
i no en un altre pintor. 
Què els crida l’atenció 
de vostè?
RR EmR vanR dirR queR feiaR

tempsRqueRemRseguienR laR
pista,RfinsRiRtot,RenRalgunaR
deR lesRmevesRexposicionsR
iR deR maneraR incògnita,R
representantsR seusR vanR
venirR aR veureR lesR mevesR
obresR iR vanR ferR l’informeR
corresponent.R BuscavenR
unRjoveRartistaRdeRmésRdeR
30Ranys,RambRexperiènciaR
enR galeriesR iR queR fesR unaR
pinturaRqueRpoguésRtenirR
bonaRacollidaRenRelRmercatR
asiàticRiResRvanRfixarRenRmiR
pelsRmeusRpaisatges.

 P Les negociacions han 
estat dures i en algun 
moment han perillat?
RR EnRcapRmomentRhanRpe-

rillat,RperquèRdesRdelRpri-
merRmomentRhiRhaRhagutR
bonaRdisposicióRentreR lesR
duesRparts.RPelRqueRfaRaRlesR
negociacions,R s’hanRacor-
datR finsRalRmínimRdetall.R
ExcepteRenRelRprimerRmo-
ment,RsempreRheRnegociatR
ambRunaRpersonaRenRcaste-
llàRiRaquestaRpersonaRseràR
laR queR m’acompanyaràR
enRtotRmomentRenRaques-
taR experiència.R ElR viatgeR
iR l’estada,RelsR tincRpagats.R
S’haR negociatR elR nombreR
d’obresRexposadesR(34)RiRlesR
mides.REnRdefinitiva,RfinsR
alRmínimRdetall.

 P Per què va acceptar?
RR PerquèRésRunaRgranRopor-

tunitatRenRlaRmevaRcarrera.R
ObroRunRmercatRqueRmaiR
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JordiRIsernRésRunRpintorR
alcoverencRqueRelRproperR20R
deRnovembreRaniràRaRexpo-
sarRalRJapó.RAquestRsetmana-
riRhaRvolgutRentrevistar-loR
perRconèixerRcomRvaRsorgirR
aquestaRoportunitat.

 P Com és que uns gale-
ristes nipons dels quals 
mai no havia sentit a 
parlar es posen en con-

PaisatgesRd’AlcoverR
iRl’AltRCampResRR
veuranRalRJapó

EntREvista amB...

Jordi isern
Pintor paisatgístic d’Alcover

tacte amb vostè?
RR ElR primerR contacteR queR

vaigR tenirRambRellsRvaRserR
mitjançantR laR mevaR web.R
EraRelRmesRdeRgenerRd’en-
guanyRquanRvaigRllegirRunR
missatgeRpreguntantRsiRes-
tavaR disposatR aR viatjarR alR
JapóR iR exposarR lesR mevesR
obres.RJoRvaigRcontestarRqueR
sí,RdepenentRdeRlesRcondici-
ons,RiRllavorsRvanRcomençarR
unesRnegociacionsRqueRvanR
acabarRbé.

 P Es fixen en Jordi Isern 

34 obres
El pintor alcoverenc 
exposarà 34 obres 
de paisatges de l’Alt 
Camp, la Conca de 
Barberà, el Priorat i 
la Garrotxa en una 
exposició a la ciutat 
japonesa de Saku del 
20 al 27 de novembre.

Feia 
temps que 
el seguien
La galeria japonesa, 
abans de posar-se 
en contacte amb 
l’artista, ja el va seguir 
d’incògnit i, quan 
ho va tenir clar, es 
va posar en contacte 
amb ell via correu 
electrònic.

noRhauriaRpensat.RARmésRaR
més,RvaigRacceptarRperRdosR
motius:Rprimer,RperquèRemR
donenRplenaRllibertatRd’ex-
posarRelRqueRjoRvulgui;Ri,RenR
segonRlloc,RperquèRunaRpartR
delsRbeneficisRdeRl’exposicióR
seràR perR ferR unaR llarR d’in-
fantsRaRlaRpoblacióRdeRNaga-
no,RperRtant,RtéRunaRfinalitatR
benèfica.

 P Exactament, on expo-
sarà?
RR Exactament,RseràRaRlaRlo-

calitatR deR Saku,R unaR zonaR
muntanyosaRaR30Rquilòme-
tresR alR sud-estRdeRNagano,R
unaR zonaR queR fouR seuR deR
lesROlimpíadesRd’hivernRdelR
1998.

