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1992, Fontana d’Or. Sèrie de braus titulada Señuelo (exposició conjunta amb A. Estadella i M. Huerta).

1992, Fontana d’Or. Inauguració conjunta de les tres artistes davant l'obra de M. Huerta.

2000, Expocambra, Girona. Sèrie de cadires titulada Fragments.

2020-21. Video-art El codonyer. Guió i direcció,
Glòria Cortina. Realització, Pep Santiago.

1995, Festa del Bosc de Can Ginebreda.
Glòria Cortina pintant un arbre.

10 anys transcendentals

Maguí Noguer Torres
DI R E C T OR A DE L A FUNDA C I Ó VA LV I

La Fundació Valvi presenta, dintre el cicle de Maduresa, l’exposició titulada A l’ombra
del codonyer de Glòria Cortina (Vallcanera, La Selva, 1941).Cortina és una pintora amb
un llarg recorregut artístic, de 40 anys, dels quals analitzem el període comprès entre
1990-2000, anys que van representar grans canvis en la seva obra. Per tant, hem cercat
l’eslavó perdut que ens porta a l’obra recent, vorejant l’abstracció, que ja es va poder
veure el 2008 i el 2014 a la Fundació Valvi.
El títol A l’ombra del codonyer no és tan sols una metàfora del que suposa la llarga ombra
de l’arbre sobre el seu camí de recerca, sinó que hi descobrirem el treball constant i
tenaç d’una dibuixant realista i poètica que, enamorada de les fulles, les contempla i
les intenta captar en tots els moments del dia amb infinitat de llums diferents, fins a
quedar extenuada.
Les seves arrels, de l’escola d’Antonio López, beuen del dibuix d’una natura sublimada
amb reminiscències del realisme, que intenta atrapar la fugacitat del temps.
Precisament l’última peça (2020-2021) que Cortina presenta, és un videoart de 30 min
realitzat amb 141 vídeos de 15-20 segons cadascun, filmats amb el mòbil durant un any
sencer. El protagonista absolut és el codonyer.
L’espectador, en la seva passejada per les sales, podrà sentir els sons reals dels ocells i
la natura mentre la presència d’un arbre de mida natural s’imposa.
Per a Cortina, l’exercici diari de la contemplació del codonyer la transporta a una
meditació molt propera a la cultura oriental; no en va, entre els seus llibres de capçalera
trobem La muntanya de l’ànima de Gao Xingjian (premi Nobel 2000).
La Glòria, per dibuixar, ja no necessita mirar l’arbre; davant el full de paper en blanc ja hi
veu, sense ser-hi, l’ombra del codonyer. El motiu de les fulles ens servirà per submergirnos en la personalitat d’una pintora que es nodreix de tota mena de subtileses, que
estima la senzillesa i el sentit efímer de l’art povera, i per això, comença a utilitzar
material de rebuig com cartrons i papers i fa collage amb fragments de la seva pròpia
obra.
Serà d’aquesta forma com nosaltres, passejant per l’exposició, constatarem davant els
nostres ulls la desaparició del dibuix de la fulla, i tan sols ens restarà la textura gruixuda
del paper blanc pintat de blanc, que ens vol insinuar el pas de la vida amb el buit que
deixa la fulla caiguda.
Al final del recorregut per les tres sales ens espera l’altra cara de la moneda, la de la jove
i enèrgica Cortina de principis dels anys 90, la que trobava en el gran format colors vius,
pinzellades expressionistes i temes contemporanis, com una manera de rebel·lar-se
contra els sentiments que li provoquen certes actituds de la nostra societat. D’aquesta
època són les sèries d’escombraries, pilons de terres i braus abatuts.
Entre la Cortina dibuixant, la conceptual i la joveneta pintora expressionista hi trobem
en comú una pintura impregnada de vida que ens parla de temes universals com ara el
pas del temps, l’acció i la inacció de l’home sobre la natura i la pèrdua de la infantesa.
Tinta sobre paper, 22 x 15 cm.

