166 
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sigui agradable viure? Potser ens estem equivocant. I aquesta equivocació no és altra que 

la insostenibilitat de la nostra manera de ser, pensar i actuar a la Terra –un tema que va 

molt més enllà del paisatgisme, però del qual el paisatge n’és un reflex-22. 

En una època en què la civilització occidental ha desenvolupat les possibilitats 

tècniques per destruir els fonaments naturals de l’existència humana, però que no ha 

desenvolupat de manera paral· lela una consciència per dominar mentalment les 

conseqüències d’aquesta praxis, es necessita la comprensió que pot oferir l’estètica del 

paisatge: vivim en un i únic món. Aquest món mereix no solament la protecció pel nostre 

propi interès sinó que, en la seva diversitat infinita, es mereix el nostre propi respecte23. 

Des d’aquesta perspectiva, l’art del paisatge ens ofereix un complement crític a aquesta 

dominació de la natura. 

 S’ha volgut acotar el treball en una zona geogràfica concreta perquè es detecta una 

necessitat gairebé biològica de recuperar l’”aquí” i l’”ara” com a resposta a la dissolució i 

desubicació24, però la majoria de les reflexions aquí exposades poden ser extrapolades a 

molts altres llocs. Per parlar de l’actualitat del paisatge del Baix Ter, cal tenir en compte la 

recent aprovació, el maig del 2010, del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, 

com un procés de debat important entre els diferents agents, que s’ha desenvolupat 

durant anys i en el qual s’han posat sobre la taula qüestions fonamentals sobre el present i 

futur del territori i que han evidenciat la coexistència de diferents concepcions sobre com 

s’ha de gestionar.  

En les darreres dècades s’ha anat constatant el gran repte global de conservar la 

biodiversitat i els espais naturals. El Baix Ter no n’ha estat una excepció.  

                                                 
22 Agustín BERQUE. El pensamiento paisajero. Madrid: Biblioteca 2009, p.23-24 
23 Joan NOGUÉ (ed.). EL paisaje en la cultura contemporánea. Madrid: Biblioteca Nueva 2008, p.31 
24 Ídem. P. 166 
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Malauradament, el desenvolupament humà ha provocat la destrucció, degradació i 

fragmentació de grans extensions d’espais naturals, així com la sobreexplotació de 

recursos. Com a conseqüència, la pèrdua de biodiversitat és, juntament amb el canvi 

climàtic, el principal problema ambiental a escala mundial, que provoca grans pèrdues 

econòmiques i també en termes de benestar de les persones. Ara bé, les mesures de 

protecció són viscudes, sovint, com a sacrificis per a aquells que les han d’acatar i no pas 

com a oportunitats per gaudir, també a la llarga, d’una major qualitat de vida.  

És cert que la idea de conservar el patrimoni heretat de generacions anteriors és 

relativament moderna. De fet, fins ben entrat el segle XIX la construcció de la ciutat 

europea suposa generalment la progressiva substitució dels teixits més antics. La 

preocupació pel manteniment dels vestigis del passat no neix fins a la Il· lustració25 i ha 

arribat fins als nostres dies adoptant nombroses fórmules. Ara bé, hauríem de reflexionar 

sobre com la conservació dels paisatges de la postmodernitat s’ha reflectit amb la creació 

de parcs i espais verds tancats, d’accés restringit i, en general amb la segregació social de 

l’espai. La frontera entre un parc patrimonial i un parc temàtic és molt tènue i es pot 

difuminar fàcilment26. 

Així doncs, de cara a considerar el futur del territori, hauríem de procurar 

equilibrar la protecció amb el suport a les formes de vida i d’activitat respectuoses amb el 

medi. En aquest sentit podríem catalogar el Baix Ter com a un territori fort, segons les 

classificacions que fa Horacio Bozzano a Territorios reales, territorios pensados y territorios 

posibles27, perquè hi ha un relatiu estat d’equilibri entre aquestes tres dimensions: s’hi 

                                                 
25 Joan NOGUÉ (ed.). El paisaje en la cultura contemporánea. Madrid: Biblioteca Nueva 2008, p. 249 
26 Ídem.p.257 
27 Horacio BOZZANO. Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles. Buenos Aires 

2004,p.75 
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estan perpetuant i redefinint pràctiques culturals i socials que poden suposar accions 

polítiques particulars per part dels grups socials que l’habiten, transiten o consumeixen; 

s’estan desplegant circuits econòmics i processos de treball que hi van associats i s’estan 

materialitzant respostes constructives en l’espai. Un exemple d’aquesta vivesa del territori 

el podríem atribuir a l’aparició de tot un col· lectiu emergent de gent que es dedica al 

cultiu i a la comercialització alternativa d’agricultura ecològica. 

En tot cas, a l’hora de reflexionar sobre el present i el futur del paisatge del Baix 

Ter, seria útil tenir en compte, també els missatges que s’estan emeten des de les arts, 

sempre sensibles al seu context. Des d’aquí s’ha procurat contribuir a aquesta tasca 

recopilant i explicant algunes de les propostes recents.  

Dins els límits d’aquest treball, s’ha pogut valorar que el conjunt de les obres 

agrupades en aquest treball permeten entreveure una gran línies de fons que les uneixen: 

la necessitat de replantejar els vincles entre humans, la natura i l’estètica. Com la nostra  

cultura s’ha projectat sobre el medi en els últims temps d’una manera, sovint, 

irrespectuosa i ferotge, que ha deixat una petjada visual patent. Les capses-quadre plenes 

de residus marítims d’en Jofre en són un exemple. El nostre impacte estètic en l’entorn és 

sempre directe, com podem veure a les fotografies de Jordi Gamero. La pèrdua dels antics 

estils de vida que establien vincles sostenibles amb la natura, fotografiats per en Dani 

Salvà, ens ha conduït a un trencament que ens aïlla i ens porta a una cruïlla. El punt fosc 

de trobada que evoca la Cristina Fontsaré. Potser el què cal és atrevir-nos a acabar amb 

certes formes de vida insanes que no ens porten enlloc, fent ús del poder tel·lúric del foc 

que invoquen els quadres de l’Assumpció Mateu. Per assolir amb paciència la simplicitat 

voluntària a què ens remeten les recerques de la Chantale Heimo que ens reconciliï amb 

el nostre entorn i, potser, amb nosaltres mateixos.    
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JORDI GAMERO  

(La Bisbal 1971-) 

Data de la trobada:   

 Torroella de Montgrí, 23 de gener de 

2012.  

 Palafrugell, 20 de juliol de 2012. 

Obres citades:  

 Figura 1- 6 

 Sense títol. 2009 

 Fotografia en format digital. 

