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HORARI D’HIVERN
Del 21 de setembre al 20 de juny

de dimarts a divendres, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h
dissabtes, d’11 h a 14 h i de 17 h a 19 h
diumenges, d’11 h a 14 h

Servei de visites comentades
per a grups amb concertació prèvia.



La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau a 
convidar-vos a l’exposició
                               
                      
Jordi Isern
In corpore
                      
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge dia 9 de 
maig a les 12.30 h.            
   
L’exposició romandrà oberta del 9 de maig al 20 de juny de 
2004.  

ACTIVITATS A L’ESPAI

Dia Internacional dels Museus, 2004 
La Fundació Privada Espai Guinovart celebra el Dia Internacional dels Museus, 
Museus i patrimoni immaterial amb l’activitat La clau del museu.
Dimarts, 18 de maig de 2004
                                      

Fons de la Fundació Privada Espai Guinovart. Darreres incorporacions.
Durant els mesos de juliol i agost l’Espai Guinovart mostrarà al públic una àmplia selecció
de les obres de Josep Guinovart incorporades darrerament al fons de la Fundació.

Del 4 de juliol al 29 d’agost de 2004 

                                            

Jordi Isern
Barcelona, 1962

El 1985 obté la Beca d’Arts Plàstiques de la Generalitat. El 1986 es llicencia a la Facultat de Belles 
Arts de Barcelona i obté la Beca de Pintura de la Fundació Güell. El 1987 realitza amb Maise Corral 
l’exposició Rèquiem al Palau Moja de Barcelona. 

Abandona la pràctica artística entre 1988 i 1999 per concentrar-se en la tasca docent i en la investigació 
teòrica. Professor de dibuix a l’Escola Universitària d’Òptica de Terrassa del 1987 al 1989 i a l’Escola 
d’Arts i Oficis de l’Hospitalet del 1989 al 1993. 

El 1993 viatja a Àsia durant més d’un any per investigar l’art i la filosofia budistes. Del 1994 al 1996 
resideix en diversos monestirs per finalitzar la tesi doctoral El buit en la pintura occidental, una 
aproximació sobre la influència de l’estètica budista.

El 1996 fixa la seva residència a la Garrotxa i es reincorpora com a professor de pintura a l’Escola 
d’Art d’Olot. Publica diversos articles i participa en el llibre Estrategias del dibujo en el arte 
contemporáneo, de l’editorial Cátedra.

El 1999 decideix concentrar-se de nou en la pintura. L’any  2002 realitza l’exposició Palimpsest al 
Museu d’Art de Girona. Durant el 2004 treballa en l’exposició In Corpore itinerant pel Centre d’Études 
Catalanes (Paris), Fundació Josep Niebla (Casavells), Fundació Privada Espai Guinovart (Agramunt) 
i Casa de la Aduana (Puerto de la Cruz de Tenerife). Paral·lelament realitza l’obra Memento Civitas, 

El realisme abstracte de Jordi Isern

Amb aquest títol vull subratllar l'aparent contradicció que pot donar-se en l'art actual, per aclarir tot 
seguit que tot art és abstracte -ho ha estat al llarg de la història, llevat d'alguns moments de decadència, 
fins el Renaixement, i tota abstracció ho és, en principi, d'alguna cosa real. Sabem, a més, que per 
penetrar en allò que pot haver-, hi en el fons de la realitat -abans d'arribar al buit últim, hem 
d'enfrontar-nos amb la superfície. La profunditat és a la superfície, ha dit tanmateix algú. No podem 
estalviar-nos de mirar amb els ulls, fins que arriba el moment de fer-ho amb tot el cos i l'ànima -i 
segueixo emprant els mots per entendre'ns i no per entendre'ls, com deia el mestre Carles Riba.

La qüestió és que em vull referir a l'obra d'un artista que sap mirar i veure, i que aquesta capacitat 
es converteix en l'acte de pintar -el pintor no mira i veu i  després pinta, sinó que tot es produeix 
alhora. Els fruits són aquestes pintures en les quals l'autor centra la seva atenció en el cos humà, 
que pren un profund sentit simbòlic. Totes les obres formen un conjunt, pel tema i pel seu tractament, 
i quan ens endinsem en la seva contemplació i anem passant d'una a l'altra en comprovem les 
diferències i l'autonomia de cadascuna.

