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Sovint la irreverència i la provocació 
han estat l’únic objectiu i valor de l’art 
contemporani. És necessari comunicar 
quelcom i no quedar-nos més en la 
forma. A Before Now es fa visible la 
idea de canvi que està latent en la 
societat però que pocs han donat 
visibilitat a través de l’art del moment. 
Mitjançant dibuixos mostra un canvi 
evolutiu en l’ésser humà.
Estem tan immersos dins l’actual 
sistema que ens costa de creure i 
veure que hi pot haver una altra 
opció. Tecnològicament hem avançat, 
però el nostre comportament és el 
mateix des de fa generacions.
Si no canviem les actituds que es 
construeixen sobre vells models, 
sempre arribarem al mateix desenllaç. 
Ja des de petits, tots passem pel filtre 
escolar que ens obliga a arribar a 
les mateixes conclusions, a ningú li 
està permès sortir d’aquest tipus de 
pensament lineal. Comportaments 
de sacrifici i lluita per l’existència són 

més premiats que comportaments 
favorables i ecològics per a la 
persona. El desenvolupament 
sostenible i la realització 
personal queden a l’ombra. 
La visió de Before Now és la d’un 
món amb consciència, resultat d’un 
canvi global. Es vol incrementar 
l’autoconeixement i l’acció 
conscient, com a individus i com
a societat. No podem posar en 
pràctica comportaments que no 
sabem que existeixen. Before Now 
fa visibles idees per a un canvi amb 
dibuixos per reflexionar i donar 
direcció i sentit.

Els dibuixos que aquí es presenten, 
volgudament imperfectes, estan fets 
només amb línia negra i fons blanc. 
El motiu d’aquesta simplicitat és 
deixar de banda l’estètica i centrar-se 
en el missatge. Es deix de banda 
la forma per ressaltar al màxim el 
contingut del dibuix.

En una realitat social que es 
construeix de manera cada vegada 
més visual, aquesta obra persegueix 
convertir-se en una eina per 
influir en el comportament humà 
i social. El seu discurs actua com a 
integrador d’idees determinades 
pel desenvolupament comú, com 
a gestor d’un canvi permanent, 
fàbrica de continguts i dissenyador 
de la pròpia societat en què vivim.

Pere Isern

Before Now,
diàlegs amb 
consciència



Davant el triomf implacable del 
fer, decideixo triar el camí del ser. 
M’aturo davant escenes delicades 
que em comuniquen que la vida és 
plena només quan és sentida. L’últim 
fum ascendent de la xemeneia d’un 
poble que s’adorm. La ràfega de vent 
que esquinça en desnivells aeris la 
caiguda rectilínia de la pluja. El gall 
que canta ignorant la nit. Escric en el 
meu quadern, parafrasejant no sé qui, 
que no cal fer moltes coses sinó viure 
totes les coses que fem. Ho rellegeixo 
com un mantra. I m’ho recordo 
quan aturo el pas del meu passeig 
diari davant una aranya Argiope 
que devora un mosquit atrapat a 
la seva teranyina, construïda amb 
extrema simetria i col·locada en el 
punt estratègic perfecte. Em demano 
quantes persones més s’hauran aturat 
a contemplar l’espectacle. Quantes 
hauran detectat que l’enganyapastors 
sempre s’atura al mateix suport de la 
línia elèctrica, puntual, al capvespre? 

Quantes hauran trobat el llimoner 
que hi ha pocs passos més enllà del 
camí marcat, al costat d’una bassa 
feta malbé, al límit d’una finca 
sembrada d’ordi? Quantes hauran 
descobert que el duc escorcolla les 
vinyes buscant les seves preses des 
del pi més alt d’aquell turó?

