
Sala Ciutat
JORDI ALIGUÉ obre la segona temporada de la Sala Ciutat del Centre Cultural de 
Granollers, un espai expositiu dedicat a la difusió de l’obra i dels artistes i col·lectius 
artístics vinculats al territori. Referències és la proposta expositiva que presenta i que 
recull la seva producció més recent, centrada en el treballs fotogràfics, acompanya-
da de l’obra dels seus amics.

Jordi Aligué, artista visual interdisciplinari, ens sorprèn ara amb un nou llenguatge 
creatiu, la fotografia, endinsant-se en una disciplina més del seu itinerari artístic que 
abraça des de la pintura al gravat, des de la poesia a l’acció. Amb un llenguatge 
propi i madur, la imatge fotogràfica esdevé l’ull ideal per fixar la seva manera de 
mirar per veure. 

Aligué, allunyat de les modes i amb una empremta genuïna i pròpia, traspua una 
gran sensibilitat. La seva mirada fotogràfica mostra un singular equilibri en les com-
posicions, ens fa viure, amb una serenor una mica inquietant, una realitat impregna-
da de textures suggerents, de cromatismes i volumetries; una manera molt pictòrica 
de capturar una realitat on la seva experiència vital és present i essencial, com en 
tot el seu treball artístic.

A través d’una quarantena de fotografies seleccionades per l’artista, podrem des-
cobrir els paisatges d’Aligué amb els quals trava una particular relació personal. 
Els paisatges reals, els viscuts i visitats, són escenaris que Aligué capta i sublima 
damunt el paper, esculpint la llum de la realitat i amb un tractament quasi pictòric. 
Petits moments carregats d’intensa estima que es traspua en la subtilesa del color o 
en la degradació dels blancs i negres, però també els paisatges humans que podem 
entreveure en el seguit de retrats de persones que l’artista fa aflorar a través del seu 
ull fotogràfic, jugant amb la duresa dels negres, amb la contraposició dels blancs i 
amb tot el ventall dels grisos. I, finalment, els paisatges personals de l’artista, els que 
ha anat fent acompanyat del seus referents, amics i companys d’art amb qui ha anat 
construint un camí teixit de complicitats. 

L’exposició suggereix les relacions, subtils, que podem entreveure en tota obra 
d’Aligué i que en són indestriables: els llocs –Itàlia, el nord d’Espanya i, evidentment, 
Catalunya–, les persones, i els companys d’art, artistes de primer ordre i amics per-
sonals als quals Aligué cedeix un espai de la mostra per continuar, amb ells, fent 
camí. Joaquim Chancho, Toni Cumella, Pep Fajardo, Carles Hac Mor, María Helguera, 
Agustín Ibarrola, José Ibarrola, Gemma Nogueroles, Humberto Rivas, Benet Rossell, 
Vicenç Viaplana i Ester Xargay, presenten una obra seva per fer evident la relació, 
la referència amb Jordi Aligué. 

JORDI ALIGUÉ. Referències

Del 29 de setembre
al 27 de novembre de 2011

Producció:
Museu de Granollers

Activitat complementaria

Un aperitiu amb l’artista
Diumenge 6 de novembre, a les 12 del migdia

Una proposta per a conèixer Jordi Aligué, 
la seva obra recent i altres facetes d’aquest 
artista multidisciplinar, tot fent l’aperitiu.

Activitat gratuïta
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MULTIALIGUÉ. CARLES HAC MOR

