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«Atura’t, onada!», sembla que se sent en contem-
plar una de les 24 fotografies de Jordi Ortiz reuni-
des sota el títol de L’Entorn, és a dir, el que ens  
envolta, el que ens és donat: mar, bosc, roca, cel. Tot 
està aturat en aquestes imatges com si tot fos roca:  
les fulles a les branques dels arbres, quietes, res no les 
mou; els núvols del cel, quiets, com si mai no ha-
guessin transitat per la volta lentament o veloç-
ment. Però són les onades rompents i braoladores 
les que ens alerten que aquí, tot això que hi ha al 
nostre voltant, està tan petrificat com les roques. 
Aquestes fotografies sobre pa d’or Rosenoble de 
23,75 quirats mostren un entorn que és natura.  
La càmera del fotògraf ha captat l’instant, i l’or l’ha 
fet etern. En la nostra tradició occidental, concre-
tament a l’edat mitjana europea en el constant  
contacte amb Bizanci, la llum identificada amb la 
divinitat es feia visible en la pintura amb l’or. Or per 
als fons, or per a les vestimentes dels sants, or per a 
les santes aurèoles. Així, quan mirem aquestes foto-
grafies recordem i, en recordar, el sentiment del sa-
grat torna a emergir, i amb ell ens preguntem com 
pot ser que no haguéssim vist abans la llum de les 
onades, ni la llum dels arbres, ni la llum de les ro-
ques. Detente, cierzo muerto. Cal aturar-se per con-
templar aquestes imatges en tota la potència i com-
prendre que la natura ha estat transfigurada aquí.

El fons d’or a les icones bizantines o a la pintura 
gòtica occidental, representació simbòlica de la te-
ologia de la llum desplegada pels pares de l’Esglé-
sia, situava les figures representades, sants i màr-
tirs, en una altra dimensió, diferent de la terrenal, 
ja que aconseguia abolir tota referència espacial  
i temporal. El hieratisme de les figures representa-
des, als rostres de les quals gairebé res d’humanitat 
no podia apreciar-se, no havien d’induir l’espectador 
a cap identificació, i expulsar-lo de l’àmbit de fami-
liaritat per introduir-lo en el territori de l’estranye-
sa. Sobretot era l’or el que havia de sumir-lo en  
un estat de fascinació en què la mirada no fos capaç 
d’apartar-se de la imatge i en què el tremendum ana-
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va envaint tot el seu ésser. Aquí no es tracta d’una 
experiència estètica en què l’espectador se sent com-
mogut davant de la bellesa, sinó que és el sagrat el  
que irromp. Mai no diria que les fotografies d’Ortiz 
són «belles». Aquí no es tracta d’una natura sublim, 
sinó d’una natura sagrada.

La natura, concebuda com a obra de Déu, podia 
ser un camí d’accés al més enllà, pont entre l’aquí  
i l’allà, per tal de complir els requisits de tot objecte 
simbòlic. En l’espiritualitat franciscana d’un sant 
Bonaventura, per exemple, ja hi emergeix la idea 
tan estimada pels romàntics que la natura és l’altre 
llibre de Déu. Juntament amb les Sagrades Escrip-
tures, la Natura havia de ser llegida, interpretada  
i desxifrada. Tanmateix, no hi va haver gaire temps 
per concedir-li un lloc pictòric, ja que la seva imita-
ció (imitatio naturæ), que domina el Renaixement, 
va impedir situar-la en la dimensió sagrada sense 
que s’hi aboquessin els procediments i les estratè-
gies pictòriques propis de l’art sagrat. Tot i això,  
algun exemple deu il·lustrar la tradició en què se si-
tuen les fotografies de Jordi Ortiz. La història de 
l’art ens ofereix sempre excepcions a les tendències 
generalitzades, casos rars que s’anticipen al curs 
històric, indicis visionaris del que no serà fins al cap 
de molts segles, o bé simplement solucions als pro-
blemes de la representació diferents dels que s’han 
imaginat normalment. 

En el manuscrit 1856 de la Biblioteca Nacional 
de França, que conté l’obra lírica, narrativa i musical 
de Guillaume de Machaut, datat entre 1350 i 1356, 
és possible apreciar-hi un particular sentiment de  
la natura, nou respecte al passat, ja que tant l’artista 
principal, conegut com el Mestre del Remei de  
la Fortuna (un dels dits o poema narratiu de Gui-
llaume de Machaut), com els seus dos col·laboradors 
«concedeixen una importància a l’observació empí-
rica de la natura i dels éssers que hi habiten»,  
en paraules de François Avril. El foli 103r (fig. 1) ens 
mostra un bosc que arracona a l’esquerra un castell. 
En efecte, gairebé tota la miniatura està ocupada 
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per un conjunt d’arbres que formen un bosc animat 
per animals (un cérvol, llebres) i limitat per un rie-
rol a la part inferior. Aquí, el bosc, l’espai de l’aven-
tura i el vagareig cavalleresc que en la novel·la artú-
rica mai no és descrit i és més aviat una «idea», 
adquireix una contundència desconeguda per mos-
trar-se amb tot el misteri. A causa probablement 
d’un dels col·laboradors del Mestre del Remei de la 
Fortuna, el fons d’aquesta miniatura, com altres del 
mateix artista, també es resol d’una manera «rara» 
per a l’època i el medi parisenc en què fou executa-
da: sobre fons blau hi destaquen unes fulles daura-
des que sembla que competeixin amb les del bosc 
prestant-los la lluminositat que inunda moltes de 
les parts inferiors de les copes dels arbres.

Un bosc que sembla banyat en or es troba entre 
els paisatges fantàstics d’Hercules Segers (Haar-
lem 1590 – La Haia 1630), estrany pintor i gravador, 
considerat un antecedent dels paisatges surrealis-
tes d’un Max Ernst o Josef Sima, i al qual s’ha dedi-
cat recentment una exposició al Metropolitan  
Museum pels seus mysterious landscapes el 2017 
(fig. 2). En aquest petit gravat (15,3 × 9,6 cm), im-
près en negre sobre tela de cotó preparada amb un 
fons groc fosc (Small wooden landscape with a road 
and a house, British Museum inv. N. 5524 i HB 35b 
del Catàleg), s’hi respira una atmosfera que podria 
derivar tant d’un exotisme orientalitzant com  
d’un conte de fades. Vincent Gille comprengué els 
estranys paisatges de Segers com a obres sorgides 
«del somni, com un treball de l’esperit, que actua 
sobre el cos i pel cos, sensació al mateix temps física 
i psíquica, com una nit actuant, propera a la de  
Novalis». Onirisme i misteri semblen només aquí 
símptomes d’una cosa molt més profunda que gai-
rebé revela el paisatge i que no és sinó el sentiment 
sagrat de la natura.

Són poques les fotografies de Jordi Ortiz que 
mostren una visió de conjunt de la imatge, ja sigui 
el mar, el bosc, la roca o el cel. Del mar en veiem  
l’escuma; dels boscos, alguns en espessor molt sem-
blants als d’un Albrecht Altdorfer, són les fulles les 
que cobreixen completament la pantalla de la visió; 
del cel, els núvols, amb els contrastos de claredat  
i foscor, proporcionen, segons la seva aptitud parti-
cular, formes i figures que ha de completar l’espec-

tador. De vegades formen muntanyes que, és clar, 
són muntanyes celestes. Són les roques les que amb 
més intensitat ens posen davant d’un camp restrin-
git que n’impedeix gairebé el reconeixement per 
atansar-nos a la informitat. Que en el segle XXI un 
fotògraf es permeti la creació d’imatges informals 
no és, en realitat, gens estrany, després de més de 
mig segle d’experimentació pictòrica que coneixem 
com a informalisme, i tampoc no hauria d’estranyar 
gens l’espectador. El que sí que és estrany és una 
pintura com la de Mathieu Dubus (1590-1665), que 
concebé una destrucció de Sodoma i Gomorra com-
pletament informal si no fos per les figures que gai-
rebé cal endevinar a la part inferior dreta del qua-
dre, i que, com sostingué Jean-Claude Lebensztejn, 
«en realitat representa les taques i les fissures que 
es poden veure sobre un vell mur» (fig. 3). Sí, és el 
vell mur de la lliçó de Leonardo, i el del surrealisme 
que vol activar la imaginació per negar justament  
la imitació de la natura. En aquestes fotografies hi 
veiem alguns vells murs però no crec que preten-
guin activar-nos la imaginació, ni tampoc consti-
tuir-se en l’objecte mateix de la creació artística. 
Són més aviat imatges que ens permeten intuir el 
principi, aquella massa informe de la qual tot va 
sorgir. En aquestes fotografies hi apareixen unes 
quantes textures que gairebé podem tocar. La matè-
ria s’hi ha fet present: la duresa i fermesa de la roca, 
fins i tot el seu caràcter afilat i tallant, es combina 
amb la suavitat de l’escuma, i contrasta amb l’efímer 
i volàtil dels núvols, amb la fragilitat de les branques 
dels arbres. L’escuma de les onades s’assembla a les 
fulles de les branques dels arbres. Oposicions, com-
plementarietat, semblances, contrastos: tots els ele-
ments dialoguen entre ells per formar una unitat 
que és la totalitat que aquestes 24 fotografies aspi-
ren a crear. És la natura en la seva altra dimensió,  
la que no és la que percebem amb els ulls ordinaris, 
sinó la que només poden veure els ulls interiors, 
aquells que són hàbils per captar-ne la llum, l’espe-
rit, i que ens la torna en la seva sacralitat. Natura 

sagrada, doncs, perquè la reconeixem així en la tra-
dició en què cal ubicar aquestes imatges que ens 
parlen des de l’aturada que ha absorbit el que d’una 
altra manera resultaria invisible. Atura’t, onada, 
perquè pugui veure’t en tota la dimensió i no en la 
simple aparença. Atura’t, onada, perquè pugui con-
templar-te en l’esperit, que és el que anima el món 
que ens envolta.

[Autors citats: François Avril, «Les manuscrits illuminées de Guillaume 
de Machaut», a Guillaume de Machaut. Colloque, Reims 19-22 d’abril de 
1978. Klincksieck, París 1982, p. 117-132; Huigen Leeflang & Peter Roe-
lofs (eds.), Hercules Segers. Painter-Etcher, Catalogue, 2 vols., Rijksmu-
seum, Amsterdam, 2016, Nova York 2017; Vincent Gille, Trajectoires du 
rêve. Du romantisme au surréalisme. Pavillon des Arts, 7 de març – 7 de 
juny de 2003, París-Musées, 2003, p. 61-81; Jean-Claude Lebensztejn, 
L’art de la tache. Introduction à la Nouvelle méthode d’Alexander Cozens, 
Éditions du Limon, Valence 1990, p. 89.]
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Bàlsams d’or        
Pilar Parcerisas

El paisatge s’il·lumina amb or. L’objectiu de la càmera 
fotogràfica s’apropa a les ones, les roques, els arbres, 
els núvols; als elements primordials: aire, terra, i  
aigua que estampa en pa d’or, com si aquest color que 
es reserva per al que és sagrat es convertís en el foc  
il·luminador d’un quart element, absent, però pre-
sent alhora.

L’aproximació en primer pla de pedres i roques 
les transforma als nostres ulls en muntanyes colos-
sals o en estrats arqueològics de difícil identificació. 
La teranyina d’arbres i fulles al bosc crea un teixit 
impenetrable d’escriptura natural. L’esclat de l’escu-
ma de les ones del mar es desfà en una abstracció  
líquida transportadora de so. Els núvols s’inflen  
en crepuscles encantats, il·luminats pel vent o per la 
rendició d’una tempesta. Cada matèria s’expressa en 
el seu estat: sòlid, líquid, gasós i el pa d’or on s’estam-
pen les imatges fa de la natura una força refulgent.

La natura és el tresor, el reliquiari que ens envolta 
i que cal guardar secretament. El pa d’or ens fixa 
aquesta natura en el sagrari més preuat, perquè l’en-
torn natural no té preu i cal que estigui ben endins.

El pa d’or produeix apropament i allunyament de 
les imatges. Aquella definició d’«aura» que Walter 

Benjamin situa en un «fenomen únic d’una certa  
llunyania per propera que sigui» viu també en aques-
tes imatges. «El valor d’exposició», diu Benjamin, 
«comença amb la fotografia a acorralar de tot en tot  
el valor de culte». Això que aquest intel·lectual obser-
va als anys trenta del segle XX com un fet que devalua 
l’«aura» de l’obra d’art davant la seva reproducció 
mecànica, coneix en aquestes imatges una proposta 
del segle XXI que es mou en el fenomen de retornar  
el valor de culte a l’obra d’art mitjançant aquesta es-
tampació en pa d’or.

Però no només «re-aura» l’obra d’art mitjançant 
la fotografia, que havia de ser l’instrument mecànic 
que havia d’allunyar el paisatge de l’experiència de 
l’«ara i aquí» de l’obra d’art, sinó que també ho fa  
amb la natura, elevada a element de culte, a tresor.

El pa d’or és també memòria, rastre i empremta 
de la història de l’art, des de Bizanci fins al Renaixe-
ment i al Barroc, concentra la lluïssor de la llum i  
el valor alquímic per excel·lència. La natura és or  
i aquestes imatges la sacralitzen definitivament en 
un món mancat de culte sagrat i símbols.

Pilar Parcerisas
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Amb l’efecte d’unes imatges ajagudes sobre un fons 
que les esbalma, tenim davant el ferm encegador 
d’un món estampat, allisat en pa d’or. Una llum tra-
vessa la quietud de cada imatge. Vistes de pla sobre 
una taula les imatges desprenen una lleu resplendor.

