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Formes en correspondència

Magdala Perpinyà

El poeta romàntic Friederich Shiller, a l’assaig Sobre poesia ingènua i sentimental, alertava 
sobre el desarrelament de l’home respecte de la natura i defensava un retorn a l’antiguitat 
clàssica per tal de retrobar l’origen perdut. Certament, aquest allunyament ha marcat la 
relació del subjecte modern amb el seu entorn i, en darrer terme, ha contribuït a conformar 
la visió antropocèntrica d’una natura inerta subjugada al ritme de l’esdevenir humà. 
Inevitablement, l’expansió a escala mundial d’un model de societat fonamentat en el 
progrés tècnic i econòmic ha anat acompanyada de la imposició d’una visió unilateral i 
homogènia del món, que ha acabat aniquilant les particularitats, fins al punt de construir un 
únic discurs sobre la manera d’entendre l’existència. Com a resultat d’aquesta vocació 
totalitària, tots els camps del pensament i de l’activitat humana han quedat contaminats per 
una racionalitat hegemònica, que ha relegat a la marginació altres vies de pensament i 
d’exploració de la realitat. No obstant això, en els darrers temps, els nous avenços científics 
han obert esquerdes en el materialisme positivista i han posat en dubte els axiomes 
cartesians i kantians, fins al punt que ens hem situat en un espai de cruïlla, des del qual ha 
emergit un nou paradigma pel que fa a la manera de conèixer el nostre món. És en aquest 
context que podem situar l’obra de Jordi Martoranno; és a dir, en la impugnació dels 
postulats dogmàtics que han marcat l’esdevenir de la nostra societat, per tal de cercar una 
anàlisi sobre el sentit de les coses des d’un angle diferent de l’hegemònic. 

Des d’aquesta òptica, el conjunt d’obres pictòriques que constitueixen «Formes en 
correspondència» suposen el resultat del desenvolupament d’un vocabulari simbòlic 
vinculat amb les noves teories que fonamenten la recerca científica sobre l’origen de 
l’univers i el nou paradigma hologràfic del món. Tal vegada, l’interès de Martoranno per la 
ciència moderna està estretament lligat a l’estudi dels postulats de Jung sobre els 
arquetips i la teoria de les sincronicitats. En efecte, la recerca estètica de l’artista es perfila 
com una rigorosa immersió en l’aprofundiment dels patrons que regeixen el ritme de tots 
els elements. D’aquesta manera, la pintura de Martoranno s’endinsa en l’exploració de les 
relacions constel·latòries, tenint en compte una concepció universal del món que veu en el 
macrocosmos i en el microcosmos una unitat dinàmica que alhora es diversifica en 
múltiples correspondències i genera una xarxa de fenòmens comunicats tots entre si. Des 
d’aquesta perspectiva, els quadres remeten a la relació immanent de consonàncies entre 
tots els elements. En aquest sentit, per l’artista, l’art esdevé una eina que permet 
transcendir la visió dual del món per accedir a un estat de conscienciació social de formar 
part d’un tot. 

Lluny de modismes, Jordi Martoranno, hereu dels pintors catalans capdavanters en 
l’abstracció matèrica, teixeix en els quadres un camp de forces on s’encarna la inquietud 
per respondre als enigmes a què l’home s’enfronta quan arriba als límits del coneixement.

El pensador Georges Steiner sosté que només els poemes fluixos poden interpretar-se o 
entendre’s per complet. Certament, si apliquem aquesta màxima a les arts visuals, podem 
afirmar que hi ha quelcom que queda ocult, que no arriba a mostrar-se del tot en l’acció 
artística que defuig la trivialitat i el caprici purament esteticista. D’aquí que la pintura de 
Jordi Martoranno no s’ofereixi ni es lliuri a l’espectador al primer cop d’ull. D’alguna manera, 
la veritable comprensió del quadre es manté suspesa en un interrogant pertorbador. En 
altres paraules, ens enfrontem a una obra que no té la seva força en la capacitat narrativa, 
sinó que el seu valor resideix en el poder suggeridor i evocador. Així, en el treball de 
Martoranno hi ha un impuls cap a una acció que es manté intencionadament inacabada, 
amb la voluntat de realitzar una obra que es resisteix a un únic i inequívoc significat, per 
obrir-se pas per un camí que pretén fer de la recerca artística una via per accedir a allò 
transcendental. 
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La vocació artística de Jordi Martoranno comença l’any 1980 al taller de pintura de l’Isidre Vicens, 
espai on durant tres anys es configuren les bases conceptuals i pedagògiques de la seva obra. Tot 
seguit, cursa els estudis a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, on continua amb la pintura i s’inicia 
en les tècniques calcogràfiques, l’escultura i altres disciplines artístiques.

Des de 1981, participa en exposicions col·lectives, i a partir de 1984, en individuals.

Algunes de les ciutats on ha mostrat la seva obra són Niça, París, Ustka, Boston, Portland, Palma, 
Barcelona, la Corunya, Terrassa i Girona.

L’any 1990, fa una estada a París, a la Cité Universitaire, on pot treballar en un estudi de pintura.

Beques, premis i altres activitats:

En els anys noranta, obté la beca d’arts plàstiques de la Generalitat de Catalunya.
El 1997, participa en un intercanvi cultural entre la ciutat de Girona i Tolosa.
El 2001, obté la beca de desenvolupament de projectes creatius i d’investigació artística de la 
ciutat de Girona.
El 2002, guanya el Premi de Pintura Honda de la Garriga (Barcelona). 
Aquest mateix any, és finalista de la tercera Biennal de Vic.
El 2004, és finalista del Premi Ciutat de Palma Francesc Gelabert d’Arts Plàstiques. 
El 2009, fa la conferència «Utopia i memòria» al Centre Cultural la Mercè (CCM) de Girona, i   
participa com a artista convidat als cursets «9 mesos, 9 artistes» del mateix centre.
El 2010, és finalista de la sisena Biennal d’Art Contemporani de Girona.
El 2012, guanya la convocatòria del cicle Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona.

Algunes de les seves exposicions individuals:

El 1988, a l’Institut Francès de Barcelona.
El 1989, a la Galeria Sebastià Jané, de Girona.
El 1991, a la Galeria Magenta, de Barcelona.
El 1995, «Artefactes», a la Fontana d’Or, de Girona.
El 1996, «Nusos i òrgans», a l’antiga capella de Sant Nicolau, de Girona.
El 1997, «Mirar l’aire, tocar l’aire», Fundació Espais / Centre d’Art Contemporani, de Girona.
El 2000, «Quadern d’escultura», al Museu d’Art de Girona.
El 2003, « Pintures de gran format», a la Fundació Niebla, de Casavells.
El 2006, «Ceràmiques», a l’antiga capella de Sant Nicolau, de Girona.
El 2007, «Pintures», a 1701 Galeria d’Art Contemporani, de Monells.
El 2008, «Pintures», a la  Fundació Valvi, de Girona.
El 2009, «Ponts verticals», al Museu de la Mediterrània, de Torroella de Montgrí.
El 2009, «Obra recent», a la Fundació Àngel Planells, de Blanes.
El 2010, «La xarxa i el centre», a la Galeria Michael Dunev, de Torroella de Montgrí.
El 2012, «Formes en correspondència», en exposicions itinerants de la Diputació de Girona.


