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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.

Entrevista amb...

Jordi Isern

Pintor paisatgístic d’Alcover

Paisatges d’Alcover
i l’Alt Camp es R
veuran al Japó
Ricard Cañellas
Batet

Alcover

Jordi Isern és un pintor
alcoverenc que el proper 20
de novembre anirà a exposar al Japó. Aquest setmanari ha volgut entrevistar-lo
per conèixer com va sorgir
aquesta oportunitat.
PPCom és que uns galeristes nipons dels quals
mai no havia sentit a
parlar es posen en con-

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.

tacte amb vostè?
RREl primer contacte que
vaig tenir amb ells va ser
mitjançant la meva web.
Era el mes de gener d’enguany quan vaig llegir un
missatge preguntant si estava disposat a viatjar al
Japó i exposar les meves
obres. Jo vaig contestar que
sí, depenent de les condicions, i llavors van començar
unes negociacions que van
acabar bé.
PPEs fixen en Jordi Isern

8-11-2013

i no en un altre pintor.
Què els crida l’atenció
de vostè?
RREm van dir que feia
temps que em seguien la
pista, fins i tot, en alguna
de les meves exposicions
i de manera incògnita,
representants seus van
venir a veure les meves
obres i van fer l’informe
corresponent. Buscaven
un jove artista de més de
30 anys, amb experiència
en galeries i que fes una
pintura que pogués tenir
bona acollida en el mercat
asiàtic i es van fixar en mi
pels meus paisatges.
PPLes negociacions han
estat dures i en algun
moment han perillat?
RREn cap moment han perillat, perquè des del primer moment hi ha hagut
bona disposició entre les
dues parts. Pel que fa a les
negociacions, s’han acordat fins al mínim detall.
Excepte en el primer moment, sempre he negociat
amb una persona en castellà i aquesta persona serà
la que m’acompanyarà
en tot moment en aquesta experiència. El viatge
i l’estada, els tinc pagats.
S’ha negociat el nombre
d’obres exposades (34) i les
mides. En definitiva, fins
al mínim detall.
PPPer què va acceptar?
RRPerquè és una gran opor-

tunitat en la meva carrera.
Obro un mercat que mai

no hauria pensat. A més a
més, vaig acceptar per dos
motius: primer, perquè em
donen plena llibertat d’exposar el que jo vulgui; i, en
segon lloc, perquè una part
dels beneficis de l’exposició
serà per fer una llar d’infants a la població de Nagano, per tant, té una finalitat
benèfica.

qualsevol d’europeu.

PPExactament, on exposarà?
RRExactament, serà a la localitat de Saku, una zona
muntanyosa a 30 quilòmetres al sud-est de Nagano,
una zona que fou seu de
les Olimpíades d’hivern del
1998.

PPI què n’opina la seva
família, especialment,
dona i filla?
RREstant molt contentes i
orgulloses. Fins i tot, diria
que la meva dona està més
il·lusionada que jo. En els
63 mails que hem mantingut amb els japonesos, he
arribat a plantejar la possibilitat que en el viatge
vingués la meva dona. Ells,
en aquest primer viatge,
van aconsellar-me que no
fos així, perquè és com una
primera experiència, tindré
una agenda molt estreta
amb recepcions oficials,
poc temps per conèixer la
zona i, per tant, poc temps
per estar amb ella. En propers viatges, que estic convençut que hi haurà, llavors
ja vindrà la meva família.

PPQuants dies estarà al
Japó immers en aquesta
experiència?
RREl dia 20 de novembre
marxaré d’aquí i l’exposició
és fins al 27 de novembre.
Potser allargaré uns quants
dies més per conèixer la
zona i fer una mica de turisme, però encara no ho
tinc clar.
PPÉs conscient que es
tracta d’una oportunitat
única, de les que passen
una vegada a la vida?
RREfectivament, crec que
és una oportunitat única i irrepetible i que l’has
d’agafar o, si no, te’n penediràs durant tota la vida.R
És un gran repte que he
agafat amb molta il·lusió i
esperança que tot vagi molt
bé. És un gran repte i, principalment, en un país tan
recte com és el Japó, on, per
la seva cultura, tot ha d’anar
programat i on les improvisacions no tenen lloc, un
país molt diferent del nostre i de la nostra cultura.
PPHavia pensat fer mai
un salt qualitatiu en la
seva carrera i exposar
lluny del seu país?
RRSi he de ser sincer, sí que
ho havia pensat, però mai
no m’havia plantejat el
Japó. Havia pensat més aviat en països americans o en

PPHan parlat de repetir
l’experiència si tot va
bé?
RRI tant que s’ha parlat i,
de fet, puc dir que, si no hi
ha cap daltabaix, hi haurà
noves exposicions. I s’ha
parlat d’una exposició cada
any.

PPQuina mena d’obres
exposarà en aquesta
primera experiència
nipona?
RRLes 34 pintures que s’exposaran i que puc dir que ja
són al Japó són obres al cent
per cent de paisatges catalans, especialment, de l’Alt
Camp, la Conca de Barberà
i el Priorat.
PPI suposo que també
d’Alcover?
RRI tant, no hi podia faltar
una obra d’Alcover i, en
concret, dues. En destacaria una, que és una vista
del campanar de l’església
parroquial en un dia de
nevada vist des del camí
de Tarragona; és una obra
que m’agrada molt i, quan
es va concretar aquesta exposició, tenia molt clar que
aquesta havia de ser una
obra que no hi podia faltar.