No són doncs aquestes unes imatges cobertes 
d’or com les figures arcaiques sinó que l’or les reflec-
teix, les encén i les encega. Santes onades, santes  
roques, sants arbres i sants núvols invocats, potser, 
amb el mateix fervor primitiu, però que es manifes-
ten tot just amb l’or guardat a dins. No sé si no po-
dríem dir que l’or afigura les imatges a la manera 
d’unes estampacions de llustrina i espai lluent que 
despleguen bromeres i roques, ramatges i núvols 
com unes fervoroses litúrgies de la llum.

A tot això, no cal insistir fins a quin punt, ara més 
encès de tendre que va, ara més carbonós d’haver 
brillat massa, l’or és un suport intrigant. Certament, 
en la mesura que la intensitat visual s’hi enfonsa i, 
tot i enfonsar-s’hi, no acaba mai de tocar fons, costa 
de mantenir segurs els nostres ulls, els nostres peus, 
en un suport així. D’una banda, en la refulgència 
d’una impressió en pa d’or l’efecte de veritat i l’efec-

te d’irrealitat es potencien. De l’altra, la dauradura 
actua com un fons tan transparent al pas i a la mira-
da que amenaça insistentment de submergir-nos. 

És ben real, en cada imatge, l’efecte de mirar a 
través de la imatge la mateixa imatge. Com per una 
llum de fang, per una llum feta de fang, amb el grau 
precís de transparència de l’aire per la llum que s’hi 
entreobre, la mirada camina i camina. Sobre uns 
marges d’indeterminació es despleguen unes esce-
nes cada vegada més nítides. El més petit detall as-
soleix un brunyit rutilant de llum i quietud. Carner 
ho diu: «la terra s’enlluerna de la claror del cel».  
No sento el vent, però en fa. L’or ja és quasi tot blau.

Ara veig els arbres, amb una llum d’on surten i  
un foc on cremen, com si sol i llavor es barregessin 
dins seu, i veig també onades, roques i núvols com 
unes ombres amb fons de llum: com una radicació  
i una radiació dels fons respectius cap a l’observador 
que hi transita. És un efecte que no sé explicar d’al-
tra manera que amb la imatge d’un or de mina a punt 
de guanyar les formes exteriors. Als retaules del  
set-cents passa el mateix.

Cristóbal Ramos, Sant Josep amb el Nen. Segle XVIII. 
Fusta tallada, daurada i policromada, teles enguixades i policromades. Alt. 88 cm.

Sants
Perejaume, Maig 2019.
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La història de la humanitat té un llarg recorregut. 
Comença a les arbredes, passa per les coves i, poste-
riorment, s’assenta en bordes i en petits poblats fins 
a arribar a la ciutat, lloc en què moltes persones  
van decidir aposentar-se per viure-hi. La ciutat és 
l’indret dels grans esdeveniments i manifestacions, 
el lloc on la humanitat ha evolucionat i progressat. 
Per fer-ho, ha calgut destruir i malmetre tot un món 
que ens havia acompanyat al llarg de milers d’anys. 
La natura ha estat la gran damnificada. L’hem expul-
sat de la ciutat, i aquest fet ha convertit les nostres 
ciutats en un paratge pràcticament mineral: ciment 
i asfalt. La natura transformada en una reminiscèn-
cia del passat, en un rastre de què va ser.

El punt de partida d’aquest projecte és cercar les 
restes de la natura i el seu llenguatge que encara 
perviuen a la ciutat, i donar-los visibilitat. Tractar la 
natura amb la rellevància que es mereix. Així doncs, 
prenc com a referent els quatre elements i els re-
presento metafòricament amb imatges de mar, bosc, 
roques i cel.

He trobat les imatges de dues maneres diferents: 
en el cas del mar i del cel, mentre jo estic palplantat 
en un indret, les imatges, que transiten, es confor-
men davant meu. Pel que fa al bosc i a les roques, qui 
transita cercant les imatges soc jo, fins a trobar-les 
on m’esperen palplantades i ja conformades. El pro-
jecte oscil·la entre la mirada passiva (la que espera) 
i la mirada activa (la que cerca).

Per mitjà de les fotografies fragmento un con-
junt, l’aïllo i n’emfasitzo els detalls i les textures. 
Posteriorment, les estampo sobre paper prèviament 
brunyit amb pa d’or autèntic que, simbòlicament, 
il·lumina la natura, la realça, la fa venerable i gairebé 
la sacralitza.

Amb aquestes imatges, tan enceses i acaramu-
llades, em venen al cap tot un seguit de preguntes 
per mirar d’entendre-les. Té sentiments el mar? I la 
roca, té consciència? El cel en té, d’ànima? I el bosc, 
té sensibilitat?

L’entorn. Mar, bosc, roca, cel
Jordi Ortiz, Barcelona, 2016-2018.

Sant Miguel Arcàngel. Nàpols, final del segle XVII. 
Bronze daurat i plata. 32 x 20 x 19 cm.
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