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ELOI TOST

El seu pinzell només traça pai-
satges molt concrets i propers.
Però la plasmació del qui li entra
pels ulls ha captivat gent de pràc-
ticament tot el món. Els últims
en rendir-se als seus quadres, els
japonesos. Jordi Isern, tot i ha-
ver nascut a Barcelona, es consi-
dera alcoverenc. Per motius ge-
neracionals i perquè hi resideix
des de fa anys. El Niu de l’Àliga,
les muntanyes de Prades, Mont-
blanc, el Delta, les vinyes del Pri-
orat… són alguns dels indrets pro-
pers que exporta a través del seu
traç.

Aquest octubre, com cada dos
anys per la festa major, tornarà a
exposar al Museu d’Alcover. Con-
cretament, del 10 al 20. Serà, pe-
rò, un retorn especial a les parets
de la seva vila, ja que les vivènci-
es dels darrers mesos marcaran
la mostra. Començant pel títol: ‘El
meu món favorit’. Un nom que
va aparèixer quasi per casualitat.
«El novembre passat vaig anar a
Japó perquè uns marxants d’art
em van contractar perquè hi ex-
posés. Tot va anar molt bé i em
van demanar que seguís pintant
el meu món favorit», explica. Un
concepte que la traductora li va
transmetre de manera literal fruit
de les diferències gramaticals en-
tre occidentals i orientals, i que
va agradar al pintor fins al punt de
quasi considerar-lo un leitmotiv
de la seva manera de fer, quant a
la selecció dels indrets que re-
presenta.

De nou al Japó
La primera experiència en terres
nipones va ser molt positiva per
Isern, fins al punt de marcar-lo
profundament a nivell personal.
I en el terreny professional tam-

bé va sermolt profitosa. Desd’ales-
hores, els quadres que pinta, lite-
ralment, li volen. Tant que en-
guany, de nou al novembre, farà
una segona aventura japonesa.
Concretament, a Hamamatsu,
una ciutat bàsicament industri-
al famosa a tot el món per ser el
bressol de Yamaha, i tenir impor-
tants factories d’Honda, Suzuki
o Toyota.

Però no només el mercat ja-
ponès s’ha fixat en Isern. En l’àm-
bit estatal fa anys que és conside-
rat un paisatgista prestigiós i fa
uns dies va inaugurar exposició
a la Galería Herraiz, situada al
luxós barri de Salamanca de Ma-
drid. Una sala força nova que
aposta per la modernitat i per
donar oportunitats a diferents
tipus d’artistes. Fins al 3 de se-
tembre Isern hi tindrà sis qua-
dres de gran format en una mos-
tra titulada ‘Grandes Maestros’
en la qual comparteix protago-
nisme amb cinc artistes més d’art
figuratiu. Entre ells, la pintora
Cristina Bergoglio, neboda de
l’actual Papa de Roma. Isern hi
porta peces de paisatges de la
Vall d’en Bas, de l’Estany de Ba-
nyoles i del Llac Guingueta del
Pirineu.

També a prop
El Pirineu català i les comarques
gironines són, juntament amb el
Camp de Tarragona, les grans
debilitats de l’alcoverenc. Pre-
cisament a Girona hi té un gran
cartell, i a la galeria El Claustre
–una de les més prestigioses d’Eu-
ropa– hi ha estat un habitual en
els últims anys. Aquest octubre,
entre el 3 i el 18, hi tornarà amb
una nova remesa de quadres que
espera que satisfacin tant a crí-
tica com a compradors en una
nova mostra en solitari.

El pintor Jordi Isern prepara una nova exposició al Japó per aquest novembre, i aquest estiu és
a Madrid en una mostra en què comparteix protagonisme amb la neboda del papa Francesc
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D’Alcover al Japó

L’A P U N T

Visita retornada
■ Isern va anar al Japó per primera
vegada el passat novembre. Ho va
fer a la ciutat de Saku, a uns trenta
quilòmetres de Nagano, una ciutat
turísticament potent a nivell intern
japonèsionelshabitantsgaudeixen
d’un poder adquisitiu força
destacable.

