
JORDI ISERN
No oblidis el camí



Portada: SERENITAT HIVERNAL AL MAS DE MONRAVÀ. Oli sobre tela. 81 x 81 cm. 

MATÍ TARDORENC DES DE CASA DEL LLÀTZER. ALCOVER. Oli sobre tela. 54 x 65 cm. 



ELS FLOCS DE NEU VESTEIXEN ALCOVER EN FEBRER. Oli sobre tela. 80 x 32 cm. 

NO OBLIDIS EL CAMÍ

M’ha semblat apropiat posar aquest títol per tornar a exposar 
aquí a casa, al Museu d’Alcover. No he oblidat mai el camí. 
Perquè aquí el vaig començar, i desitjo que sigui molt llarg i 
carregat d’emocions i il·lusions com fins avui.

Per a aquesta exposició, a més, m’ha vingut de gust plasmar, 
entre altres temàtiques, alguns dels nostres camins, que te-
nim molt propers, en diferents estacions de l’any. Llocs en els 
quals, sovint, per la quotidianitat de passar-hi habitualment, 
no ens aturem a reflexionar sobre la seva bellesa i tot el que 
ens intenten transmetre. Els he pintat en diferents moments 
que, sigui pels motius que siguin, m’han emocionat, i he tin-
gut la necessitat de plasmar-los a la tela. Intento, a través de la 
pintura, fer meva la terra que estimo i ensenyar que la Natura 
és la nostra major aliada i, per tant, sempre l’hem de respectar 
i estimar.

Després de dos anys d’intens treball, torno a exposar aquí 
amb moltíssima il·lusió, intentant que us sorprengui amb els 
meus, els nostres paisatges. 

Després d’estar pintant des de fa vint-i-sis anys, una de les 
coses que he après és a no fer una exposició més, sinó fer-
la on em sento feliç i on tinc un vincle emocional. Per tant, 
acabat d’arribar de fer una exposició al bell mig de la ciutat 
nipona de Tòquio, que ha estat una experiència inoblidable, 
torno al Museu d’Alcover, sense oblidar el camí que aquí vaig 
començar. I amb el repte de no deixar indiferents els que teniu 
la deferència de venir-la a veure. 

Agraeixo al Departament de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya, al Patronat del Museu d’Alcover i a la seva directora, 
Ester Magriñá, i a l’Ajuntament d’Alcover, el seu suport i aten-
ció, per poder tornar a exposar a Alcover. 

I és clar, us agraeixo per anticipat a tots vosaltres la vostra sen-
sibilitat, i desitjo que passeu una bona estona al nostre Museu 
d’Alcover.

Sense oblidar mai el camí, us desitjo que gaudiu de la Fira i 
que tingueu una bona Festa Major.

El vostre amic,

Jordi Isern Jubany
Artista pintor



CAMÍ HUMIT CAP A LA FONT FRESCA. 
Oli sobre tela. 46 x 33 cm. 

L’ABRIL VESTEIX EL GLORIETA A LA FONT FRESCA. 
Oli sobre tela. 55 x 38 cm. 



FINALS D’ABRIL A LA CONCA DE BARBERÀ. Oli sobre tela. 20 x 70 cm. 

MARÇÀ ENTRE ELS AMETLLERS I LES VINYES. Oli sobre tela. 30 x 100 cm. 



ESPURNES DE PLATA AL CARRER 
DEL REC. Oli sobre tela. 55 x 38 cm. 

REFLEXOS DE PAU A LA PLAÇA. 
ALCOVER. Oli sobre tela. 50 x 50 cm. 





PRIMERS VERDS AL GLORIETA. ALCOVER. Oli sobre tela. 46 x 65 cm. 

TRANSPARÈNCIES AL GLORIETA DESPRÉS LA PLUJA. Oli sobre tela. 33 x 55 cm. 
L’ERMITA DEL REMEI GAUDINT LA NEU.

Oli sobre tela. 50 x 50 cm. 





LA PLUJA ACOMPANYA HOSTALETS D’EN BAS. Oli sobre tela. 46 x 55 cm. 



TEULADES DE PLATA A LA VALL D’ARAN. Oli sobre tela. 50 x 61 cm. 



LES MURALLES DE MONTBLANC VESTIDES D’HIVERN. Oli sobre tela. 20 x 70 cm.

www.jordiisern.com
Tel. 649 796 014

Amb la col·laboració de: 

Costeta, 1-3 · 43460 ALCOVER (Tarragona)
Tel. 977 846 452 · www.museualcover.org

Horari: 
de dimarts a divendres, de 10 a 14 h. 
Dissabtes i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h.

El Museu d’Alcover i Jordi Isern es complauen a convidar-vos a la 
inauguració de l’exposició titulada «NO OBLIDIS EL CAMÍ», que 
se celebrarà el dijous 11 d’octubre a les 20.00 hores.

L’exposició serà inaugurada pel Sr. Robert Figueras Roca, alcalde 
d’Alcover, i presentada pel Sr. Jordi Agràs Estalella, director 
territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

En finalitzar l’acte, se sortejarà una obra original de l’artista, entre 
tots els assistents.

DE L’11 AL 22 D’OCTUBRE DE 2018

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura


