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El Fet: 
Descoberta de les portes
Fou pel maig del 2015 que vaig adreçar-me al taller d’en Pere Morera, pintor professional, per fer-li 
un encàrrec de pintura i, amb una gran sorpresa, vaig descobrir-hi les taules de treball - en realitat 
portes reciclades- sobre les que en Pere hi laca mobles i peces de fusta. Davant la meva admiració 
per la descoberta, no mancà temps perquè en Pere em mostrés una rècula de portes 
emmagatzemades que havia anat fent servir com a taulers, refusats pel pes considerable de les capes 
de pintura dipositada a banda i banda. Fou, talment, com la descoberta d’un tresor, veritables 
palimpsestos pictòrics en ple segle XXI. Un any més tard, el 2016, les portes d’en Pere Morera eren 
exposades amb el Stol de “Portes Obertes”, del 16 febrer al 4 de març, a l’Escola d’Art de Vic, en la 
qual ell havia iniciat estudis sense acabar-los. Pocs mesos després, eren exposades a Sant Julià de 
Vilatorta, el seu poble natal, amb el Stol de “Portes Parlants”, els dies 8-9 d’octubre del mateix any. 

El Significat:
Objectes trobats i reciclats
Descobrir les portes-tauler de Pere Morera i pensar, alhora, en els ready-made dels objectes trobats 
de l’arbsta Marcel Duchamp, ara fa cent anys, per a mi fou tot el mateix. Com és sabut, el 
controverbt Duchamp és considerat com un dels arbstes més revolucionaris i influents en l’art del 
segle XX per haver canviat les convencions estèbques de la idea de bellesa i haver elevat l’objecte 
quobdià a la categoria d’art. En definir que “l’art és la idea”, Duchamp s’havia avançat a posar les 
bases de l’art conceptual. De fet, un temps abans, el poeta alemany Schiller ja havia declarat que l’art 
estableix les seves pròpies regles. En aquest senbt, a hores d’ara no bnc cap dubte a dir que les 
portes-tauler d’en Pere Morera, objectes trobats reciclats, i les pintures d’atzar resultants, -fortuïtes, 
aleatòries i imprevistes-, fruit del treball de cada dia, són veritables obres d’art. 

El Gran Debat: 
Què és l’art?
Aquesta és la pregunta que s’han fet milers d’estudiosos de tots els temps i de totes les cultures i 
sobre la qual han corregut veritables rius de bnta al llarg de la història. I aquesta és la mateixa 
pregunta que ens fem, una vegada més, davant la descoberta de les portes-tauler d’en Pere Morera: 
què és l’art? La resposta no és fàcil perquè hi ha moltes maneres d’entendre’l. Sortosament, lluny de 
ser un dogma monolíbc inamovible, l’art és una realitat viva i dinàmica. Faig meves la paraules de 
l’arbsta alemany contemporani Wolf Vostell en dir que l’“Art és Vida i Vida és Art” i, sigui el que sigui 
l’art, us puc ben assegurar que en Pere Morera, des del maig del 2015, es mira les portes-tauler 
sobre les que treballa cada dia d’una manera ben diferent. Potser està germinant la llavor que hi van 
plantar els seus mestres i el costat que vaig fer-li en ajudar-lo a obrir-li els ulls. 