Dibuix a llapis, 60 x 45 cm.

Dibuix a llapis, 70 x 50 cm. Nota del dibuix: “Codonyer 71,5 cm. alt. 1993 - 24 Maig”.

Dibuix a llapis, 47 x 110 cm, 2003

Pastel sobre cartolina, 15 x 41 cm.

Dibuix a llapis sobre paper, 50 x 70 cm, 1995-96

Acrílic sobre tela, 80 x 64 cm, 2001

Acrílic sobre tela, 63 x 43 cm, 2001

Fulles, 1998, acrílic i pols d’or sobre cartró, 124 x 164 cm.

Fulles, 1998, acrílic i grafit sobre cartró, 124 x 138 cm.

Glòria Cortina; el que s’amaga
darrere l’aparent quietud d’una fulla

Mariona Seguranyes Bolaños
H I S T OR I A DOR A DE L’A R T I DOC T OR A E N H UM A NI TAT S

Entrar en l’obra de Glòria Cortina és, en primer lloc, endinsarse en el passat immediat de la història de Girona, en què
les dones artistes van reivindicant el seu espai creatiu i
manifesten la seva necessitat d’expressar-se. Però entendre
l’obra de Cortina és per sobre de tot endinsar-nos en un
univers intimista de cerca constant, indagació, amb la
intenció de superar els obstacles que sorgeixin en el procés
creatiu silent. De ben petita ja es va iniciar de manera
intuïtiva en l’exercici de la plàstica, dibuixant el seu entorn
rural a Vallcanera. Aquesta intuïció es va convertir en pràctica
artística disciplinada quan entra a l’escola de Domènec
Fita a Montjuïc cap a l’any 1979. És sota aquest mestratge
que treballa un paisatge domesticat, i sorgeixen bodegons,
llimoners i vegetació d’un jardí humanitzat on la vida i l’art
es troben. A principis dels anys vuitanta s’ajunta amb altres
companyes pintores de Girona per fer exposicions plegades
i reflexionar a l’entorn de l’acte creatiu, ens referim a Mercè
Huerta, Anna Estadella, Montse Vallès, Tony Barbero i M.
Dolors Carbó, que són definides en ocasió de la mostra
d’Expoart Montjuïc el 1984 com a “front pictòric femení”1.
Més endavant aquest cercle es dividirà i se’n formarà un de
més reduït amb les dues primeres pintores i Cortina.
Fulles, 1998, acrílic i grafit sobre cartró, 124 x 58 cm.

>

Fragments de paisatge I, 1992, acrílic sobre tela (díptic), 130 x 194 cm.
Fontana d’Or. Girona

En el catàleg de l’exposició individual del 1982 a la sala Fidel
Aguilar, hi ha una cita de Nietzsche en què el filòsof, en clau
irònica, reflexiona sobre el pintor realista, que es pregunta
quan “podria exhaurir-se la natura en un quadre”. Sens dubte
aquest qüestionament és un indici del que ha de venir més
endavant.
Cap a finals dels anys vuitanta Cortina inicia el seu camí
experimental, a través d’un procés depuratiu, prescindint
dels colors per limitar-se al pigment negre i el guix per al
color blanc, i com a base el cartró, que li permet treballar amb
capes. Aquí ja hi són presents les fulles, que li recorden la
seva infantesa. És el 1990 quan es fa evident l’experimentació

amb les seves grans teles de terres mogudes, que esdevenen
uns grans bodegons de natura morta textualment, perquè
el que ens representa l’artista és l’escenari després que les
excavadores arrenquessin els arbres i vegetació a Palau,
on residia, per construir-hi noves urbanitzacions. Cortina
va passejar-se al llarg de setmanes i mesos pel bell mig
d’aquell espai desolat i el va plasmar amb un munt de
terra. A Fragments d’un paisatge apareixen pilons de terra
d’ocre encès, talment com si tinguéssim davant nostre una
sepultura excavada al terra. L’actitud no plaent de Cortina en
aquestes composicions, en les quals també perfila sacs de
brossa, és remarcada per Enric Marquès en la seva crònica de
l’exposició que comparteixen plegades amb Anna Estadella a