  

Entrevista: 

1. Quina diferència creus que hi ha entre territori i paisatge? 

 El territori és senzillament un espai físic mentre que el paisatge és una construcció social, 

té una component estètica, i com a tal, hi ha d’altres elements que hi tenen un paper clau en la 

seva configuració. 

 El territori és neutre, el paisatge no. És el resultat de la interacció de l’home amb el seu 

entorn i, en conseqüència, sempre té ideologia. El paisatge el fan els pagesos, però també les 

persones hi vivim i els escriptors, pintors, cantants, fotògrafs, i d’altres artistes que l’incorporen 

com a font d’inspiració i creen imatges físiques o mentals en l’imaginari col·lectiu. Un camp 

d’arròs negat pot ser un paisatge emocionant per algú o un niu de mosquits per algú altre. Un 

sotabosc tupit tampoc és necessàriament sinònim d’abandó o brutícia. 

2.Com definiries el territori del Baix Ter? 

 És espai geogràfic, de marcat caràcter rural, que manté una important activitat agrícola i 

ramadera que conviu amb una consolidada oferta turística que ja no es concentra a primera línia 

de mar. El turisme ha descobert el rerepaís i s’hi ha acostat de manera progressiva a mesura que 

els interessos han anat més enllà de l’oferta tradicional de sol i platja. Tot plegat configura un 

aiguabarreig de sectors que moltes vegades es trepitgen, però que sobretot, es complementen 

perquè tenen en el territori el seu principal actiu. Des del punt de vista físic, el Baix Ter té un 

gran atractiu per la barreja d’ecosistemes que trobem: plana, muntanya, costa, aiguamolls i riu. 

3.I el seu paisatge? 

 És difícil descriure el paisatge del Baix Ter perquè és un concepte molt íntim. No obstant 

això, en tant que es tracta d’una construcció social crec que hi ha unes imatges molt potents que 

el defineixen com són els camps de fruiters, els arrossars, la gola i la silueta del Montgrí. És un 

paisatge canviant amb el pas dels mesos i l’evolució dels cultius. 
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4. Què creus que et va ajudar a conèixer  el fet d’anar amb bicicleta? 

He anat en bicicleta, a peu, en cotxe. Cada mitjà t’aporta unes sensacions diferents. En tot cas, el 

més important és sempre la mirada i la teva predisposició.  

5. Per què vas triar viure aquí?. 

 Vaig néixer a la Bisbal d’Empordà i sempre he viscut en aquest territori. No n’he volgut 

marxar precisament pel paisatge, un concepte al qual jo dono molta importància com a element 

que contribueix a la qualitat de vida. 

6.Com veus el futur del territori? 

 Crec que ha sabut trobar un just equilibri entre els usos tradicionals i la seva preservació. 

El fet que s’hagi creat el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i els aiguamolls del Baix Ter és 

una garantia de futur. Jo sóc molt optimista, malgrat la fragilitat d’aquest territori.  

7.Cap a on t’agradaria que s’encaminés? 

 La protecció ha de ser compatible amb els usos tradicionals. 

8.Què és per a tu la fotografia? 

 Una eina per interpretar la realitat. Per mi té un gran interès per la seva vessant 

documental i estètica. 

9.Com va començar la teva afició? 

 No t’ho puc precisar, però ja a l’institut tenia una gran inquietud per la fotografia. Vaig 

fer un taller i ja no ho vaig deixar. Quan vaig començar a positivar en blanc i negre encara em vaig 

enganxar més. Llavors ja he seguit l’evolució tecnològica amb el digital, PC, etc. 

10. Quins son els teus referents fotogràfics (quins fotògrafs t’agraden i per què)? 

 N’hi ha molts, alguns de coneguts i d’altre no. Per dir-te algun nom et puc dir que a nivell 

estètic m’interessa molt Toni Catany i en el documental Navia, per dir-te només dos noms. Te’n 

podria dir molts més que també m’han influït Ramon Masats, Josef Sudek, Paco Ontañón, 

Anselm Adams, Man Ray, entre d’altres. 

11. Com creus que afecta viure aquí a les teves fotos? 

 El paisatge, els colors, les textures, els cels, la llum, tot influeix en l’obra de qualsevol 

artista. No és el mateix la fotografia dels països nòrdics, que la dels mediterranis. Tampoc és el 

mateix la fotografia d’una persona urbana amb la que viu en un entorn rural. 

12.Quins treballs has fet sobre el Baix Ter? 

 Específicament sobre el Baix Ter he fet el treball «Pagesos, home i paisatge al Baix Ter» 

(resultat d’un any de seguiment en el territori). També vaig fer una exposició sobre la boira. 

16.Com veus el panorama artístic actual del Baix Ter?  

Molt i molt bé. Hi ha una gran quantitat d’autors i tenim al nostre abast un nombre important 

d’espais expositius. No obstant, el mercat és el que és i només una ínfima minoria en pot viure. 
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DANI SALVÀ 

Data de la trobada:   

 9 de gener de 2012. 

Obres citades:  

 Figura 7- 8 

 Sense títol.2009 

 Fotografia en format digital. 

  

 Figura 9 - 10 

 Sense títol. 2012 

 Fotografia en format digital. 

 

Entrevista: 

1.Quina diferència creus que hi ha entre un territori i un paisatge?  

 Territori és aquell espai conformat per les persones que hi viuen i hi han viscut al llarg del 

temps mentre que el paisatge és un element més del territori, l’escenari podríem dir on es 

desenvolupa aquell, el mar, el riu, la muntanya, la plana... Les persones acaben transformant el 

paisatge per crear un territori concret. 

2.Com definiries el territori del Baix Ter? 

 El seu nom ho indica força ja, es tracta del curs baix d’un riu, d’aquí que les coses i la 

gent que hi viu s’hagin adaptat a la seva suavitat i calma pròpies  del final d’un curs d’aigua. A tot 

això hi afegiria la presència important del turisme, un element que actualment determina i marca 

molt el territori 

3.I el seu paisatge? 

 Un paisatge de proporcions i dimensions humanes,  de formes suau i planes i modelat 

per les persones que hi han passat.  

4. Què creus que et va ajudar a conèixer  el fet d’anar amb bicicleta? 

 Anar amb bicicleta em va permetre prendre consciència, palpar, notar, conèixer pam a 

pam  el paisatge i el territori. 

5 Per què vas triar viure aquí? 

 Perquè és el lloc on vas néixer i això a vegades marca molt. Viatjant pel món també he vist 

que com aquí no s´hi viu enlloc. La proximitat al mar i la muntanya és un element molt 

important així com el clima suau i la qualitat de vida que tenim aquí. 

6.Com veus el futur del territori? 
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 Una mica com un parc temàtic;  cada vegada més encapsulat pel consum dels turistes, 

estiuejants i habitants de segona residència perquè quan vinguin ho tinguin tot a la seva mida, 

adaptat a les seves necessitats i on el sistema de vida tradicional es va perdent progressivament, si 

és que no ho ha fet ja. 

