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Disseny LA PAGE. Imatge portada Jordi Tolosa

Horari:
Dilluns de 16 a 20,30 h
De dimarts a divendres
d’11 a 14 h i de 16 a 20,30 h
Dissabte de 10 a 14 h
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LES PARAULES
i LES COSES
El pensament oculta, tant com revela o probablement molt més.
George Steiner. Deu raons (possibles) de la
tristesa del pensament
La relació amb les “coses” em ve de lluny,
potser des que vaig fer un canvi en la manera de mirar; i vaig passar a “intervenir” quan
conscientment mirava, en aquesta primera
presa de contacte entre el cervell i l’objecte
a través del nervi òptic.
Aquesta transformació dels objectes
operada en i des de l’interior em remet al
signe, al senyal, al símbol i les relacions de
l’individu amb ell mateix, amb el món que el
rodeja i amb els altres individus.
S’estableixen així unes relacions complexes,
ja que no hi ha una o dues línies, direccions,
o sentits, sinó molts (travessat tot per una,
dues o moltes línies, un o dos o molts plans,
o un o diversos sentits...)
De les coses al cervell, del cervell a la boca,
de la paraula al món.
El llenguatge, aquesta expressió del pensament, aquesta expressió del sentiment,
aquesta expressió de la creació.
Però també utilització per part del Poder, del
llenguatge, dels llenguatges, transformant i
pervertint-los en contra del mateix llenguatge
com a element de creació, com a reflexió i
reflex, com a diversitat i complexitat, com a
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representació i significat, com a element de
connexió, com a indicis de realitats, fins a
transformar-lo en un simple brogit, en una
cacofonia de sons, en un garbuix de paraules sense sentit, en una representació de la
cridòria en contraposició al Sentit.
El món és complex, i l’anàlisi ha de ser rigorosa,
cosa que demana temps.
Temps que també demana el meu treball del
qui l’observa. Temps perquè aquest primer
contacte ocular que ens indica “a primer cop
d’ull” forma, color, pes, olor, i altres (cadascú les
pròpies) esdevingui procés de reflexió i aleshores -si és que es dóna- intervenir amb la “cosa
observada”, amb la cosa creada per mi, que jo
he carregat d’un sentit diferent i particular.
I no voldria dir res més, voldria callar per a
deixar que les meves obres parlin per mi.
Jordi Tolosa.
A la primavera de l’any de 2016

09_06_2016 • 19 h
Visita comentada, amb Jordi
Tolosa
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