Percepcions, 1995, acrílic sobre tela (díptic), 130 x 194 cm.
Exposada a la sala d’exposicions “La Punxa”, Girona

Señuelo 1 / Señuelo 2, 1992, acrílic sobre tela (díptic), 116 x 178 cm.
Exposada a la Fontana d’Or, Girona.

la sala la Punxa: “Glòria Cortina i Anna Estadella actuen de
catarsi personal, fan poques concessions a l’esteticisme però
fan diana en un dels objectius bàsics de l’art com a expressió
dels conflictes humans: palesen des de la consciència ferida
l’angoixa i la lletjor, els aspectes sinistres de la quotidianitat
que molts ‘artistes’, molt més especuladors, pendents de
la llei de l’oferta i la demanda, pretenen ignorar i, massa
olímpicament deixen de costat.”2

a l’interior de la sala, que expressa la satisfacció de les
tres dones, que elaboren, en paraules de Gil Bonancia,”un
treball fet amb ganes, sense pretensions de grans artistes,
però que pel rigor personal d’aquelles que el fan mereix ser
contemplat”3. Malauradament una petita part de la crítica
no va saber entendre el gest, l’actitud d’aquestes tres dones
creadores que mostraven directament el seu univers intimista
i personal.

Tot seguit dins aquest mateix llenguatge expressionista
sorgeixen els braus ferits, un dels quals té llàgrimes al rostre
evidenciant una crítica envers el patiment animal. Aquestes
teles van ésser exposades a la Fontana d’Or el 1992, en una
exhibició compartida juntament amb Mercè Huerta i Anna
Estadella. Hi ha una magnífica fotografia de les tres artistes

Cortina segueix indagant i en un procés lent emergeixen de
nou les fulles, però ara com a objecte essencial d’estudi,
que per a ella són “la vida, neixen, creixen i es moren”. Les
fulles suren a l’aire i ho omplen tot, de les quals brolla una
profunda malenconia per allò perdut, pel que ha desaparegut.
En els seus extrems afloren formes punxegudes i ondulants

Acrílic i pols d’or sobre cartró (detall), 137 x 82 cm, 1999

procedents de l’arquitectura gòtica i romànica. En aquest
procés de depuració Cortina empra materials pobres, en
una actitud de l’art pobre, arracona l’oli per les ceres, acrílic
i paper de diverses procedències. Algunes d’aquestes fulles
provenen del codonyer que ha trasplantat de la casa dels
seus pares al seu jardí. Pintar aquestes fulles és intentar
recuperar, atrapar, rememorar, una part de la seva infància,
en el seu poble, rodejada de la natura que l’abraça. I el
codonyer ens condueix al procés artístic pausat, de l’intent
de copsar els moviments de la llum a les seves branques i
fulles. Curiosament també fou un codonyer l’objecte de què
es feu servir el pintor Antonio López per plasmar el pas del
temps a través del moviment de la llum a la pel·lícula El sol
del membrillo el 1992. L’artista coneix aquesta experiència i
l’observa amb interès.

Cortina damunt el cartró esgrafia les fulles, acompanyades a
mode de collage de petites làmines d’or. El daurat aporta un
símbol d’allò sagrat de procedència oriental. Totes aquestes
transformacions són visibles a l’exposició de la Casa de
Cultura Les Bernardes de Salt el 1998, on presenta dues
instal·lacions, en les quals les fulles acaben per materialitzarse en el seu doble sentit lèxic, passen a ésser fulles de
paper en blanc exhibides en un llibre escultòric, i esdevenen
l’essència d’un ampli tapís escampat entre la paret i el terra,
format per una trentena de papers individuals de mida 50
x 50 centímetres. Una metàfora meravellosa conceptual del
pas del temps i la vida. Aquesta és l’etapa més intimista i
conceptual, en la que mostra la matèria de què està feta la
seva obra, sense cap mena de por al buit i al silenci.