7.Cap a on t’agradaria que s’encaminés? 

 En aquest món globalitzat en què vivim, cada vegada costa més que els llocs mantinguin 

la seva personalitat i essència. Simplement desitjaria que les coses canviessin una mica més 

lentament per mantenir-se com allò que ha han estat i que l’han anat definint al llarg dels anys.  

8.Què és per a tu la fotografia? 

 Una manera d’acostar-me, ’interpretar i entendre el món i la gent que hi viu. 

9.Com va començar la teva afició? 

Arrel d’un viatge al Nepal. 

10. Quins son els teus referents fotogràfics (quins fotògrafs t’agraden i per què)? 

 Xavier Miserachs, per la manera com va retratar Barcelona i la Costa Brava als anys 50 i 

60. Navia. Per ell literatura i fotografia van de la mà ja que intenta plasmar en fotografia obres 

literàries de referència. Navia  és un filòsof de la fotografia. També m ‘agrada el tractament del 

color i aquesta llum tan especial que trobem a les seves fotografies. I finalment Steve McCurry 

que per mi és i per sobre moltes altres coses el fotògraf viatger per excel· lència. També admiro 

aquesta facilitat que té per interactuar amb la gent que retrata.   

11. Com creus que afecta viure aquí a les teves fotos? 

 No crec que el fet de viure aquí afecti d’una manera o una altra les meves fotografies, es 

tracta senzillament de retratar allò que tens més proper i conegut de la mateixa manera que ho 

podria fer si visqués a Nova York o a l’Himàlaia. Una altra cosa serien els motius i els temes 

presents a les fotografies.  

12.Quins treballs has fet sobre el Baix Ter? 

 Actualment estic treballant en un projecte obert sobre el món rural de l’Empordà. També 

he fotografiat la Processó de Verges. 

13.Si haguessis de triar quatre fotografies que s’hi relacionin quines triaries i per què? 

 Em seria difícil escollir-ne quatre ja que el tema “Rural” avarca més enllà del Baix Ter, 

però segurament n’escolliria dues d’en Lluís, el pastor de Serra. En la primera apareix el pastor 

amb el ramat darrera seu i els gossos tot davant; en l’altra hi surt el mateix pastor d’esquenes amb 

un gos recolzat amb ell i el ramat al fons. Les dues  reflecteixen la integració de l’home amb el 

paisatge . 

 De la sèrie de la Processó de Verges, les dels nois de la Dansa de la Mort vestint-se i 

preparant-se abans de sortir pels carrers del poble. 
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14. Com explicaries el procés de creació de cadascuna d’elles? 

 Sempre el mateix, primer coneixent i informant-me del tema i després estant-hi el més a 

prop  possible(i no sols físicament), cosa relativament fàcil vivint a la zona, la qual cosa em facilita 

anar-hi les vegades que faci falta, sobretot amb el “Rural” perquè la Processó és un cop cada any. 

 

15. Com t’agradaria que arribessin al públic? 

 Del tema “Rural” hi ha en projecte un llibre. També m’agradaria poder-les publicar en 

revistes, cosa força difícil. 

16.Com veus el panorama artístic actual del Baix Ter?  

 Em dóna la sensació que moltes vegades els artistes han de sobreviure i buscar-se la vida 

pel seu compte i sense gaire ajuda de les institucions.  

17.Creus que hi ha espais per fer arribar l’obra al públic? 

  Mai n´hi ha prou. 
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JOFRE 

(Barcelona, 1979) 

Data de la trobada:   

 1 de desembre de 2012.  

Obres citades:  

 Figura 11 

 Empordà IX. 2009 

 Targeta 

 13x 8 cm. 

  

 Figura 12 i 14 

 Vingueren del mar.2007 

 Instal· lació de 23 caixes. 

 45x45 cm. 

  

 Figura 13 

 De la sèrie Petjades  

 Punta seca sobre alumini. 

 78x58 cm. 

 Prova única. 

Entrevista: 

1.Quina diferència creus que hi ha entre territori i paisatge? 

 M’agradaria respondre a aquesta pregunta amb total subjectivitat i fer-ho  com ho hagués 

fet abans de conèixer a l’Alain Roger i Agustine Berque entre d’altres, tot i que crec que la 

resposta em ve condicionada per les diverses lectures i seminaris de paisatge dels que m’he 

interessat per trobar solució al gran enigma territori-paisatge. 

 Voldria definir els dos conceptes amb total seguretat i certesa,  tot i que per a mi són dos 

idees que van molt lligades i que al meu entendre l’una no existeix sense l’altra.  

Per mi el territori és el “fet” més “polititzat “ de l’entorn, un indret acotat per una sèrie de 

premisses que responen a unes necessitats de definir  quelcom legislat amb el seu sentit més 

ampli. D’altra banda el paisatge, ja queda definit amb el mateix joc del llenguatge, que 

normalment és el que va acompanyat sempre d’adjectius que venen immediatament  després de la 

sensació que ens produeix la percepció d’un determinat... territori? 

 Amb els anys he anat observant un creixent interès cap al terme paisatge, de determinats 

col·lectius vinculats d’alguna manera amb l’estètica, la geografia humana etc. que crec que han 
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arribat en alguns casos a la sobreexplotació d’aquest en forma de literatura, art, i altres disciplines 

que utilitzen l’entorn per albergar-hi conceptes dispersos, i que tenen en comú la subjectivitat i el 

territori... però crec que no definibles al 100% com a paisatge.  

El territori el tinc força clar; el paisatge és una cosa seriosa. 

2.Com definiries el territori del Baix Ter? 

 La veritat és que poques vegades m’he plantejat el territori del Baix Ter... potser pels 

motius que he citat anteriorment... Podria parlar de les informacions que m’han arribat per 

diverses vies, com a tram final del Ter, com a territori de cultius de cereals i de regadiu, d’un 

Montgrí majestuós que el vigila, d’una gola del Ter que m’ha nodrit en diverses ocasions, d’una 

carretera coherentment transitada durant el fred i densament poblada amb la calor... però 

francament, mentre escric aquestes paraules em venen les anècdotes d’aquest territori: la presa de 

Colomers, el poble abandonat a la riba sud del riu (Sant Llorenç de les Arenes), el petit canal de 

formigó que ressegueix el riu en paral·lel, les bales de palla als camps d’entre Colomers i Jafre i els 

seus boscos, refugis de diverses experiències de nen... començant a parlar així del MEU 

PAISATGE. 

3.I el seu paisatge? 