 P Quants dies estarà al 
Japó immers en aquesta 
experiència?
RR ElR diaR 20R deR novembreR

marxaréRd’aquíRiRl’exposicióR
ésRfinsRalR27RdeRnovembre.R
PotserRallargaréRunsRquantsR
diesR mésR perR conèixerR laR
zonaRiRferRunaRmicaRdeRtu-
risme,R peròR encaraR noR hoR
tincRclar.

 P És conscient que es 
tracta d’una oportunitat 
única, de les que passen 
una vegada a la vida?
RR Efectivament,R crecR queR

ésR unaR oportunitatR úni-
caR iR irrepetibleR iRqueR l’hasR
d’agafarRo,RsiRno,Rte’nRpene-
diràsR durantR totaR laR vida.R
ÉsR unR granR repteR queR heR
agafatRambRmoltaRil·lusióRiR
esperançaRqueRtotRvagiRmoltR
bé.RÉsRunRgranRrepteRi,Rprin-
cipalment,R enRunRpaísR tanR
recteRcomRésRelRJapó,Ron,RperR
laRsevaRcultura,RtotRhaRd’anarR
programatRiRonRlesR impro-
visacionsRnoRtenenRlloc,RunR
paísRmoltRdiferentRdelRnos-
treRiRdeRlaRnostraRcultura.

 P Havia pensat fer mai 
un salt qualitatiu en la 
seva carrera i exposar 
lluny del seu país?
RR SiRheRdeRserRsincer,RsíRqueR

hoRhaviaRpensat,RperòRmaiR
noR m’haviaR plantejatR elR
Japó.RHaviaRpensatRmésRavi-
atRenRpaïsosRamericansRoRenR

qualsevolRd’europeu.

 P Han parlat de repetir 
l’experiència si tot va 
bé?
RR IR tantR queR s’haR parlatR i,R

deRfet,RpucRdirRque,RsiRnoRhiR
haRcapRdaltabaix,RhiRhauràR
novesR exposicions.R IR s’haR
parlatRd’unaRexposicióRcadaR
any.

 P I què n’opina la seva 
família, especialment, 
dona i filla?
RR EstantRmoltR contentesR iR

orgulloses.RFinsRiRtot,RdiriaR
queRlaRmevaRdonaRestàRmésR
il·lusionadaRqueRjo.REnRelsR
63RmailsRqueRhemRmantin-
gutRambRelsR japonesos,RheR
arribatRaRplantejarR laRpos-
sibilitatR queR enR elR viatgeR
vinguésRlaRmevaRdona.RElls,R
enR aquestR primerR viatge,R
vanRaconsellar-meRqueRnoR
fosRaixí,RperquèRésRcomRunaR
primeraRexperiència,RtindréR
unaR agendaR moltR estretaR
ambR recepcionsR oficials,R
pocRtempsRperRconèixerRlaR
zonaRi,RperRtant,RpocRtempsR
perRestarRambRella.REnRpro-
persRviatges,RqueResticRcon-
vençutRqueRhiRhaurà,RllavorsR
jaRvindràRlaRmevaRfamília.

 P Quina mena d’obres 
exposarà en aquesta 
primera experiència 
nipona?
RR LesR34RpinturesRqueRs’ex-

posaranRiRqueRpucRdirRqueRjaR
sónRalRJapóRsónRobresRalRcentR
perRcentRdeRpaisatgesRcata-
lans,Respecialment,RdeRl’AltR
Camp,RlaRConcaRdeRBarberàR
iRelRPriorat.

 P I suposo que també 
d’Alcover?
RR IRtant,RnoRhiRpodiaRfaltarR

unaR obraR d’AlcoverR i,R enR
concret,Rdues.REnRdestaca-
riaR una,R queR ésR unaR vistaR
delRcampanarRdeRl’esglésiaR
parroquialR enR unR diaR deR
nevadaR vistR desR delR camíR
deRTarragona;RésRunaRobraR
queRm’agradaRmoltRi,RquanR
esRvaRconcretarRaquestaRex-
posició,RteniaRmoltRclarRqueR
aquestaR haviaR deR serR unaR
obraRqueRnoRhiRpodiaRfaltar.
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