De la mateixa manera, em pregunto 
quantes persones s’hauran aturat 
davant un dels plafons de Display. 
Quantes hauran abaixat el seu ritme 
per llegir amb cura el missatge 
que ens vol comunicar en Pere 
Isern? Quantes hauran incorporat 
el missatge a la seva vida, al seu 
lifestyle? Quantes s’hauran sentit 
interpel·lades davant el missatge, 
com si estigués especialment adreçat 
a elles? I com s’hauran sentit: 
ofeses, molestades, commogudes, 
reconfortades, reforçades, 
indiferents? 

Amb l’actitud de qui explora per 
primera vegada un indret inhòspit, 
he caminat per la ciutat per trobar i 
desxifrar els missatges dels plafons. 
96 dibuixos, 96 missatges. En trio 
una: - (bla), + (cor). Em transporta 
a una instal·lació d’Ester Partegàs. 
Unes lletres de neó afirmen 
taxativament que Les coses més 
importants no són coses. El meu 
cervell fa aquesta connexió de 
manera inconscient. Si m’aturo 
una mica més, em ve al cap una 
imatge d’Eduard Escofet, un 
collage de l’any 95 titulat Infància: 
un nen s’abraça a unes sabates 
noves, somriu i mira amunt com 
agraint la seva immensa sort. Una 
serigrafia de Joan Brossa d’una 
simplicitat commovedora, Pauta, 
de l’any 59. Una fotografia en blanc 
i negre de Chema Madoz, delicada 
i intel·ligent. Una instal·lació 
tipogràfica de vidre i acer de Jaume 
Plensa que pregunta Am I? Who 
Why? Life Yes? No? (2002). 

Alguns pensaments 
a propòsit dels 
dibuixos d’en Pere 
Isern



Crec que per en Pere Isern també 
ho és. La senzillesa d’un dibuix de 
traçat imperfecte transforma una 
idea complexa en un missatge net, 
transparent i sense interferències. 
Aquest triomf de la comunicació 
ens situa en una posició en la qual 
no hi ha volta enrere: si t’atures 
al plafó hauràs d’escoltar-lo. Si 
l’escoltes, hauràs d’escoltar-te. I 
quan t’escoltis, seràs. 

M’aturo un cop més en la redacció 
d’aquest text i em permeto no 
fer res una bona estona. Allò que 
molts anomenen temps perdut és 
per a mi, en aquest moment, un 
regal d’un valor incommensurable. 
Apagada la música, em distrec 
mirant per la finestra com el llorer 
deixa que el  vent s’escoli entre les 
seves fulles. És fosc però les llums 
encara no s’han encès. I ara sóc.

Paloma Ponton Merino

Les poesies escrites amb llum Muita 
luz cega (2006) i Sem Pressa (2002) 
dels portuguesos Antunes, Laszlo 
i Silveira. Unes portes blaves a 
Tarragona que ens connecten amb 
allò més essencial de l’ésser humà: 
No necessitar res més és lo màxim.  

Em detinc a reflexionar que aquelles 
coses més simples són les que més 
ens colpeixen perquè amaguen les 
preguntes més compromeses, perquè 
ens obliguen a mirar endins, perquè 
ens enfronten a nosaltres mateixos. 
En definitiva, perquè ens fan sentir-
nos, saber-nos i ser. Sens dubte això 
és un repte que, en plena era del fer, 
molts no estan (estem) preparats a fer 
front, ja que no hi ha res més difícil, 
més dur que aturar-se i descobrir-
se. Penso que potser per això m’he 
quedat atrapada al laberint d’imatges 
d’el Pere, que fan trontollar el sistema 
de valors dominant. Una de les seves 
peces penja al meu estudi. Com més 
me la miro, més inversemblant em 

sembla que encara no tothom 
comparteixi encara el seu missatge: 
com pot ser que hi hagi algú al món 
que encara en dubti? Com pot ser 
que, nosaltres humans, no haguem 
entès encara que cal aturar-se  i 
agafar aire. 