 El paisatge del Baix Ter és el meu paisatge. Un paisatge que he estudiat des de diverses 

disciplines i que m’ha portat a una conclusió comuna sempre que ho he fet: és un paisatge fet pels 

homes i per als homes, fet a escala humana. Sempre m’ha interessat la petjada d’aquest; allà on la 

nostra vista pugui divisar, sempre hi haurà algun referent als modificadors d’aquest entorn, des 

d’un pal de telèfon a una barraca de motor de bombeig a una icona d’àrea privada de caça... 

 La intervenció del territori del Baix Ter per mi és el què el fa un paisatge tan interessant, 

malgrat que amb el benestar econòmic dels darrers anys potser en determinades ocasions s’ha 

amanerat una mica, volent percebre’l com a locus amoenus per vendre’n la postal. Trobar-ne la 

veritat més profunda ha centralitzat el meu interès. 

 La percepció subjectiva d’aquest entorn em produeix un seguit d’emocions a tots els 

sentits. Els canvis de colors i de llum durant les seves estacions, les constants i variants olors que 

ens remeten a un lloc viu, un camp femat en front una ginesta primaveral, el soroll del tractor en 

contraposició al cant del rossinyol amb la humitat del bosc, el contrast del fang amb l’aridesa d’un 

camp acabat de segar al trepitjar, la tramuntana tallant un dia assolellat d’hivern i un aire calent 

una asfixiant primera hora de tarda d’estiu... Emocions universals que jo he descobert en aquest 

paisatge que he pogut alguna vegada, formar-ne part a plena consciència. 

4.Què et va portar a aquesta zona? 

 Puc dir que he tingut la sort de formar-ne part des de ben petit. Fill de Barcelona els meus 

pares varen primer llogar una casa a Pins fins comprar-ne una a Vilopriu, d’on em sento mig fill 
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dels seus boscos, camps i cases mig enrunades (fins els anys 90). La meva visió sempre ha estat 

prenent com a referent les llargues estades vocacionals i de caps de setmana fora de preocupacions 

davant dels retorns a la gran ciutat; deixant la verdor del lleure per la grisor del deure. 

 

5.Per què vas triar viure aquí? 

 Continuant la pregunta anterior, des de sempre les meves grans emocions han estat 

vinculades a aquest entorn empordanès, les cabanyes als boscos, el descobrir camins i corriols, 

l’anar a recol·lectar el blat i a embalar palla amb l’amic pagès fill de la terra, les excursions a cap 

lloc bosc a través fins trobar un camí, les grans passejades a la Gola del Ter troban el què el mar 

havia dut de llevantada amb el meu germà; vivències sempre vinculades a Vilopriu i els seus 20 

quilòmetres a la rodona. 

 Però l’ingrés a la Facultat de Belles Arts ja posa fil a l’agulla cap a aquesta ubicació actual. 

La necessitat d’un espai creatiu suficientment ampli per a poder-hi pintar en un inici fins a poder-

hi fer gravats i escultures més endavant són els motius que sense cap voluntat inicial em 

condueixen a aquesta estabilitat de vivenda i poder-hi trobar una feina “laboral” per poder 

continuar amb el meu interès creatiu. 

La meva obra seria del tot diferent si l’hagués fet des d’un altre lloc que no fos aquest. Dubto fins 

i tot que tractaria dels temes que ho faig ja que estan lligats a mi des de que tinc consciència i 

records. 

6.Com veus el futur del territori? 

 Afortunadament la malaurada crisi ha posat fre a un seguit d’actuacions mogudes pel 

capital que mai obeïen a les necessitats de l’entorn. El territori que vaig conèixer i que més 

estimava era aquell que sovint ratllava a allò barruer i que la necessitat era sobreposada a l’estètica. 

Aquestes actituds eren perfilades per la pàtina del temps i això els hi donava una estètica 

autèntica. Però amb els anys, la voluntat de recuperar allò perdut va dotar el territori de la 

imitació de l’autenticitat, construint urbanitzacions de “cartró-pedra” amb restes d’espolis 

d’antigues edificacions sense aturar-se a preguntar-se la seva procedència deixant masos 

abandonats més mutilats per l’euro que per la seva voluntat natural. Potser aquest fet és el què 

m’ha fet més mal, el voler netejar la cara d’alguns pobles per gaudir-los uns dies d’estiu. La 

voluntat comunicativa amb els darrers anys també ha transformat molt el paisatge, des de les 

noves línies de tensió a sobretot a les faraòniques vies de transport; tot, novament, pensat pels 

nòmades de la persiana baixada.  

 Veig un futur incert a tot aquest territori, tot canvia mol de pressa i crec que tenim sort 

de les polítiques proteccionistes, sovint exagerades, que permeten mantenir el verd i haver fet les 

cases de “pessebre” i no petites urbanitzacions de perifèria de gran ciutat. Però el què m’amoïna és 
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la voluntat de creixement de tots aquests petits nuclis rurals que s’emmirallen amb les riqueses 

que han produït els seus germans grans durant l’època de les baques grasses. Crec que s’ha de 

mantenir el què es té i no abandonar-ho a l’oblit per mirar de fer de nou. Les subvencions també 

s’acaben, per tant és l’hora de racionalitzar la quantitat en front la qualitat i l’autenticitat d’una 

idiosincràsia centenària. 

7.Cap a on t’agradaria que s’encaminés? 

 M’és difícil respondre a aquesta pregunta; jo no sóc ningú per condicionar la voluntat 

d’un col·lectiu ni d’un entorn. Cap a on s’encaminés no ho se, però crec que hauríem de ser 

discrets amb les nostres actuacions, i aprendre de les barbaritats que ara ens passen factura i 

escoltar sempre el territori cada cop que s’hagi de manipular. La resposta està en entendre el 

paisatge des de dins, no des de la llunyania d’una burocràcia estipulada amb uns valors polítics.  

També haig d’admetre que el paisatge que evoco tampoc sempre ha estat així, però mirar 

d’intervenir-lo el mínim possible crec que en seria un bon camí.  

 Tot té una vida pròpia i els humans gaudim de la possibilitat de canviar-ho tot de la nit al 

dia, per tant mirem de ser tímids i respectuosos amb el que no voldríem que ens fessin a 

nosaltres. 

8.Què és per tu l’Art? 

 D’entrada és la pregunta que sempre pretenc defugir en els sopars... Actualment no crec 

que hi hagi uns paràmetres concrets que el puguin definir. A grans trets jo diria, o m’agradaria 

pensar, que és un fet de creació personal que respon a l’intel·lecte i a la cultura de cadascú, amb 

més o menys grau de visceralitat. Ment, cor i ventre. Les habilitats de cadascú seran les eines per 

dotar aquest fet creatiu d’una estètica més o menys encertada. Malauradament avui en dia 

l’estètica ha passat a un pla secundari en front la idea. 

