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L'artista polifacètic Miquel
Jordà pot presumir d'haver
donat la volta al món dos cops
i haver trepitjat més de 60
països. No com a turista, sinó
recollint en imatges, entrevistes

i documents sonors tota la
informació que podia.
L'experiència la comparteix
ara en diferents formats: un
lloc web (www.tmundi.org),
un llibre, un DVD, una

instal·lació artística al Fòrum i
una exposició fotogràfica a la
galeria Sicart de Vilafranca que
recull 800 imatges: un viatge

Sobre la pell del món

La galeria Sicart de Vilafranca aplega en una exposició més de 800 fotografies

RAÜL MAIGI Vilafranca del Penedès

L’artista Miquel Jordà recull en
imatges i sons dues voltes al món

des de paisatges paradisíacs
fins a suburbis urbans,
sempre fugint de les rutes
turístiques i endinsant-se en
la profunditat del territori i
en la seva gent. Una cosa és
comuna arreu: Jordà ha
fotografiat cadascun dels
llocs on ha dormit, sigui
l'habitació d'un hotel, una
estació de tren o un autobús.
Fins i tot ofereix una relació
de preus d'allotjament: el
més barat, Laos (0,80
cèntims d'euro/nit); el més
car, Tòquio (39 euros/nit).
Té mil anècdotes per

Miquel Jordà (València,
1963) es defineix com un
artista audiovisual. Va
emprendre aquest projecte
com un repte personal i el
resultat ha estat una
recopilació enorme de
material que ensenya amb
diferents formats, fins i tot
es planteja escriure una
novel·la. Hotels. Sobre la
pell del món és el títol de la
mostra que es presenta a la
sala Sicart, amb 800
minifotos que recullen
l'odissea d'aquest viatger. És
una exposició de contrastos,

explicar, i sosté que és una
experiència a l'abast de
tothom. «S'han de fer coses
i sortir de casa; a mi això
m'ha costat el mateix que un
cotxe dels petits, i al carrer
veig molts cotxes», diu.
Part del treball es pot veure
i sobretot sentir a l'Espai 13
del Fòrum, amb una
instal·lació sonora en què el
visitant pot contemplar grans
fotografies de diferents
països escoltant mostres
sonores de cada indret.
També l'exposició de
Vilafranca es complementa

amb registres sonors, a
banda d'un vídeo, o
curiositats com les revisions
mèdiques que va passar
l'artista després de recórrer
el planeta.

Miquel Jordà, a la galeria Sicart de Vilafranca, amb el llibre que ha publicat i al costat d'una filera de fotografies.  Foto: R.M..

Exposició:
Hotels. Sobre la pell del món
Lloc:
Galeria Sicart
(carrer de la Font, 44, Vilafranca)
Durada:
Fins al 19 de jun
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