Per qualificar aquest art podem parlar de sensibilitat, però només amb sensibilitat no es pot fer art. 
Podem parlar també de sentiment, tot i que, a vegades emprar aquest mot, com molts altres, crea 
confusions. I podríem parlar de diferents actituds, però m'estimaria més dir que Jordi Isern, perquè 
com sabeu aquest és el nom d'aquest extraordinari artista, obre la seva capacitat de crear tota 
sencera, en una obra de gran profunditat. El que ell és, el que sap i el que ignora conscientment, la 
part emergent de l’iceberg que és la psique, i la part submergida són les que entren en joc i actuen. 

No sabria dir gaire més. Com més profund i revelador sigui un art, més difícil és parlar-ne, i això és 
una cosa que sap molt bé el crític. He anat contemplant totes aquestes pintures, i cada vegada m'he 
sentit més capbussat en un món que era l'únic món. Això crec que és el que ha d’aconseguir l’artista: 
que l'obra que crea es converteixi en realitat sencera. No cal dir que es tracta d'una empresa difícil, 
però quan contemplem l'obra, quan ens hi endinsem, sembla natural, gairebé fàcil. 

Ens trobem davant d'un món ambigu. L'ambigüitat és necessària en el millor art. La realitat, les 
coses, no poden ser clares i distintes si s'observen amb mirada penetrant. Aquestes pintures ens 
parlen de cossos; però el cos, vist amb la profunditat de la qual parlava, és símbol del cosmos, i el 
cosmos mateix és un ésser viu, i hi ha una misteriosa relació que els uneix i arriba a fondre'ls. 
Aquests cossos pintats per Jordi Isern tenen una gamma intencionadament limitada: ocres, torrats, 
grisos. Les formes emergeixen d'un fons obscur que ens podria fer pensar en el caos primigeni d'on 
surt la vida. Inserits en els cossos veiem alguns signes, grafismes i tanmateix alguns mots, sovint 
il·legibles. Centrem l'atenció en el treball que tot això suposa i ens imaginem el temps, la paciència, 
el domini de la tècnica i, cal dir-ho, la saviesa amb la qual Jordi Isern ha realitzat aquests treballs.

Tot està submergit en el misteri: d'aquests cossos i d'aquestes obres emana una certa resplendor, 
els ocres, els torrats i els grisos se sobreposen o, en alguns casos, són envaïts pel blanc; però la 
foscor hi penetra igualment, com recordant que la vida és alguna cosa precària, que l'ésser humà, 
com qualsevol ésser, té alguna cosa de fantasmal. Sense perdre -no obstant això- el seu caràcter 
viu, fulgurant i meravellós, que l'artista ha sabut reflectir.
     
J. Corredor-Matheos

Jordi Isern
Barcelona, 1962

En 1985 obtiene la Beca d’Arts Plàstiques de la Generalitat. El 1986 se licencia en la Facultat de 
Belles Arts de Barcelona y obtiene la Beca de Pintura de la Fundació Güell. El 1987 realiza junto a 
Maise Corral la exposición Réquiem en el Palau Moja de Barcelona.

Abandona la práctica artística entre 1988 y 1999 para concentrarse en la labor docente y en la investigación 
teórica. Profesor de dibujo en la Escola Universitària d’Òptica de Terrassa del 1987 al 1989 y en la Escola 
d’Arts i Oficis del Hospitalet del 1989 al 1993.

En 1993 viaja por Asia durante más de un año para investigar el arte y la filosofía budistas. Del 
1994 al 1996 reside en diversos monasterios para finalizar la tesis doctoral El vacío en la pintura 
occidental, una aproximación sobre la influencia de la estética budista.

En 1996 fija su residencia en la Garrotxa y se reincorpora como profesor de pintura en la Escola 
d’Art d’Olot. Publica diversos artículos y participa en el libro Estrategias del dibujo en el arte 
contemporáneo de la editorial Cátedra.

