El pintor que acull
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Unes estones treballant al taller de pintura a pistola d’en Pere Morera et fa comprendre la dimensió
humana d’una persona inquieta, empà;ca i generosa.
Fa uns tres anys vaig anar a parar a la seva nau per recollir unes brotxes velles que necessitava per
fer una peça que es diria Agitadors. Ell va ser un dels pocs pintors que va respondre a la meva crida
de recol·lecta. Un cop dins del taller, també em va oferir unes portes que li servien de taula per
posar-hi diversos elements que havia de pintar per encàrrec. Aquestes portes tenien la virtut de ser
autèn;cs quadres racionalistes. Eren, paradoxalment, fruit de la casualitat i de capes i capes de
pintura aplicada sobre els objectes que anaven deixant un rastre en nega;u de diferents colors que
dibuixaven formes i taques extraordinàries. En aquell moment, al Pere, només vaig poder agrair-li
l’oferiment amb el compromís que pensaria com aproﬁtar-les.
Poc temps després, en una altra visita al taller d'en Pere, l’ar;sta i exprofessor de Belles Arts
Francesc Orenes també va quedar fascinat per aquelles portes. Al seu torn Orenes va ser resolu;u, li
va organitzar una exposició amb el nom de Portes Obertes: palimpsestos de Pere Morera, a l’Escola d’Art
de Vic, amb la ﬁnalitat de emfa;tzar aquella troballa. Com a ac;vitat dins de l’exposició, Orenes va
oferir una xerrada anomenada Pintures a l’atzar que contextualitzava la tradició de la porta en la
història de l’art, i com en la producció d’obra apareixien casos d’atzar paradigmà;ccs.
Temps més tard, vaig resoldre proposar a Pere Morera un treball en col·laboració; la construcció
entre tots dos d’una peça gran al seu taller, que parlés de la desídia dels organismes polí;cs europeus
entorn els refugiats. Ell em va acollir amb un entusiasme còmplice, i em va oferir tota l’ajuda
necessària per ;rar endavant el projecte.
Vam pintar deu portes velles de color taronja fosforescent per recordar les armilles salvavides,
després sobre una distribució de cinc portes en línia sobre cinc portes més, formant una ﬁgura
quadricular, vam inscriure el mapa d’Europa amb uns pe;ts forats que dibuixaven els països.
Finalment, vam afegir-hi ;res de niló negre tensades en diferents direccions per reforçar la idea
d’armilla salvavides, però també per marcar les hipotè;ques direccions migratòries i/o fronteres. Les
portes d’Europa es presenta com a una peça crí;ca que aproﬁta la seva funció natural d’obrir i tancar
(interessadament) per qües;onar en un pla simbòlic el que passa amb les fronteres del vell con;nent,
i per extensió a moltes fronteres del món.
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Després d’aquesta experiència en Pere i jo hem con;nuat col·laborant en diferents propostes
amb conﬁança i complicitat, acudint a l’intercanvi de temps i recursos com a moneda de canvi. Això
ens ha permès ;rar endavant diferents projectes, com per exemple aquest catàleg, que ens ha reunit
als tres; a en Pere, al Francesc i a mi en l’endreça del treball d’en Pere sobre les Portes Parlants.

