
teixes coses», assegura, mentre mostra els ulls d’una
figura de l’església de Sant Tomàs de Fluvià. És Sant
Joan, els seus ulls diuen que per darrere veuen a Déu i
per davant als homes. «Les esglésies, com les coves pa-
leolítiques, són viatges en el subconscient o incons-
cient». 

Un lleó ple d’ulls és el símbol de Sant Marc. Un ca-
vall prehistòric del jaciment de Lascaus, al migdia fran-
cès, salta i es difumina a través d’una línia de punts,
mentre el darrere de l’animal continua tenint la seva
carnalitat, com si creués un llindar, dos móns que es
toquen. 

FOTOS, EL MÓN
Les imatges de Mestre mostren un món despullat o
cruel. Una natura ferèstega o uns personatges sotjats
pel conflicte. Hi ha imatges colpidores. Com una ben-
zinera que sembla sorgida del Mad-max, 300 quilò-
metres a l’oest del Sàhara. Territori de guerra a on els
homes vestits de verd, els Polisarios, duen kalasnikovs
i estan disposats a morir, en un atac aeri dels marro-
quins amb els helicòpters Apatxes. Ell mateix duu un
kalasnikov en una escena. Imatges de voltors a Pont de
Suert aconseguides, robades, perquè anava disfressat
amb pells. 

El gironí recorda Alger,
la capital mediterrània:
«És com Roses o l’Escala,
una badia immensa, i les
muntanyes properes fan
com una planura. Hi ha
poc espai i la ciutat antiga
és un món de construc-
cions i nivells diferents; en
aquells carrerons no s’hi
ficaven ni els francesos en
la guerra colonial», recor-
da. 

Gràcies a l’arqueolo-
gia, ha viatjat per mig
món. «He anat a veure
pintures rupestres al Sa-
hàra, a Mèxic, a Oaxaca».
Aprofitant la feina profes-
sional, l’autor ha traçat el
mapa d’un món dur i
poètic. Dormint a terra en
matalassos precaris. Fo-
tografiant parets despu-
llades i creuades per mil

cicatrius. A Baixa Califòrnia, troba «el paradís; no hi ha
res. És el lloc per perdre’s», declara. 

El fotògraf ha treballat amb desenes d’arqueòlegs,
ha viscut a mil llocs i l’han detingut a Montblanc quan
anava a veure sortir el sol el dia del Solstici d’hivern. A
l’anomenat dit de Galilea, recorda la panoràmica de
l’Orient Proper, aparentment tan mínima: «Allà veies
els alts del Golan, el naixement del riu Jordà, la vall de
la Bekaa, tanta història». I un conflicte que es perd en
la nit dels temps i que ens afecta a tots. Guerra de reli-
gions, guerra entre homes, i la fotografia com la ma-
nera d’explicar-nos el món. La mirada del mestre te-
nyeix la realitat de força poètica.

TRESOR PERDUT
El restaurador, que és un apassionat del Romànic, vol
aprofitar per denunciar l’estat d’abandonament de l’es-
glésia preromànica de Vila-robau, amb unes imatges
que considera a tenir en compte i creu que s’haurien
d’intentar restaurar: «El nostre patrimoni no s’hauria
de perdre d’aquesta manera, perquè té un interés a ni-
vell mundial encara per explotar. Cal voluntat», de-
fensa Jordi Mestre. Unes imatges que es deterioren de
forma inexorable. Si algú no hi posa remei, d’una for-
ma ràpida. ◗
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FOTOS: 

◗Mestre, que posa
amb diverses de les
seves obres i en el
seu lloc de treball,
ha traçat el mapa
d’un món dur i
poètic. Dormint a
terra en matalassos.
Fotografiant parets
despullades i
creuades per mil
cicatrius.


