Exposició

SÚBER
Fotografies de Manutrillo

Dossier d’itinerància

Característiques de l’exposició
- Roll up de presentació amb el cartell i els crèdits
- Fotografies en blanc i negre sobre Dibond
35 de 46 x 70 cm
5 de 60 x 90 cm
- Textes sobre cartró ploma
1 de 90 x 120 cm
6 de 70 x 90 cm
2 de 70 x 140 cm

Condicions de préstec:
–

El prestatari es farà càrrec del transport de recollida i de retorn al Museu
del Suro.

–

Els materials estaran assegurats pel sistema All Risk, Clau a Clau, per
un valor total de 4.000€.

–

Qualsevol manipulació de les fotografies (muntatge, embalatge i
desembalatge) s’ha de fer amb guants (vinil, cotó, nitril...).

–

Cal que el prestatari es comprometi a tenir la mostra en unes condicions
de neteja i conservació acceptable, prenent les disposicions que facin
falta per a obtenir aquesta finalitat.

–

Per anunciar l'exposició s'ha d'usar el model de cartell proposat pel
museu. Es facilitarà l'arxiu necessari per la seva adaptació.

–

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.

Cartell de l’exposició

Nota de premsa
Exposició Súber. Fotografies de Manutrillo
De l'11 de maig al 7 de juliol de 2019 es podrà veure, al Museu del Suro de
Palafrugell (Girona), una exposició que mostra el procés de la pela del suro en
quatre països de la Mediterrània (Marroc, Portugal, Espanya –Cadis i Girona - i
Itàlia).
Manutrillo és un fotògraf andalús que ha fet una immersió en el món dels
boscos, especialment de les suredes. Per a aquesta mostra ha realitzat un
important treball de camp per les suredes de la Mediterrània il·lustrant una
tasca comuna amb una gran diversitat cultural en els diferents territoris on es
desenvolupa. Compta amb l’assessorament d’Agustín Coca, qui aporta una
visió antropològica en els textos que acompanyen l’exposició. Un maridatge
científicoartístic amb anys de col·laboració que han donat lloc a dos reeixits
documentals. Ambdós protagonitzaran una taula rodona en l’acte inaugural de
l’exposició.
Els uneix el compromís de mostrar els boscos mediterranis com a productes
socials i l’entesa entre cultures com l’única forma d’abordar els problemes de
conservació en el marc de la crisi global. La sureda no es pot entendre sense
els homes i les dones del camp, ni ells, sense el seu entorn. Darrere de cada
tap de cada ampolla de vi, no solament hi ha l’imaginari buit que va deixar en la
pell de l’arbre, hi ha les mans, els braços, els cossos dels homes que el van
despullar. I els seus fills, les seves dones, les seves cases, els seus pobles... el
seu entorn que fusiona la diversitat natural i cultural en un tot.
Manutrillo és biòleg, fotògraf i documentalista. Els seus articles i reportatges
fotogràfics han estat publicats en revistes de natura i dominicals com National
Geographic, XL Semanal i al Magazine entre d’altres. Nosotros los hombres del
corcho, el seu primer migmetratge documental, va aconseguir el Premi RTVA al
millor documental andalús. Amb Quivir, també ambientat en l’univers del suro,
va aconseguir sis premis, tres d’ells en festivals internacionals. Les dues
pel·lícules les va fer amb Agustín Coca com coguionista i assessor científic.
L’escriptura, la fotografia, el vídeo, l’àudio d’una entrevista o la barreja de tots
ells, són productes de la intensitat documental amb què aborda els seus
projectes. L’exposició Súber és una continuació fotogràfica d’aquests
documentals, ampliant l’àmbit territorial, partint de les imatges d’Andalusia i el
Magrib, cap a altres suredes localitzades a Portugal, Catalunya i Sardenya.
La mostra està formada per 40 imatges en blanc i negre. A través d’elles
mostra el treball al bosc, comú en tots els països on es realitza, donant molta
rellevància a les persones, a través dels retrats dels autèntics protagonistes, els
peladors. Destaquen les seves mirades, en comunicació directa amb
l’observador, humanitzant i socialitzant una labor encara poc coneguda pel gran
públic.
Aquesta última és la seva missió, com ells mateixos diuen: "Després de Súber,
destapar una ampolla mai serà el mateix."

Una pila de suro. Cassà de la Selva, Girona. Catalunya.

Campament surer, SIBE Jbel Bouhachem, Marruecos.

