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LA SUREDA ESSENCIAL. FOTOGRAFIES DE PITU GARCIA BATLLE

1. PRESENTACIÓ
Aquesta mostra és el resultat d’un projecte nascut a finals de 2014, desenvolupat durant dotze mesos, al llarg de les quatre
estacions. L’autor, en Pitu Garcia Batlle (Palafrugell, 1977), va realitzar les fotografies a les comarques del Baix i l’Alt Empordà, des
de Marina (Cap Roig, Riera de Tamariu), passant pels massissos de l’Ardenya-Cadiretes i de les Gavarres, fins a la Frontera, a
l'Albera. Algunes d’elles ja s’havien captat pocs dies després de l’incendi nascut a Vall-llobrega, a Palamós, de l’any 2014.

2. SOBRE L’AUTOR
Pitu Garcia Batlle va fer el seu primer gran viatge als 15 anys, al Carib i a l’americà Central que va despertar-li la curiositat per la
fotografia. Pocs anys més tard i, després d’una sèrie de viatges a l’Àfrica va sorgir l’entusiasme, sobretot per la fotografia de
paisatge i natura, la documental, la de viatge i el retrat. Recentment ha viatjat per Europa, Sud Amèrica i Àsia sempre amb la
càmera a la mà per tal d’intentar trobar aquell moment fugaç que no deixa indiferent i que emociona mostrant el valor i la bellesa
del món que l’envolta.
De formació curiosa i pacient ha col·laborat en diverses revistes amb la publicació de portades i reportatges. També ha realitzat
altres projectes fotogràfics personals, de llarga durada, com ara l’art de fer rajols a mà a la Rajoleria Can Marc de Regencós o un
reportatge del Carroussel Costa Brava, el making off del qual se’n va fer una exposició al Teatre Municipal de Palafrugell, l’any 2009.
Ha participat en vàries exposicions col·lectives, la darrera de les quals va ser la del Xè Concurs de Fotografia Naturalista Àlex Lorente
que en va guanyar el 3er premi, l'any 2015. Actualment està treballant en un projecte sobre la barraca de Cala Estreta.
Podeu veure algunes de les seves fotografies al lloc web: https://www.facebook.com/pitu.garciabatlle

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA
58 imatges en marcs de 51 x 71 cm
13 plafons de 50 x 70 en cartró ploma amb els textos i crèdits.
1 roll-up de presentació amb el pòster.
S’envia embalada en quatre caixes de fusta de 53cm x 77cm x 58,5cm.
El contingut de la mostra es pot adaptar a diferents sales d’exposició seleccionant la quantitat de fotografies adient a cada espai.
El museu proposa un guió a seguir, i en cada una de les parts es pot posar la quantitat d’imatges que l’entitat prestatària seleccioni
segons l’espai del que disposi.

4. CONDICIONS DE PRÉSTEC

- El Museu del Suro de Palafrugell cedeix l’exposició gratuïtament.
- Les despeses de transport, càrrega, descàrrega i muntatge aniran a càrrec de l’entitat peticionària.
- Qualsevol desperfecte que pateixin les fotografies, els marcs o les caixes d’embalatge haurà d’ésser reparat a costa de l’entitat
peticionària.
- El prestatari es compromet a tenir la mostra en unes condicions de neteja i conservació acceptable, prenent les disposicions que
facin falta per a obtenir aquesta finalitat.
- Es farà arribar informació al Museu de la realització de l’acte d’inauguració i, si és el cas, d’altres actes relacionats amb l’exposició.
- S’enviaran al Museu del Suro de Palafrugell 8 exemplars de promoció de la mostra (cartells, invitacions, etc...).
- Es farà arribar al Museu del Suro de Palafrugell el recompte final de visitants de la mostra.

5. CONTINGUT DE L’EXPOSICIÓ
Introducció
La sureda essencial. Fotografies de Pitu Garcia Batlle
Aquesta mostra és el resultat d’un projecte nascut a finals de 2014, desenvolupat durant
dotze mesos, al llarg de les quatre estacions. L’autor, en Pitu Garcia Batlle (Palafrugell,
1977), va realitzar les fotografies a les comarques del Baix i l’Alt Empordà, des de Marina
(Cap Roig, Riera de Tamariu), passant pels massissos de l’Ardenya-Cadiretes i de les
Gavarres, fins a la Frontera, a l'Albera. Algunes d’elles ja s’havien captat pocs dies després
de l’incendi nascut a Vall-llobrega, a Palamós, de l’any 2014.
Fotografia a fotografia, en Pitu ha explorat i ens proposa una lectura que va més enllà dels
canvis estacionals, a través dels colors, les textures, les formes, els paisatges i tota mena
de detalls, cercant l’essència íntima i profunda d’un bosc típicament mediterrani, un bosc
especial, ple a vessar de simbologia; un bosc, en definitiva, que permet ser llegit i
interpretat de múltiples formes.
L’exposició té una dimensió estètica, la que es refereix a uns espais en els quals, un cop
t’hi endinses perquè són propers, accessibles i humanitzats, quedes atrapat per la bellesa
d’uns arbres amb entramats esvelts i recargolats pels efectes de la tramuntana, amb uns
brancatges que cerquen la llum que els dona vida i amb seves escorces, a vegades ferides
i a vegades molsoses per l’efecte del temps, i, especialment, de les humitats quan miren a
Nord.
Té també una dimensió emocional. Són espais que l’autor freqüenta, que coneix bé, que
estima i que li permeten una mirada íntima i diferent a uns arbres, a uns ecosistemes de
gran valor, avui malauradament en recessió. La mostra és, per ell, un sentit homenatge al
suro, que acosta i relaciona pobles i comarques i que ha resultat, i encara és, clau pel
desenvolupament econòmic, social i cultural del territori i que, també, ha forjat una
manera especial de viure el bosc i relacionar-s’hi.
Finalment, s’ha considerat una forma de presentació que parteix de la interpretació de
l’enorme càrrega simbòlica ancestral que hi ha darrera dels arbres i els boscos: la sureda
com a santuari, l’arbre com a síntesi d’una possible cosmogonia entre l’inframón material i
el món aeri, espiritual; l’arbre de la vida i de la regeneració...