 L’interessant de l’art per mi és beure d’una idea, d’una emoció o d’una vivència, procurar 

fer-la meva i treballar-la fins obtenir el resultat que n’esperava en un inici. De vegades els accidents 

o l’evolució d’aquesta prenen vida pròpia i és el mateix procés que l’acaba definint. És la manera 

de transformar una vulgaritat en una originalitat. Aconseguir una veritat personal.  

9.Com va començar la teva vocació artística? 

 Des de ben petit el meu interès pel dibuix i per l’entorn natural-rural m’ha mantingut al 

marge dels camps de futbol, de les videoconsoles, etc. El dibuix com a mitjà d’expressió i de 

comunicació. D’adolescent l’interès pel romànic em va donar hores i hores de pretext per a mi 

mateix i més endavant la descoberta de que hi havia una gent que cenyien el fet creatiu a la natura 

(el concepte més o menys encertat de Land Art) em varen fer voler endinsar-me en aquest món. 

De totes maneres mai em vaig haver de plantejar cap a on encaminava el meu futur intel·lectual, 



 
 

81

com si no hi hagués cap altra via, sabia que havia d’estar vinculat a la creació i sempre que ho 

pogués aconseguir havia de ser fruit de les meves mans.  

 Amb els anys he pogut observar com companys de facultat o amics amb qui compartia 

interessos han anat desertant degut a la dificultat (i potser no prou convenciment) de mantenir i 

compaginar gran part del pensament en la necessitat creativa del dia a dia. Hi ha gent que ho ha 

anat considerant una distracció, un hobby, etc., jo mai he pogut, la necessitat i la responsabilitat 

amb mi mateix no m’han permès deixar-ho.  

10.Venir a viure aquí et va ajudar a concentrar-te en el teu art? 

 Indubtablement si no hagués viscut on ho faig no m’hagués pogut centrar en el meu 

treball. Molt probablement hauria buscat alguna altra via, però no em puc concebre a mi mateix si 

no és fent-ho des d’aquí. Un exemple d’això és que fa uns vuit anys vaig marxar a viure a Canadà 

uns mesos i no en va poder sortir res de profitós. Amb la manca del meu espai, el meu entorn ni 

l’aïllament que em permet el meu “refugi” vaig perdre no la necessitat però si el com posar-m’hi. 

També és curiós que un any abans, creuant el Japó en un tren bala, arreu on mirava per la finestra 

m’anava apareixent un camí que va de Vilopriu a Saus; anava a 300, 400 km/h i en canvi el meu 

esperit ho feia a velocitat humana aturant-me en tots els detalls que se’m presentaven al meu pas, 

com un viatge astral a la meva terra. 

11.Com és el teu espai de creació? 

 Habitualment disposo de dos espais de creació en funció de si treballo el gravat o 

l’escultura. L’espai pel gravat són unes golfes d’una antiga casa de poble on l’ambient sec d’estar 

sota sostre em permet poder treballar i emmagatzemar bé els gravats. Disposa d’una gran claraboia 

que em permet treballar amb llum natural de dia que és quan acostumo a fer-ho i també em sento 

més còmode. 

 L’altre espai, el destinat a treballar el ferro i la ceràmica és una antiga cort de porcs, 

actualment sense parets, que per volums i el “merder” que produeixen aquestes dues maneres de 

treballar, em permeten ser més despreocupat per la pulcritud. 

 Mentre que al primer espai, el silenci, el recolliment i una temperatura constant, malgrat 

les vistes dels boscos propers, en son els meus companys aliats, el segon és totalment el contrari, 

un espai on els soroll del picar i tallar ferro, els cops de l’amassar el fang i els elements com el 

fred, la pluja, la calor, el vent, l’espai obert, una oca, coloms i algun gat em permeten treballar 

com ho necessito en aquestes circumstàncies. M’és molt interessant el ser conscient de l’entorn 

físicament com també ho és el diàleg amb l’escultura. És una comunió entre la meva persona i el 

que estic creant. 

12.Quina relació creus que té la teva obra amb el Baix Ter? 
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 És una relació directa. Només per començar, és una obra filla d’aquest territori. És on 

s’ha fet de manera autèntica, és a dir, on s’ha motivat, on s’ha gestat, on s’ha creat i on s’ha 

reflexionat.  

La meva obra parteix de les emocions, vivències i pensaments que de manera conscient o 

inconscient es produeixen en aquest entorn. Caminant pels seus camins, sembrant, recol·lectant 

o embalant sempre que puc en companyia d’un amic pagès, conduint per les seves carreteres o 

simplement des de casa o el taller sent sensible al què m’envolta.  

 En la meva manera d’entendre la vida no discerneixo mai entre els moments ni espais 

que em poden conduir a un fet interessant a explotar. La meva ment sempre està alerta a 

qualsevol estímul que em pot condicionar a un treball futur. 

 D’altra banda, totes les meves obres que considero com a pilars de la meva obra, les que 

considero més autèntiques, parteixen del diàleg amb aquest territori des del seu inici. 

13.Si haguessis de triar quatre peces que s’hi relacionin quines triaries i per què? 

 Tot i que actualment, ja des de fa un parell d’anys, estic treballant un tema que em 

fascina com és el món clàssic, del qual en sóc fill culturalment, les obres que aquí vull presentar 

en són anteriors i ho faig perquè parlen des de la veritat de l’entorn i no des duna mirada estètica 

i purament emocional. 

 La primera obra és un conjunt d’obres anomenades RECORREGUTS, on el meu entorn 

creava el seu propi paisatge a mode de gravats. 

 La segona obra, una intervenció en el Girona Temps de Flors que duia com a títol 

PARAULES COM A PÈTALS PER A FLORS CONTRA EL CIMENT, que voldria mostrar no 

com a partícip amb l’entorn sinó com a crític d’aquest. 

 La següent, una fotografia digital, PAISATGE IBÈRIC o també PAISATGE ACOTAT on 

es pot reflexionar sobre la petjada humana constant sobre el territori a part de ser una ironia 

d’una mirada subjectiva al paisatge més bucòlic. 

 I la darrera, que forma part d’una sèrie d’obres anomenades MARE NOSTRUM-

VINGUEREN DEL MAR on el recol·lectar tot de deixalles humanes que el mar retorna a la terra 

i en són classificades n’és la pròpia obra. 