Collage, acrílic sobre paper (detall), 2000
Exposat a Fragments, Expocambra, Girona

Autoretrat, acrílic sobre cartró, 137 x 72 cm.

La cadira fa acte de presència el 2000 a l’exposició d’Expocambra
intitulada “Fragments” com a símbol dels orígens, de nou l’univers de
la infantesa, amb el negre ben marcat i els espais buits de l’existència.
Aquesta cadira de balca amb el seient malmès és un símbol indefugible
del pas del temps. L’artista en aquests darrers anys ha seguit indagant
en les formes i les betes de les fulles al damunt de papers, i cartrons,
línies que finalment esdevenen horitzontals en una experiència interna
d’abstracció pura, que a instants perd el referent figuratiu, sense que
acabi de desaparèixer de manera completa. En aquesta darrera etapa no
ha deixat d’experimentar amb els materials a la recerca del seu paisatge
interior, per arribar a una “espiritualitat laica”4 tot citant Lluís Bosch
Martí, d’un article lúcid en què posa l’incís a les diverses generacions
de dones artistes a Girona, que caldria revisar d’una manera conjunta
en profunditat. No vull acabar aquest text sense esmentar la faceta de
l’artista com a pedagoga d’art, amb molts alumnes feliços que han

passat per la seva aula, i que plegats han recorregut un
camí d’aprenentatge. Ensenyar és un acte de coneixement
en comunitat i de generositat. La trajectòria de Cortina és
un camí iniciàtic en el qual vida i art són part de la mateixa
essència. Tal com la defineix Narcís Jordi d’Aragó, Cortina és
una pintora del ”silenci (..) el seu mal no vol soroll”5. Ens
trobem davant d’una artista que en la seva aparent quietud i
senzillesa amaga l’infern i l’enigma de la mateixa existència.
1
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Marquès, Enric, “Exposicions a dojo i aspectes de cultura municipal”, Punt
Diari, 28-11-1984, pàg. 31
Marquès Enric, ”Algunes dones artistes”, El Punt, 06-05-1990, pàg. 22.
Gil Bonancia, Miquel, ”Tres propostes. Llenguatges plàstics
diferenciadors”, Diari de Girona, 28-02-1991, pàg. 52.
Bosch Martí, Lluís, ”Quatre artistes gironines a la Fundació Valvi”, Diari de
Girona, 21-10-2008.
Aragó Masó, Narcís-Jordi, “Paisatge sota l’aigua”, dins Glòria Cortina,
D’aigua. Camins, Rafel Bosch Fundació Valvi, catàleg número 65, 2014.

Collage, acrílic sobre cartró i grafit, 125 x 163 cm, 1998

Instal·lació del 1998 a la Casa de Cultura les
Bernardes de Salt. Consta d'un desplegament de
40 fulles amb els voravius daurats (50 x 50 cm
cada una) que cobreixen paret i terra.

El 1998, a la Casa de Cultura Les Bernardes
de Salt, Glòria Cortina presenta per primer cop
una obra conceptual sota el títol “Blanc”.
Es tracta d’una instal·lació amb un gran llibre
obert (120 x 88 cm) dret en el terra.

El 2000, a l’Expocambra de Girona,
Cortina mostra una altra instal.lació
amb tres grans telons negres que arriben
al terra amb collage de fragments de
dibuixos de la cadireta de la seva mare.

< Collage, acrílic sobre paper i pastel, 71 x 46 cm, 2000

Tinta sobre paper, 22 x 15 cm.
< Collage, acrílic sobre paper i pastel, 71 x 46 cm, 2000

Glòria Cortina al seu estudi de Girona, l’any 1995.