La mostra, en solitari, va ser
tot un èxit i la trentena de qua-
dres que hi va presentar van te-

nir una gran acceptació entre el
públic local. El grau de satisfac-
ció, tant per part del pintor com
dels organitzadors, va ser tan gran
que fins i tot el marxant d’art im-
pulsor de la iniciativa va voler co-
nèixer de primera mà els racons
que pinta Isern. Així, aquest pas-
sat mes de març, ell i la traducto-
ra personal que li van facilitar a
l’alcoverenc, van ser a Catalunya.

Isern explica que van quedar «en-
amorats» del país, de la cultura i
del menjar, especialment «del pa
amb tomàquet amb pernil». No
van faltar les visites a la Barcelo-
na de Gaudí –tant típic dels japo-
nesos–, la Tarraco romana, el Mont-
blanc medieval, o els paisatges
primaverals del Camp de Tarra-
gona o la Vall d’en Bas. Tota una
experiència per les dues bandes.

Hiroyuki K. i Jordi Isern, en la visita que el marxant d’art japonès va fer a Montblanc al març. FOTO: CEDIDA

CONCA DE BARBERÀ ■ HI HAURÀ UN ACTE LITERARI D’HOMENATGE A FREDERIC MISTRAL

La Trobada occitanocatalana a la Baixa
Segarra es farà a Conesa i Santa Coloma
■ Aquest diumenge, 20 de juliol,
Conesa i Santa Coloma de Que-
ralt acolliran la Trobada occita-
nocatalana a la Baixa Segarra. Es
tracta d’un conjunt d’activitats
que es realitzaran als dos muni-
cipis. Conesa, a les 10.30 h, aco-
llirà una visita turística. A les 11.30
h serà el torn d’un acte literari
d’homenatge a Frederic Mistral,
amb Mn. Valentí Miserachs, da-
vant la casa Delmera.

A Santa Coloma de Queralt,
en canvi, tindrà lloc una conferèn-
cia sobre les característiques prin-
cipals del contínuum lingüístic
occitanocatalà del Dr. Jaume Cor-
bera,delesBalears.Aquestaponèn-
cia es realitzarà al Castell dels
Comtes. A les 16.30 h es realitzarà
una visita guiada per la vila i tam-
bé al castell serà el torn de la se-
gonaconferència,enaquestcas‘Oc-
citània i Catalunya. Els lligams

entre les dues nacions’, a càrrec
dels Drs. Rosa Lluch i Valentí Gual
i Mn. Valentí Miserachs. Més tard,
es realitzarà a la plaça Major l’ac-
tuació dels occitans Sómia-Fès-
tas. Seguidament, a la plaça de
l’Església, hi haurà un sopar de
germanor. El preu d’aquest sopar
és de 10 € i les inscripcions es po-
den efectuar abans del dia 18 de ju-
liol,trucantalsnúmerosdetelèfon:
667 558 296 i 666 379 991.-B. A.

COMARQUES ■ S E G O N S L E S P R E V I S I O N S D E L A D G J

Més de 13.000 joves, a les
activitats d’estiu al Camp
■ Les comarques del Camp de
Tarragona acolliran durant
aquest estiu uns 13.800 infants
i joves i prop de 1.660 moni-
tors i directors de lleure que
participaran en un total de 270
activitats de lleure, segons les
previsions de què disposa la
Direcció General de Joventut
del Departament de Benestar
Social i Família. Per tipologies
d’activitats, les majoritàries

seran els casals (152), seguits de
les colònies (69), les acampa-
des (32), els camps de treball
(9) i les rutes (8), segons els
mateixos càlculs.

I pel que fa al lloc de realit-
zació, el Tarragonès (88) serà
la comarca amb més activitats,
seguida del Baix Camp (67), la
Conca de Barberà (40), Baix
Penedès (40), Alt Camp (24) i
Priorat (11).