En Jordi Aligué és pintor i ha fet instal·lacions i d’altres treballs extrapictòrics i 
intrapictòrics; qualifiquem-lo, doncs, d’artista visual, que és el que abans se’n deia 
artista pintor, després artista plàstic, i ara se’n diu artista pluridisciplinari, sense te-
nir en compte que la indisciplina és el fonament de l’art. Per tant, és com a artista 
indisciplinari que, d’uns anys ençà, en Jordi Aligué fa fotografies.
I quina diferència hi ha entre un fotògraf i un artista que fa fotografies? Les diferèn-
cies que hi pugui haver són bizantines, no cal pas tenir-les en compte, en absolut. 
En Jordi Aligué, així mateix escriu poemes, i, aleshores, la seva poesia és poesia 
de pintor o d’artista, o és poesia de fotògraf? I fa fotografies de poeta? Més val 
que pleguem d’atenir-nos a etiquetes i distincions absurdes.
La passió per la fotografia d’en Jordi Aligué -que també és un artista de l’amistat- 
prové de la seva relació amb el seu mestre Humberto Rivas. Ell, l’Aligué, ha estat 
sempre, i encara ho és, fidel al mestratge en fotografia de Rivas, no ha intentat 
mai desmarcar-se d’aquesta influència, i això és una virtut, ja que la voluntat o la 
intenció no són mai bones companyes, en art.
A poc a poc, però, sense presses, com ha de ser, i com és ben natural, la fotogra-
fia d’en Jordi Aligué va guanyant en personalitat pròpia, a vegades subtilment i 
segons com d’una manera força contundent. Ell fa un camí exempt de pretensions, 
tot deixant que l’atzar i el camí mateix hi facin intervencions que haurien deixat 
parat el seu mentor. 
La influència del mestre Rivas va restant com el substrat, poc visible, d’una manera 
aligueriana de fer fotografia. I, en conseqüència, a hores d’ara, ja ens podem abs-
tenir d’establir jerarquies entre, d’una banda, el mestre i, de l’altra, l’exdeixeble i 
avui igualment mestre. La relació Rivas-Aligué ha esdevingut un diàleg artístic que 
es va tornant, en Aligué, el fruit d’un referent cada cop més allunyat.
I el fet que en Jordi Aligué sigui un artista de l’amistat, no només explica el 
col·loqui fotogràfic entre Humberto Rivas i ell, sinó que també fa que la seva 
fotografia tingui un to italianitzant. En efecte, les seves amistats italianes, i les seves 
estades a l’Alguer, a l’illa d’Asinara, a Sant’Oreste, i en altres llocs d’Itàlia, són 
elements humans i estètics indestriables de l’art fotogràfic d’Aligué, inseparable, al 
seu torn, de totes les seves altres arts.
Caldria fer un estudi comparatiu entre totes les maneres de fer art conreades per 
en Jordi Aligué, de la pintura a l’amistat, de les instal·lacions a la poesia, de les 
contingències de la vida a la precisió i pulcritud de la seva fotografia, i de tot 
plegat a tot plegat.