En 1999 decide concentrarse de nuevo en la pintura. El 2002 realiza la exposición Palimpsest en 
el Museu d’Art de Girona. Durante el año 2004 trabaja en la exposición In Corpore, itinerante por 
el Centre d’Ètudes Catalanes (París), Fundació Josep Niebla (Casavells), Fundació Privada Espai 
Guinovart (Agramunt) y Casa de la Aduana (Puerto de la Cruz de Tenerife). Paralelamente realiza 

El realismo abstracto de Jordi Isern

Con este titulo quiero remarcar la aparente contradicción que puede darse en el arte actual para, 
en seguida, aclarar que todo arte es abstracto -lo ha sido a lo largo de la historia, excepto en algunos 
momentos de decadencia, hasta el Renacimiento, y toda abstraccion lo es, en principio, de alguna 
cosa real. Sabemos, además, que para penetrar en lo que puede haber en el fondo de la realidad 
-antes de llegar al vacío último-, hemos de enfrontarnos con la superficie. Ciertamente, la profundidad 
está en la superficie, como dice alguien. No podemos dejar de mirar con los ojos hasta que llega el 
momento de hacerlo con todo el cuerpo y el alma-  y sigo utilizando las palabras para entendernos 
y no para entenderlas, como decía el maestro Carles Riba.

La cuestión es que quiero referirme a la obra de un artista que sabe mirar y ver, y que esa capacidad 
se convierte en el acto de pintar- el pintor no mira y ve y luego pinta, sino que todo se produce a la 
vez. Los frutos son esas pinturas en donde el autor centra su atencion en el cuerpo humano, que 
toma un profundo sentido simbólico. Todas las obras forman un conjunto, por el tema y su tratamiento, 
y cuando nos adentramos en su contemplación y vamos pasando de una a otra comprobamos las 
diferencias y la autonomía de cada una. 

Para calificar este arte podemos hablar de sensibilidad, pero sólo con sensibilidad no se puede 
hacer arte. Podemos hablar también de sentimiento, a pesar de que, a veces, usar esta palabra, 
como muchas otras, crea confusiones. Y podríamos hablar de diferentes actitudes, pero preferiría 
decir que Jordi Isern, ya conocen el nombre de este extraordinario artista, abre por entero su 
capacidad de crear en una obra de gran profundidad. Lo que él es, lo que sabe y lo que ignora 
conscientemente, la parte emergente del iceberg que es la psique, y la parte sumergida son las que 
entran en juego y actúan.

No se decir mucho más. Como más profundo y revelador sea un arte, más difícil es hablar, y es 
cosa que sabe muy bien el crítico. He contemplado todas las pinturas, y cada vez me he notado 
más sumido en un mundo que era el único mundo. Eso creo es lo que ha de conseguir el artista: 
que la obra que crea se convierta en realidad entera. No cabe decir que se trata de una empresa 
difícil, pero cuando contemplamos la obra, cuando nos adentramos, parece natural, casi fácil.

Nos encontramos ante un mundo ambiguo. La ambigüedad es necesaria en el mejor arte. La realidad, 
las cosas, no pueden ser claras y distintas si se observan con mirada penetrante. Estas pinturas 
nos hablan de cuerpos; pero el cuerpo, visto con la profundidad mencionada, es símbolo del cosmos, 
y el cosmos mismo es un ser vivo, y hay una misteriosa relación que los une y consigue fundirlos. 
Estos cuerpos pintados por Jordi Isern tienen una gama intencionadamente limitada: ocres, tostados, 
grises. Las formas emergen de un fondo oscuro que nos puede inducir a pensar en el caos primigenio 
de donde surge la vida. Insertos en los cuerpos vemos algunos signos, grafismos y algunas palabras, 
a menudo ilegibles ciertamente. Centremos la atención en el trabajo que todo ello supone y nos 
imaginamos el tiempo, la paciencia, el dominio de la técnica y, cabe decir, la sabiduría con la que 
Jordi Isern ha realizado su trabajo.

Todo está sumergido en el misterio: de esos cuerpos y de esas obras emana un cierto resplandor, 
los ocres, los tostados y los grises se sobreponen o, en algunos casos, son invadidos por el blanco; 
pero la oscuridad penetra igualmente, como recordando que la vida es algo precario, que el ser 
humano, como cualquier ser, tiene algo de fantasmal. Sin perder -no obstante- su caracter vivo, 
fulgurante y maravilloso, que el artista ha sabido reflejar.

J. Corredor-Matheos 