14. Com explicaries el procés de creació de cadascuna d’elles? 

 Els RECORREGUTS són una sèrie de gravats fruits del transitar o bé a peu o bé amb 

cotxe per una sèrie de camins propers a Vilopriu, que passaven per Colomers, Jafre i Valldevià. La 

idea del pintor decimonònic plenairista que mitjançant les seves habilitats s’enduia un fragment 

de paisatge a casa seva em va fer qüestionar que aquest paisatge tenia quelcom a dir i no ser 

mostrat tal i com un subjecte el percebia. Per tant decideixo, a parir d’unes planxes d’alumini (un 

dels metalls més dúctils) fer-ne unes plantilles i lligar-me-les a la sola de les sabates i caminar. Un 
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cop fet el recorregut que m’interessava, al taller de gravat, utilitzava  aquestes plantilles com a 

planxes de gravat estampant-ne així el que el meu pes i el meu caminar per una sèrie de camins 

havien convertit en una altra manera de retratar el paisatge. De la mateixa manera ho feia amb 

recorreguts més fins i tot per carretera lligant planxes més grosses al cotxe. Jo feia una sèrie de 

recorreguts i aquests en donaven la seva imatge. 

 Les PARAULES COM A PÈTALS PER A FLORS CONTRA EL CIMENT varen ser un 

convit a participar en el Girona Temps de Flors. El Girona Temps de Flors gairebé sempre és 

presentat com una oportunitat a mostrar la Girona més bella als passavolants locals i milers de 

turistes que omplen la ciutat durant una setmana a fi de poder gaudir de les habilitats florals de 

diversos mestres i col·lectius de l’art floral. Per mi però era la possibilitat de pronunciar-me en 

front el què estava passant al nostre entorn i que semblava desatès pel plaer constant. Era 

plantejar la qüestió del resultat dels nostres actes. Aprofitant l’enreixat de protecció d’una grua 

dins d’un pati renaixentista vaig proposar el títol de l’obra dotant d’un petit mostrador on hi 

havia plantilles de flors de plàstic que podien ser escrites, pintades o dibuixades amb un retolador 

i en acabat penjades de la paret verda artificial que cobria la grua. Al cap de poques hores ja hi 

havia un petit “prat” verd vertical florit amb tot de referències a les “ganivetades” que hem estat 

fent al nostre entorn els darrers anys: especulació immobiliària, la MAT, et TGV, etc. Davant 

d’aquest verd setze grans testos disposats en quatre files dels que sobre una mica de gespa en 

naixien quatre pilotes de golf, quatre totxanes, quatre fragments d’asfalt de carretera i quatre 

trossos del ferro utilitzat per les línies elèctriques. Crec que no fa falta explicar aquestes 

“jardineres”... 

 El PAISATGE IBÈRIC o altrament dit PAISATGE ACOTAT fa referència a la icona que 

constantment trobem en tots els boscos peninsulars espanyols, la senyal de l’Àrea Privada de 

Caça: una placa metàl·lica de 20 x 30 cm dividida per una diagonal que parteix la imatge en una 

meitat blanca i l’altra negra que serveix per delimitar propietats municipals o privades a l’hora de 

la cacera. L’obra sencera n’és una sèrie de tres imatges, un paisatge de lluny (la visió de Colomers), 

un camp treballat i un camí on apareix aquesta icona en el bell mig de la fotografia, interferint la 

imatge estereotipada, evidenciant que tot el nostre entorn està acotat i manipulat d’alguna manera 

o altra. 

 I les caixes-quadre-receptacle de MARE NOSTRUM-VINGUEREN DEL MAR, que són 

els albergs per tot allò trobat a la Gola del Ter en diversos dies de llevantada. Unes caixes 

presentades a la paret on s’hi poden observar disposades tenint en compte una estètica més o 

menys endreçada des de fragments d’embarcacions, a llaunes i aplicadors de tampons femenins, 

intercalades amb dibuixos d’allò que culturalment també ens ha arribat per mar, des de la 

romanització a la numeració entre d’altres. 
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15. Com t’agradaria que arribessin al públic? 

 Aquesta també és una pregunta difícil de respondre, ja que molt sovint ens hem d’atendre 

a les possibilitats i als recursos que disposem per fer-ho.  

Se com m’agradaria percebre-les, algunes d’elles ja ha estat així, en un espai despullat 

d’interferències on les obres, la seva percepció i la seva reflexió en fossin les protagonistes. Una 

vegada un gran artista amic meu em va dir que exposar era exposar-se, i treballar en el taller, dins 

del teu refugi més íntim és una cosa, però presentar el teu jo més profund en públic n’és una 

altra. L’obra pren una nova dimensió fora del seu espai original i en part deixa de ser només teva 

per passar a ser de tothom. 

16.Com veus el panorama artístic actual del Baix Ter?  

 És un panorama difícil de definir. Sóc conscient que hi ha força gent treballant en 

aquesta zona, però la pròpia idiosincràsia de l’artista molt sovint és de reclusió i aïllament. Aquest 

és el meu cas. L’art, aquí i a tot arreu, també és un pretext per a poder proposar activitats 

paral·leles i complementàries de caràcter més social, fet que no em desagrada però que no m’hi 

sento còmode, només cal observar el poc interès col·lectiu per l’art i per extensió a la cultura. No 

és gens fàcil trobar vincles entre artistes, degut als grans egos creatius, les projeccions de l’obra, 

etc. Però crec que en certa mesura no és degut a nosaltres sinó a l’entorn social i a les adversitats 

que la mentalitat cultural d’aquest país, accentuat per una crisi material i de valors. 

17.Creus que hi ha espais per fer arribar l’obra al públic? 

 Crec que hi ha suficients espais expositius. N’hi ha de totes les característiques i per a tots 

els públics. El fet artístic s’ha democratitzat de tal manera que potser fins i tot ha perdut 

autenticitat, d’aquesta manera abunden les fundacions, museus amb espais temporals, centres 

d’art, les rotondes, etc. Per tant no és un problema fer arribar l’obra al públic, el problema potser 

és si aquest públic està disposat a arribar-hi.  

 I les galeries que poc a poc han anat tancant, desapareixent gairebé en la totalitat, una 

mostra més del poc interès general cap a l’art i la dificultat econòmica per a accedir-hi. 

Potser és via festivals en es pot  involucrar a tota una població el mode actual per a fer arribar una 

obra a tothom, mitjà potser també per reeducar una societat adormida i donar-li motius per a 

interessar-se en allò que per definició sempre justifica: “és que jo d’art no hi entenc”. 
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CRISTINA FONTSERÈ 

(Barcelona, 1970) 

Data de la trobada:   

 Verges, 22 de desembre de 2011. 

Obres citades:  

 Figura 15 

 Monumento.2010 

 Fotografia en color. 

 100 x 77 cm. 

 

 Figura 16 

 La distancia entre tu y yo. 2010 

 Fotografia en color. 

 100 x 80 cm. 

  

 Figura 17 

 Sigo esperando. 2010 

 Fotografia en color. 

 100 x 83 cm. 

  

 Figura 18 

 A los ocho años. 2010 (fragment) 

 Fotografia en color. 

 45x 140 cm. 

Entrevista: 

1.Quina diferència creus que hi ha entre territori i paisatge?  