SINGLADURA PER LA REALITAT. ESTER XARGAY

Jordi Aligué és un artista inquiet i vitalista, sempre avesat a eixamplar els registres 
estètics del seu quefer polifacètic. Així, endinsant-se pregonament pels avatars ar-
tístics que li confereixen la pintura, la fotografia, el gravat o la poesia, entre altres 
pràctiques que també conrea i combina habitualment, ha anat destil·lant una obra 
plural a través de les distintes tècniques, formats i suports que ell empra i domina 
amb traça.
A tall d’exemple, cal destacar les fotopintures de la sèrie “Cardedeu”, en les quals 
combina, ben originalment, la pintura amb l’estampació de fotografies sobre la 
tela. Aligué hi empra la realitat –fotografies de detalls de peces arqueològiques– i 
la conjuga amb les seves formes pictòriques, amb tota una iconografia pròpia 
que l’identifica i que ell ha anat creant al llarg dels anys. Així, les imatges dels 
elements reals festegen amb les abstraccions plàstiques que Aligué conforma amb 
esgrafiats, pinzellades, motius de rajoles i sanefes inspirades en el modernisme 
característic de Cardedeu. Tot un joc estètic que ell desenvolupa en unes compo-
sicions suggeridores, plenes de referències i d’autoreferències, d’apropiació i de 
creació.
Ara ja fa uns quants anys que Jordi Aligué s’ha endinsat en la pràctica de la foto-
grafia més pura, emprenent així una nova singladura artística des d’on ens brinda 
la seva mirada més realista, que implica el seu gaudi en la contemplació de les 
llums que esculpeixen o difuminen paisatges i arquitectures. Amb el tractament que 
ell fa de les llums i de les atmosferes que creen, les fotografies d’Aligué denoten 
una curiositat enèrgica i estimulant, ens revelen indrets que bateguen. Fins i tot es-
sent les imatges d’unes ruïnes, ell les copsa i ens les formula brillants i seductores. 
Val a dir que la seva fotografia beu d’una passió per l’obra del fotògraf Humberto 
Rivas, el seu mestre indiscutible, a qui l’ha unit una amistat pregona. Tanmateix, 
les fotografies d’Aligué s’allunyen dels conceptes referencials propis de l’obra de 
Rivas, com ara la decadència de les coses o la nostàlgia formulades, fotogràfica-
ment, mitjançant una aparença neutral que revela una realitat inexorable i crua. 
La crueltat neutral de la realitat és una de les característiques més colpidores de 
l’obra de Rivas. 
Ara bé, tant a la mirada d’aquest com a la d’Aligué, ben diferents, tot hi és per-
fectament enquadrat, clar i lluminós sobre fons fosc o negre, i tant si són persones 
o animals, o natures mortes, cantonades, edificis o paisatges, sempre hi delaten 
quelcom d’inexorable: una lluita tranquil·la, però punyent, amb el temps que 
transcorre sobre els cossos i les coses. Són imatges rigorosament despullades de 
representació, que simplement es presenten com el que són. Tot hi deixa el seu ras-
tre de llum, amb els seus detalls i les seves imperfeccions; tot conflueix en un efecte 
emocional, en els  misteris implícits a la realitat que cadascun dels dos artistes 
reflecteixen i que condueixen, en l’obra de Rivas pels voravius de la mort, i en la 
d’Aligué pels entrellats de la vida. 

Sant’Oreste. Itàlia 2008 Orozco. País Basc, 2006

Illa de l’Asinara. Sardenya, 2009

Peppe, 2008 Olga – Frida Kahlo, 2011
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Amb la col·laboració:

Jordi Aligué neix el 10 de gener de 1953 al barri del Clot 
de Barcelona. Actualment viu i treballa al poble de Carde-
deu. És artista interdisciplinari i investigador, autodidacta i 
professor de dibuix, pintura i gravat. Durant la seva llarga 
trajectòria ha mostrat la seva obra a Catalunya, Espanya, 
França, Itàlia, Japó i Suècia. Ha participat a les fires d’art 
de Bari, Basilea, Barcelona, Bolonya, Londres i Arco, de 
Madrid. Ha format part del col·lectiu “Esclat Gris-80” i 
de la direcció i coordinació de l’espai d’art “Artual” de 
Barcelona. Ha publicat tres llibres de poesia: Constructora 
de somnis, La mà a l’ombra i El Sot de l’Om. És editor de 
la col·lecció d’obra gràfica Petjades d’Art. Ha format part 
de la direcció de l’associació cultural “Besllum”. Ha estat 
codirector del projecte “Cardedeu amb l’Art Vigent 2004-
2008” i actualment és director artístic de Vallgrassa, Centre 
Experimental de les Arts al parc del Garraf.

Museu de Granollers
Carrer d’Anselm Clavé, 40
08401 Granollers
Tel.: 93 842 68 40
Fax: 93 879 39 19
www.museugranollers.cat
museu@ajuntament.granollers.cat

Centre Cultural de Granollers
Carrer Joan Camps, 1 
08401 Granollers
Tel.: 93 860 04 47 / Fax: 93 860 04 48
www.centreculturaldegranollers.cat
info@centreculturaldegranollers.cat

Horaris de la Sala Ciutat: 
De dimecres a dissabte de 17.30 a 20.30 
Diumenges i festius de 11.30 a 13.30 
Dilluns i dimarts tancat 


