
El projecte de fer aquest llibre d’artista neix a propòsit d’una
pintura que pertany al fons d’art del Museu Paul Valéry de Sète,
França.

Ens hem de situar a l’any 1995, any que se celebrava a Sète el
50è aniversari de la mort del poeta Paul Valéry. El poeta va néixer
a Sète i està enterrat en el seu Cementiri marí, orígen del conegut
poema. També hi ha el Museu que porta el seu nom.

Arrel d’aquest esdeveniment, i donat que tenia una exposició a la
galeria Beau Lézard, vaig decidir participar en l’homenatge pintant
tres teles grans: “Le cimetière marin”, “ Le cimetière bleu” et “Le
cimetière blanche”. També amb el mateix títol vaig elaborar un
petit llibre en format pop-up, amb una edicióde de vuit exemplars).

En aquesta exposició del 1995 a Sète, el Museu va adquirir la
peça més gran, “Le cimetière marin” passant a formar part de la
seva coŀlecció.

Aquest any 2022 vaig fer una residència de treball a l’Atélier D.P.J.
de Sète, entre febrer i març. Va consistir en realitzar gravats,
diverses xilografies i serigrafies. És un lloc on la creativitat flueix.

I entre les anades i vingudes de Girona a Sète, i a Barcelona, vaig
coincidir amb Paul Valéry altra vegada. En una fira de paper antic 
 vaig trobar i comprar una edició bilingüe francès-català d’”El
Cementiri Marí” de Paul Valéry, publicada a Madrid l’any 1947,
traducció de Gaziel i Miquel Forteza.
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Sobre l'artista

De formació autodidacte Quim
Corominas (Sarrià de Ter, 1951) ha
combinat durant anys la creació visual i la
docència artística a Girona. 

El seu treball creatiu abasta pintura,
cartells, obra gràfica i llibres artístics. És
autor de llibres experimentals i
desplegables i coŀleccionista de joguets
de paper. 

A més de la pintura sobre tela i sobre
paper amb combinacions del collage i
l’assemblatge, també treballa la tècnica
del gravat i la litografia. 

Ha exposat la seva obra a Girona,
Barcelona, a diferents ciutats de l’Estat
Espanyol, Londres, Berlín, Amsterdam i a
varies ciutats de França i Itàlia. 

La traducció em va agradar moltíssim i em va inspirar a
projectar a la meva ment en fer un llibre d’artista. A l’editor
francès de Sète, quan li vaig ensenyar la traducció i li vaig
proposar la idea del projecte, també li va entusiasmar molt la
creació del llibre d’artista. I vam decidir fer-lo en català.

Vaig retornar i recuperar els dibuixos originals preparatoris dels
treballs realitzats un llunyà 1995 a Sète. Els vaig exposar a la
Casa de Cultura el 2020-21. Ara els he transformat en collages i
nous dibuixos que avui exposo aquí. També és d’on han sortit
les estampacions (un gravat negre sobre fusta i cinc serigrafies
a color) del llibre d’artista que us vinc a presentar.

L’estampació del llibre es va fer a l’Atélier D.P.J. i consta de 100
exemplars numerats i signats. El llibre es desplega en format
leporello (o llibre acordió), presentat dins d’un estoig vermell
amb l'estampació d’un dibuix aŀlegòric.

Així és que avui, 19 d'octubre, presento el llibre amb l’estimada
coŀlaboració de l’escriptor Antoni Puigverd que dissertarà sobre
el fet creatiu i poètic. I també em plau tenir la companyia del
meu amic Josep Tero (que quan li vaig proposar ràpidament es
va entusiasmar amb la idea). Fins i tot ha musicat dos versos
del llibre i així els interpretarà a la cloenda d’aquesta vetllada
artística, poètica i musical.

Quim Corominas

 
 