 El Territori es la terra, el país,lo que precedeix al paisatge. El paisatge seria com una 

segona capa que hi afegim i es el producte d´una operació perceptiva i determinada per la nostra 

cultura. Crec que el paisatge no existeix, es una invenció de l’urbanita. Els pagesos no parlant de 

paisatge. 

 2.Com definiries el territori del Baix Ter?  

 Molt ample, espaiós, fèrtil, molt treballat i humanitzat, molt lluminós, els estius la llum es 

encegadora. Falten arbres, ombra. Està bastant fragmentat per les vies de comunicació. 

3.I el seu paisatge?  
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 El paisatge que s´ha anat conformant, es el resultat de l’activitat i el progrés agrícola i de 

l’ocupació. Conviuen els centres antics dels pobles, envoltats de grans extensions agrícoles amb 

agrupacions de cases  de segona residencia, arquitectura de serveis i polígons industrials gens 

integrats amb l’entorn. Aquest es un patró que  es va repetint  per la majoria de localitats.  

4.Què et va portar a aquesta zona? 

  Vaig conèixer l’Empordà per un amic artista que fa vint anys que hi viu. Quan va néixer 

la meva filla, vaig decidir deixar la vida a la ciutat i no ho vaig dubtar, havia de ser l’Empordà. 

5.Per què vas triar viure aquí?  

 Buscava  tranquil· litat i el temps lent per dedicar-me a les coses que son importants.  

6.Com veus el futur del territori?  

 No soc gaire optimista en aquest aspecte. Estem sotmesos a una continua destrucció del 

territori, es continuen fent danys irreparables. 

7.Cap a on t’agradaria que s’encaminés?  

 M’agradaria que el concepte de  Sostenibilitat, fos una realitat i no nomes un terme que 

queda bé en els diaris i els discursos polítics oportunistes. Que realment hi hagués un equilibri 

entre lo construït i els espais verds lliures.   A Viladamat, el poble on he estat vivint, es va 

sotmetre a votació popular, si el poble volia un polígon industrial. Afortunadament va guanyar el 

No. 

8.Què és per tu l’Art?  

 Es una manera d’estar al món, un canal de comunicació, una mediació entre un mateix i 

els altres. Però sobretot sentir-me lliure i gaudir de lo faig. 

10. Quins son els teus principals referents artístics?  

 Els referents que tinc, no son tant formals, sinó artistes que han fet del seu art la seva vida 

i ho han portat fins el limit. En venen al cap Brancusi, Louis Bourgueois, Vito Acconci, Anish 

Kapoor. 

11.Venir a viure aquí et va ajudar a concentrar-te en el teu art?  

 Si, indubtablement tens menys estímuls externs que et poden distreure com en el cas de 

viure en una gran ciutat com Barcelona.  

12.Com és el teu espai de creació?  

 El temps que he estat vivint al Empordà, he treballant a casa. Diguem-ne que el meu espai 

de treball ha estat el meu cap i el paisatge exterior. 

13.Quina relació creus que té la teva obra amb el Baix Ter? 

 La darrera obra que he estat fent, ha estat el resultat de una interrelació entre els escenaris 

que formant part de els meus desplaçaments i rutines diàries i lo que imagino. Aquesta es la 

matèria prima essencial del meu treball. No necessito fer grans desplaçaments ni viatges llunyans 
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per treballar. En el cas del baix Ter he trobat una feliç coincidència entre el entorn i el meu 

imaginari. 

14.Si haguessis de triar quatre peces que s’hi relacionin quines triaries i per què? 

 Are you my angel, 2011, La distancia entre tu y yo, 2012, Peter, 2011 i Miss you I, 2012. 

 Les peses tenen en comú, la convivència de lo real i lo imaginari. Son al· legories enmig de la nit, 

una rotonda que no va enlloc, una gasolinera amb un gos que no saben d´on ve i un cartell 

lluminós que de tanta llum que emet, no es veu lo que anuncia.  

15. Com explicaries el procés de creació de cadascuna d’elles?  

 El procés es semblant en totes. Els escenaris que escullo formen part dels meus itineraris 

habituals i propers a on visc. Les obres son el resultat de lo que hi ha en la realitat i de la imatge 

mental que tinc per cada una. Més que instantànies, son relats visuals, intervinc la realitat, extrec 

elements i n’afegeixo d’altres. Faig esbossos igual que els pintors fan els dibuixos preparatoris.  Les 

imatges finals son el  resultat d’un procés d’elaboració lent. M’interessa molt la fotografia  lenta. 

16. Com t’agradaria que arribessin al públic?  

 Tal com son. Relats visuals o com algú en va dir,pel· lícules d’un fotograma. M’agradaria  

que l’espectador s’hi involucrés emocionalment i les sentís interiorment. 

17.Com veus el panorama artístic actual del Baix Ter?  

 El panorama artístic en general està patint una destrucció del  teixit que hi havia. En el 

cas del baix ter, t’haig de dir que he tingut molt poca relació amb artistes. He estat bastant aïllada 

del panorama local. 

18.Creus que hi ha espais per fer arribar l’obra al públic? 

 Alguns dels pocs bons que hi havien, els estant tancant. Així es difícil que el públic pugui 

tenir una visió amplia de la diversitat artística que hi existeix. La cultura i l’art no son un luxe 

com ens fam creure, son un dret al que hi haurien de tenir accés tots els ciutadans.  
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ASSUMPCIÓ MATEU 

(Cassà de la Selva, 1952)  

Obres citades:  

 Figura 19 

 Palpant el groc, vida 2012 

 195x194 cm. 

 T. mixta sobre tela.  

 

 Figura 20 

 Espai en blau. 1994 

 60 x 60 cm. 

 T. mizta s/marouflé 

 

 Figura 21 

 Bosc cremat-Ombres i silenci.  

 30 x 63 cm. 

 T. mixta. Fotografia i paper. 

 

 Figura 22 

 Arbres bosc. 2008 

 50 x 97 cm. 

 Natura 

 

Entrevista: 

1.Quina diferència creus que hi ha entre territori i paisatge? 

 Territori és un espai  acotat de terreny  amb les seves característiques especials i el paisatge 

ho és tot, ho engloba tot.  

2.Com definiries el territori del Baix Ter? 

 Un territori ric  degut en primer lloc a la presència del riu Ter que el fa especialment 

fèrtil i que li permet un desenvolupament agrícola important. Hi ha una estructura agrària que 

caracteritza el paisatge. És un territori en què es potencien els valors ecològics. Predominen les 

explotacions agrícoles dedicades a la fruita, als cereals, farratges... 

 El territori de Baix Ter estant dins el Baix Empordà té Torroella de Montgrí  com a 

capital i pobles tant interessants  històricament  com Pals, Bellcaire, Verges ... Es un territori ric i 

vital. 
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3. I el seu paisatge? 