Pela, Coruche, Portugal

Burricaire, Sardenya

Texts de l’exposició
Presentació
La sureda. No es pot entendre sense els homes i les dones del camp. Ni ells
sense el seu entorn. Darrere de cada tap de cada ampolla de vi, no només
queda l’imaginari buit que va deixar en la pell de l’arbre. En ell, també hi
habiten les mans, els braços, els cossos, les vides dels artesans que el varen
despullar.
Aquesta exposició d’especialistes del suro a Andalusia, Catalunya, Sardenya,
l’Occident Magrebí i Portugal, és una petita mostra de la dimensió cultural i
ambiental que té el suro, un producte que ens fa únics i imprescindibles.
Darrere del suro, hi ha la reivindicació i conservació de les nostres cultures
mediterrànies, dels nostres boscos, pobles i paisatges.
Després de Súber, destapar una ampolla mai més serà el mateix.
Text 1
Les savieses sureres són diferents a cada regió mediterrània. Encarnen
habilitats i destreses que uneixen particularitats culturals i diversitats
ecofísiques. Es tracta de pràctiques que es reajusten i afinen en cada arbre,
mai des de la repetició mecànica i indiscriminada. La pela és una tasca
creativa, artesana,
de disseny. El bon pelador sap com realitzar la seva tasca amb cura, sense
ocasionar perjudici a l’arbreda, obtenint mides de pannes adequades per a la
indústria i millorant les successives peles. Es tracta d’un saber difícil d’adquirir,
que requereix ritmes d’execució idonis per procurar processos d’aprenentatge
precisos.
Text 2
La pela testimonia diverses pràctiques i expressions culturals associades a les
suredes. S’integra en el paisatge dels boscos mediterranis des del
desenvolupament de tècniques, sabers i habilitats concretes. Com corcheros,
descorchadores, sacadores, peladors,
لصللخا, corticeiro, descortizadores,
bogadores, estrattori, scorzini... es coneixen en diferents punts del planeta als
artesans que despullen els seus arbres.
Text 3
El canvi climàtic, l’aparició de fongs, les pluges àcides, les escasses
repoblacions o la inadequada gestió i execució de les feines, la desforestació
del bosc mediterrani són uns problemes que els coneixements especialitzats de
les poblacions locals poden ajudar a mitigar. Les seves habilitats els relaciona
amb els arbres amb afecte i cura i se saben imprescindibles per garantir el futur
d’aquests boscos.

Text 4
Els territoris sudoccidentals europeus i magrebins han esdevingut els principals
territoris productors de suro del món. En ells s’hi instal·len les indústries
auxiliars i preparadores que assorteixen les surotaperes. Les seves poblacions,
camperoles o jornaleres, s’empren en les escasses tasques agràries que
proporcionen les "dehesas" o els "montados" i en les feines temporals ofertes
en la construcció o els serveis. Durant l’estiu, les seves encallides mans es
tenyeixen del color negrevioleta que els identificarà com a mestres peladors.
Text 5
Les dones van lligar les seves vides a les muntanyes mediterrànies moldejantles des dels seus sabers agraris. En aquests contextos laborals
-tradicionalment masculinitzats- els seus coneixements s’invisibilitzen.
Mentrestant, carreguen suro, pasturen el bestiar, caven els seus horts, pesen
en les bàscules, representen a propietaris d’arbredes, carreguen camions o
aparellen, en tant que tragineres, les seves rècules de mule

Autors

MANUTRILLO
Autor de les fotografies
El sabor del formatge de cabra en oli d’oliva, el gaudir d’un bon vi maridat amb
l’aroma de la figuera, i la migdiada, una bona migdiada sota els pollancres.
Manutrillo no va necessitar cap idioma per endinsar-se en la vida d’aquestes
persones. Les seves mirades, gestos i rialles eren també les del fotògraf. La
primera fotografia d’aquesta exposició és del 2008. Com el suro, ha necessitat
el seu temps per formar-se. En aquest món de la immediatesa, afrontar un
projecte d’aquesta envergadura espaitemporal és tot un luxe, poder-la
compartir amb el públic esdevé un somni fet realitat.
Quan retratem a algú, en la seva mirada hi ha la profunditat del paisatge al qual
està acostumat. Per això, quan fotografiem un camperol, la seva mirada no ens
transmet la duresa de la seva vida, ans el contrari, ens trasllada a la nostra
infantesa, quan hi havia temps per jugar al camp o la platja, quan no hi havia
tant ciment i els horts encara envoltaven la perifèria. És cert, hi ha persones
que tenen aquesta profunditat. Manutrillo també ho ha experimentat, però solen
ser casos especials: artistes, intel·lectuals i pacients mentals; en definitiva,
aquelles que poden veure més enllà del que els ofereix allò immediat.
La nostra realitat és la Mediterrània, seríem immensament feliços si fóssim
capaços de veure-ho.

AGUSTÍN COCA
Autor dels textos
Nascut a Alcalá de los Gazules, és antropòleg ambiental i professor de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La seva preocupació pel medi
ambient neix en la seva terra natal, quan determinades lectures
conservacionistes expliquen la biodiversitat sense considerar (o, fins i tot,
menyspreant) les aportacions dels seus paisans i paisanes “camperas”.
Investiga les pràctiques sureres i els coneixements que condensen, convertintles en un excel·lent camp d’estudi on observar les relacions socioecològiques.
Conscient dels greus problemes que pateixen les suredes mediterrànies,
aposta per la valorització de les cultures locals i el diàleg amb els coneixements
científicotècnics, per acordar models de gestió eficients i aconseguir la
pervivència d’aquests boscos.

Fotografies de l’exposició