1. La surera, entre la matèria i l’esperit
l’esperit
En tant que arbre, l’alzina surera pot ser una mena de tòtem que
representa simbòlicament l’eix de la vida, la posta en comunicació de tres
elements del cosmos. Pot figurar-se com el vehicle d’unió entre allò
material (ancorat amb les arrels al món subterrani), amb allò espiritual (les
seves branques enlaire, a la recerca de la llum, del sol), tot plegat passant
per la superfície de la terra, a través d’un tronc arterial, amb la saba
circulant.

2. La sureda santuari
L’home, arreu del món, i des dels temps més llunyans, ha
pres una actitud reverencial davant arbres gegants, amb
unes formes especials, i que els remetien a una altra
percepció del temps: els havien vist sempre els seus
antecessors i consideraven que perdurarien al llarg de les
vides dels seus successors. Si l’arbre era reverenciat, alguns
boscos també, fins el punt que esdevingueren els primers
santuaris, precedents dels que després es construïren en
pedra, a vegades també ubicats al bell mig de l’antiga natura
“sagrada”.
Si els boscos proveïen els homes de protecció, d’aliment, de
plantes medicinals i eren font de calor… era fàcil arribar a la
idea que tenien una essència natural poderosa i, d’aquí, a la
seva vinculació directa amb les deïtats, només hi havia un
pas.
La història està plena de boscos sagrats. Els romans, quan
volien aniquilar una cultura, per exemple la dels celtes que
se’ls resistien, els hi tallaven els seus boscos identitaris,
druídics, sacralitzats. Encara que no en tinguem
referències directes de fons històriques, és més
que probable que algunes de les nostres
suredes
també
tinguessin
aquesta
consideració. El mal, a vegades irracional, que
ens fa quan es malmenen, tallen o s’incendien
arbres és un exemple del profund arrelament
en el nostre inconscient d’aquesta relació
ancestral amb la natura.

3. Els colossos del bosc
L’aproximació a la perfecció, les més grans, més impressionants
i més ben tallades columnes dels santuaris primigenis ubicats
en la natura. Les columnes que estableixen el millor lligam
possible entre la matèria i l’esperit, entre la foscor del subsòl
generador i la cerca de la claror del sol per viure, créixer i
reproduir-se.

4. La sureda: el bosc dels homes
Una interacció necessària de la qual en depèn i en dependrà la
supervivència del propi bosc. Al llarg dels temps podem observar els
canvis en la percepció i l’ús de la natura així com en la seva ocupació:
des de l’antiquíssima recol·lecció dels recursos i l’esdeveniment en
santuari, a les situacions actuals, a cavall entre convivències més o
menys harmòniques i les usurpacions

5. L’arbre de la vida i de la ciència
La surera en tant que arbre és essència de la vida i,
més que cap, de la regeneració. És vida en ella mateixa
però també és contenidor i suport d’altres vides.
Sorgeix d’una mena de recipient gegant, del vas del
que neix tota la vida, del vas de la mare terra. A altres
éssers vius, alguns dels quals la parasiten, els fa de
transmissors
de
l’energia
essencial o senzillament els
projecta cap a la recerca de
llum.
Aquesta idea es remunta al
principi de la història sinó
abans. Ramon Llull, en el segle
XIII, va usar un arbre per
representar cada una de les
ciències
(l’arbre
del
coneixement) i Darwin emprà
l’arbre com un símbol per
explicar
la
unitat
i
la
interdependència de diverses
formes de vida.

6. La sureda: paleta de colors
La paleta com a síntesi de la diversitat d’un dels
ecosistemes mediterranis, un dels que conté més
varietat d’aus i que, tot i que la surera té fulles tot
l’any, els seus colors evolucionen de forma
matisada o contundent al llarg de les estacions i
també
per
circumstàncies,
a
vegades
traumàtiques.

7. La surera regeneradora
Si la comparem amb la dels homes, la llarga vida
que solen tenir els arbres fa que se’ls consideri
tradicionalment com símbols de la immortalitat.
Però, l’alzina surera, encara més, pot ser
interpretada com un símbol de la regeneració, ja
que el suro, una vegada pelat, torna a créixer;
d’altra banda, l’arbre pot reviure després d’un
incendi, també pot rebrotar de soca i es reprodueix
per aglans.

8. L’alzina surera, arbre de foc
Aquest foc tant present en el clima mediterrani ha
generat les sureres, els arbres que el poden
sobreviure. La seva mort aparent esdevé un símbol
de purificació que es concreta en la regeneració de
la vida en allò que semblava definitivament acabat.
Travessar el foc, romandre viu després d’ell, ens pot
servir com a símbol de transcendència de la seva
condició malgrat tot mortal.

9. I al final del santuari sureda...
sureda...
… apareixen altres boscos i altres
espais, sagrats o no, d’aigua, de sorra,
de pedra, amb homes i sense, de
conreus… en tot cas igualment
interpretables des de la imaginació de
cadascú i en cada moment.
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