 El seu paisatge és viu per la presència tant de conreus que van variant depenent de les 

estacions i del que hi sembren com de vegetació autòctona. 

4.Què et va portar a aquesta zona? 

 Jo sóc nascuda a la província de Girona i els meus vincles de sempre estan al Gironès i a  

Llafranch, però el Baix Empordà m’ha atret des de sempre i per això des de fa uns 17 anys estic a 

Jafre, un poble petit de pagès a prop del riu Ter i a 15 minuts del Mar que forma part d’aquest 

territori del Baix Ter. 

5.Per què vas triar viure aquí? 

 Perquè sento que es el meu lloc, m’agrada el camp perquè està en continu moviment, 

canvis d’estacions, canvi de conreus, el mateix fragment de paisatge cada mes és diferent i la gent  

és treballadora, noble ,ferma, senzilla i li agrada compartir el que té amb els altres, jo m’hi sento 

implicada i feliç. 

6.Com veus el futur del territori? 

 Desitjaria que fos pròsper i respectuós amb el territori , esperem que així sigui però no 

estar en les nostres mans per ara. 

7.Cap a on t’agradaria que s’encaminés? 

 Cap a la conservació del paisatge, l’amor per la terra i no tant pel progrés mal entès que 

ha fet tant mal per tot arreu. 

8.Què és per tu l’Art? 

 L’art es un mitjà, una eina de coneixement i un reflex del moment històric en que ha 

estat fet. 

 Deia Jorge Oteiza que “L’art transforma al artista en un home lliure i aquest home lliure i 

altres homes lliures amb educació estètica son els que transformen el món”. Cada vegada estic 

més d’acord amb ell, encara que malauradament estem molt lluny  i en l’art contemporani  hi 

trobem massa de banal. 

9.Quins son els teus principals referents artístics? 

 Jo sóc resultat de tot el que m’ha fet. Parlant metafòricament la meva pell està formada de 

tot l’anterior a mi, però em sento més propera de l’art romànic i del renaixement com a èpoques 

històriques i com a artistes més propers hi trobaríem poetes i pintors i escultors. Com els 

d’artpovera, Burri, Tapies, Millares... imformalistes americans com Rothko, Kline, Mootherwell, 

CY Thowbly. Escultors com Brancusi, Giacometti i Oteiza... 

10.Com va començar la teva vocació artística? 
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 Des de molt aviat , quan era nena ja dibuixava força i tenia clar que era el que més 

m’agradava juntament amb la literatura. Vaig tenir la sort de poder estar en tallers d’artistes 

diferents aprenent amb ells abans d’ entrar a Belles Arts . 

11.Venir a viure aquí et va ajudar a concentrar-te en el teu art? 

 Al  principi em va costar per l’excessiva presència de la natura i em neguitejava fins que es 

va produir el contrari i vaig fer-lo meu, a partir d’aquest moment és el lloc a on em concentro més 

i puc treballar més intensament. 

12.Com és el teu espai de creació? 

 Tinc dos estudis, un a Barcelona, des de fa uns 25 anys, al Born, a on hi tinc un jardí 

interior. Fins fa uns anys era el millor lloc de treball, em concentrava només obrir la porta.  L’únic 

problema era que treballava amb llum interior. Actualment  prefereixo treballar a Jafre amb llum 

de dia i en formats grans. Tinc un espai privilegiat amb unes vistes impressionants. 

13.Quina relació creus que té la teva obra amb el Baix Ter? 

 La natura m’omple moltíssim i com que em considero pintora de paisatges encara que 

aquests no estan copiats de la realitat sinó assumits i fent-los meus,esdevenen metàfores 

emocionals  del meu món interior. Paisatge interior imformalista. 

14.Si haguessis de triar quatre peces que s’hi relacionin quines triaries i per què? 

 Triaria les més relacionades amb el paisatge, per exemple en tinc unes de quan es va 

cremar el Montgrí que són foto/collages, també d’altres relacionades amb els arbres i la tardor, 

aquestes obres estan treballades en grans formats i amb pigments naturals (terres calcinades)i 

papers, tot el que podem trobar en el bosc., darrerament al veure tants gira-sols i magraners també 

al voltant nostre també vaig sentir la necessitat de posar-m’hi fent un llibre d’artista i obres grans 

relacionades amb aquests elements tan propers que conformen el nostre paisatge. 

15. Com explicaries el procés de creació de cadascuna d’elles? 

 Com totes les obres que pinto o escric començo mes o menys amb una idea i vaig deixant 

que es desenvolupi segons el meu estat. Utilitzo matèria barrejada amb pigments que em permet 

crear diferents  relleus i textures,  a on puc gratar, i modular amb les mans. 

16. Com t’agradaria que arribessin al públic? 

 M’agradaria que la mirada fos oberta i que l’espectador es deixés portar davant seu sense 

preguntes ni prejudicis anteriors i que la fes seva. 

17.Com veus el panorama artístic actual del Baix Ter?  

 Crec que és una terra a on hi han molts creadors que s’hi han quedat  i que això sempre 

és bo perquè significa que almenys s’hi treballa bé, i es crea un bon fonament per construir coses 

interessants plegats, però encara hi manquen moltes iniciatives culturals de nivell. 

18.Creus que hi ha espais per fer arribar l’obra al públic? 
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 Hi han alguns espais interessants com Can Quintana, on s’hi exposen força sovint artistes 

d’aquí, també el Palau Solterra de la Fundació VilaCasas dedicat més a la fotografia, Artium...etc, 

però crec que manquen espais d’investigació interdisciplinaris on crear debat sobre temes diversos 

en els quals tots poguéssim enriquir-nos intel·lectualment. 
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CHANTALE HEIMO 

(Avenches, 1978-) 

Data de la trobada:   

 Montagut, 23 de març de 2011. 

 Colomers, 29 d’abril de 2012. 

Obres citades:  

 Figura 23 

 Variació de 1.... 2011  

 fusta Koto sobre suport de pi, pintura acrílica. 

 120x28x2 cm  

 Foto: Silvina Cousce. 

 

 Figura 24 

 1...    2009.     

 Guix.      

 40x26x22,5 cm  

 Foto: Pere de Prada. 

  

 Figura 25 

 (Sense títol) 2011.  

 Argila i esmalt.  

 23x23x18 cm, 20x17x16 i 23x17x15  

 Foto: Mariona Iribarren. 

 

 Figura 26 

 Variació de 1... suite 2011  

 gres sobre suport de pi.  

 120x28x2 cm  

 Foto: Silvina Cousce. 

 

Entrevista: 

 

(no hi ha transcripció perquè l’entrevista no es va gravar, tan sols es van prendre notes) 

 


