20

Diari
Dissabte, 8 d’octubre de 2016

CAMP |

REPORTATGE | Els seus quadres ja han arribat al Japó i a la Xina, i el mes d’abril faran parada a Taiwan

Jordi Isern, 25 anys entre pinzells
Ahir es va inaugurar al Museu d’Alcover una exposició formada per una quarantena de quadres
que ofereixen una retrospectiva en el quart de segle que fa que aquest artista pinta paisatges
MONTSE PLANA

Una quarantena de quadres pengen des de divendres al vespre al
Museu d’Alcover. Són paisatges
que es troben a la vora, però també n’hi ha de la zona del Priorat,
la Garrotxa o Tenerife. I l’autor?
És Jordi Isern, nascut a Barcelona l’any 1969. Actualment resideix amb la seva dona i la seva filla a Alcover, d’on era el seu pare.
Fa anys que va fugir de la gran
ciutat. «Barcelona m’angoixava
massa i la dona em va animar a
fer el pas, deixar enrere la impremta familiar on treballava i
començar una nova vida centrada en la pintura», explica. Era un
canvi arriscat, però ara, Isern està més orgullós que mai de la feina: les seves obres ja han arribat
al Japó, la Xina, i la pròxima parada és Taiwan.
Cada dos anys, l’artista inaugura al Museu una nova exposició coincidint amb la Fira de Bandolers d’Alcover, però la mostra
d’enguany, que es podrà visitar
fins al 17 d’octubre, és especial. I
és que es compleixen 25 anys de
producció artística per part
d’Isern. Per a ell no hi ha caps de
setmana, «només em sento bé
quan pinto», afirma el Jordi.

‘L’art ha de transmetre’
Passejant, respirant, notant l’aire a la cara, escoltant el so d’un
paisatge... Així és com decideix
plasmar un indret sobre una tela amb pintura a l’oli. «L’art ha de
transmetre sensacions, i per aconseguir-ho, he d’haver estat al lloc,
perquè el que intento amb els
meus quadres és transmetre tot
allò que aquell paisatge m’ha fet
sentir», explica Isern.
La seva obra té una brillantor
que crida l’atenció a l’especta-

ara, la parada següent serà Taiwan, on l’artista participarà en
una fira molt important que es farà el mes d’abril.

Jordi Isern pintant el Mas de Monravà, a Alcover. FOTO: CEDIDA

Quadre de Jordi Isern amb vistes de Porrera (Priorat) un capvespre
entre ametllers. FOTO: CEDIDA

TARRAGONÈS ■ TAMBÉ ES CONTINDRAN LES DESPESES EN 100.000 € MENYS QUE EL 2015

Vilallonga augmenta impostos i taxes
per tal de reduir el dèficit municipal
■ L’Ajuntament de Vilallonga aug-

mentarà alguns impostos i taxes
municipals de cara al 2017 amb
l’objectiu de reduir el dèficit municipal, situat al voltant del milió
d’euros. La mesura es va aprovar
en el ple celebrat aquest dijous.
El qque s’ha decidit és contenir les despeses i les inversions en
100.000 euros respecte al 2015.
D’altra banda, s’apujaran impostos directes i indirectes, excepte

l’IBI rústic, tot posant-los en els
valors mitjans de la comarca, i
s’aprovaran els pressupostos pels
propers exercicis amb superàvit
pressupostari per tal de rebaixar
i eliminar el romanent de tresoreria negatiu.
Concretament, cara el 2017,
l’impost de béns immobles (IBI)
passarà del tipus del 0,59% al
0,83%; l’impost d’activitats econòmiques (IAE) –que afecta les

empreses grans que facturen més
d’un milió a l’any– serà el que tindrà una pujada més gran proporcionalment. Passarà del coeficient màxim de l’1,30% al 2,75% i el
mínim de l’1,15% a l’1,85%. També s’incrementa l’impost de vehicles de tracció mecànica, amb
uns càlculs de poder ingressar
9.142,77 anuals, un 7,98% més que
fins ara, i apujarà l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys

dor, que queda totalment atrapat en els traços del pinzell i se
sent com si ell també hagués estat en aquell espai, un valor afegit que molts han sabut entendre, però sobretot els japonesos,
amb qui Isern guarda una estreta relació des de l’any 2013, quan
uns galeristes es va interessar per
la seva obra. Des de llavors, l’alcoverenc ha exposat en quatre
ocasions al país nipó, on el Jordi
destaca que hi ha una gran sensibilitat per l’art. «He vist gent
plorant davant d’un quadre perquè els ha emocionat», descriu.
Posteriorment, aquest mateix any 2016, els seus quadres
han arribat per primera vegada
a la Xina amb molt d’èxit després que una empresa del país
s’interessés per la seva obra, i

de naturalesa urbana d’un 0,40%
a un 0,70% el tipus, i l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres, del 3% al 3,4%.
Paral·lelament, la direcció General del Cadastre ha procedit a
regularitzar el padró dels valors
cadastrals dels immobles urbans
i rústics del municipi dels que es
desprèn nous valors cadastrals
que incrementaran el padró municipal, fet que comportarà una
important pujada del valor de les
construccions en finques rústiques. És per això que l’Ajuntament no pujarà addicionalment
el tipus de l’IBI rústic, per no perjudicar a la pagesia.
L’alcalde, Ignasi Valera, reconeix que és una decisió difícil:
«En els darrers mesos ha aflorat

Autodidacta als 20 anys
Habitualment, els artistes s’inicien en la seva disciplina de ben
menuts al costat de mestres que
els ajuden a desenvolupar tot el
seu potencial, però aquest no és
el cas del Jordi. De petit, ell era
un nen mogut que a classe el castigaven per dibuixar sobre la taula. «La pintura ja la portava a dins,
però en aquell moment no ho sabia. Per a mi, dibuixar era una activitat més», recorda.
No va ser fins als 20 anys que
va descobrir que els pinzells eren
la seva vida. En aquella època estava treballant a la impremta familiar de Barcelona i la previsió
era que ell donés continuïtat al
negoci. «Però mai he pogut estar
sense fer res, i en una empresa hi
ha uns horaris i a mi les hores lliures i els caps de setmana se’m feien eternes. Necessitava alguna
activitat per ocupar el temps»,
recorda el Jordi.
Va ser un dia passejant per
Gràcia, que Isern va veure una
galeria. «Em va impactar tant el
realisme que desprenien aquells
quadres que vaig decidir que jo
també ho volia fer», i va ser en
aquell moment que va descobrir
el seu talent innat per la pintura.
Inicialment va assistir a unes
classes de dibuix, però ho va deixar ràpidament, ja que, segons
el Jordi, cadascú ha de seguir el
seu propi camí.
D’allò ja en fa 25 anys, un temps
durant el qual l’artista ha anat
creixent de forma autodidacta
gràcies a la seva insistència i dedicació. «No hi ha dia que no pinti», assegura amb un somriure.

un desequilibri molt important
entre els ingressos i despeses amb
la liquidació del pressupost de
l’any 2015. Per a posar-hi solució,
estem obligats a elaborar un Pla
Econòmic-Financer i aplicar-lo durant tres anys, amb la col·laboració dels serveis econòmics de la
Diputació, i que també haurà de
comptar amb el vistiplau de les
administracions superiors».

L’alcalde Ignasi
Valera reconeix que
aquesta ha sigut
una edicisió ‘difícil’
de prendre