GLÒRIA CORTINA
Sils, 1941

FORMACIÓ ARTÍSTICA:

EXPOSICIONS COL·LECTIVES:

1979-1984
1985-1986
1986
1988
1989
1996
1997

1982
1983
1984
1985
1987
1988
1989
1990

Estudi d’Art Fita. Girona
Escola Municipal d’Art. Girona
Curs de plàstica a l’Escola d’Educadors en el Lleure. Girona
Curs de pintura. Estiu 1988. Escola Municipal d’Art. Girona
Curs de Gravat. Centre Cultural la Mercè. Girona
I Seminari de Didàctica de l’Art. Universitat de Girona
Curs teòric Introducció a l’art del segle XX. Centre Cultural la Mercè
i Universitat de Girona. Girona

EXPOSICIONS INDIVIDUALS:

1992

1983
1985
1987

1995

1988

1995
1998
2000
2008
2014

Sala d’exposicions “la Caixa”. Banyoles
Sala Fidel Aguilar. Girona
Alliance Française. Girona
Sala Fidel Aguilar. Girona
Casa de Cultura Les Bernardes. Salt
Mini-Expo 22. Girona
Efímer. Sala “Setè Cel”. Salt
Bar Capuccino. Girona
Fragments d’un paisatge. Sala d’exposicions “La Punxa”. Girona
Blanc. Casa de Cultura “Les Bernardes”. Salt
Fragments. Expocambra. Girona
Pintura. Fundació Valvi. Girona
D’aigua. Fundació Valvi. Girona

1999

Escola Fita. Casa de Cultura Bisbe Lorenzana. Girona
Sala d’exposicions “la Caixa”. Girona
5 artistes gironines. Galeria Expo-Art Montjuïc
1a Mostra d’Art. Diputació de Girona
Exposició Internacional de Mail Art. Museu Comarcal de la Garrotxa. Olot
Centre Cultural Verdaguer. Lloret de Mar
Els pintors gironins i la Revolució Francesa. Centre Cultural la Mercè. Girona
Percepcions (Junt a Llàtzer surt a fora d’Anna Estadella).
Sala d’exposicions La Punxa. Girona
Señuelo. (Tres propostes, junt a Anna Estadella i Mercè Huerta).
Fontana d’Or. Girona
Homenatge a Enric Marquès. Sala d’exposicions “la Caixa”. Llagostera
Exposició de Mail Art. Centre Cultural la Mercè. Girona
Fundació Studium. Girona

Obra a la Col.lecció de la Generalitat, fons d’art de Catalunya, en dipòsit al Museu
d’Art de Girona. Titulada: Fragments d’un paisatge. 1995. 146 x 228 cm.

DEL 16 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL DE 2021

GLÒRIA CORTINA
A L’OMBRA DEL CODONYER

DARRERES EXPOSICIONS:
90. LA VIDA AMB ELS CINC SENTITS. 1913-1993. JOSEP ALBERTÍ
91. ENTRE EL MIRALL I EL MUR. JORDI AMAGAT
92. TRISTOS TÒPICS. JOANIC GENIÜT
93. PETITE NATURE. MANU VB TINTORÉ
94. EL JOC. FIONA MORRISON
95. RECTES I CORBES. ARTUR AGUILAR
96. TRACES DE PASSIÓ. ASSUMPCIÓ MATEU
97. AMORF. LLUÍS XIFRA
98. MOMENTS TROBATS. AFIRIK’A. ANNA AGUSTÍ HONTANGAS
99. ENCREUAMENTS QÜOTIDIANS. MARC ESTANY
100. ENTRE L’ALQUÍMIA I L’ART. JOSEP VALLÈS
101. VISIONS 1970-2020. MARZO-MART
102. RECORREGUT DE 30 ANYS DE PINTURA. XAVIER ESCRIBÀ.
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(PORTADA). Llapis i tècnica mixta. 40 x 16 cm. 2005

Tinta sobre paper. 18 x 15 cm. 1984
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