En algun paràgraf del Livro do 
Desassossego de Pessoa, el seu 
alter ego Soares escrivia que només 
triomfem quan som capaços de 
fer sentir als altres allò que sentim 
nosaltres mateixos; quan aprenem 
a transformar en un llenguatge 
intel·ligible per a les altres persones 
el nostre llenguatge idiolèctic; 
quan podem dir les coses de tal 
manera que els altres puguin sentir 
exactament el que nosaltres sentim; 
en definitiva, esdevenim persones 
plenes quan comuniquem en el 
sentit més holístic del concepte 
comunicació. I aquest és, per Soares, 
precisament, el repte de l’art. Per a 
mi és també un repte vital. 



Revolució d’idees, 
Pere Isern a l’aula 
de plàstica

Camino pels carrers de Tarragona i 
connecto de seguida amb els dibuixos 
de la sèrie Before Now de Mirall 
Lifestyle, sobre els plafons del Display. 
Com a professora de secundària, em 
fixo especialment en aquells que fan 
referència directa a l’educació, entesa 
no com a infinitat de coneixements 
susceptibles d’incorporar-se a la 
ment dels estudiants, sinó com a 
oportunitat de descobrir-se a un 
mateix i de relacionar-se amb el 
món. És la idea clau que m’impulsa 
a esbrinar qui hi ha darrera d’aquella 
signatura i a fer que formi part del 
nostre dia a dia a l’aula. 

Convidem en Pere Isern a l’institut 
i comença una aventura per a tots 
nosaltres. Acudirà a tres cites: al 
començament, a mitjans i al final 
del projecte educatiu. Des d’un 
primer moment, en Pere convida els 
alumnes a reflexionar sobre els valors 
que mouen la nostra societat. En un 
debat encès, parlem sobre moda, 

publicitat, l’obsessió per la imatge 
personal, l’interès per la fama, 
l’ambició materialista... Pere creu 
fermament en la capacitat de la 
comunicació visual per a promoure 
el canvi social i convida l’alumnat 
a manifestar les seves opinions 
mitjançant el dibuix. En l’àmbit 
educatiu, la idea de transformació 
social troba en el pensament de 
Maxine Greene o Paulo Freire (i de 
tota la pedagogia crítica) la seva 
màxima: considerar l’educació 
com una manera d’obrir el món als 
judicis crítics del jovent, a les seves 
projeccions imaginatives i, arribat 
el moment, a les seves accions 
transformadores. 

Dediquem alguns dies a 
representar les nostres idees 
mitjançant dibuixos formalment 
molt simples, però amb la 
intenció rotunda de sacsejar 
consciències i no deixar ningú 
indiferent, tal i com fa en Pere. 

Temes com la competitivitat, la 
marginació social, l’addicció a les 
tecnologies o la influència dels 
mitjans de comunicació de masses, 
esdevenen protagonistes dels 
treballs fets. D’altres dibuixos, més 
que denunciar, defensen diferents 
maneres d’entendre el món, són 
aquells que fan referència a la 
llibertat d’expressió o d’orientació 
sexual, a la igualtat de gènere, a 
l’honestedat amb un mateix i amb 
els altres... Com assegura Kerry 
Freedman, l’objectiu essencial de 
l’educació artística no és terapèutic, 
sinó social i cultural. No es tracta 
només d’expressar emocions 
individuals, sinó de personalitzar 
les qüestions socials. 

Com que formem part d’un 
col·lectiu –l’educació– que 
necessita urgents replantejaments, 
ens dediquem també a reflexionar 
sobre algunes situacions 
d’ensenyament i aprenentatge. 



L’escola com a màquina seleccionadora 
i etiquetadora (en lloc de promoure 
el creixement intel·lectual i personal), 
les classes magistrals escassament 
relacionades amb la vida i els 
interessos dels estudiants (en lloc 
de construir junts el coneixement), 
la imposició d’acumular dades i més 
dades de forma acrítica (en lloc 
d’encoratjar el debat i la reflexió), són 
alguns dels temes tractats mitjançant 
el dibuix de l’alumnat.  
Quant a les maneres de representar, 
gràcies a aquest projecte posem 
de relleu que no hi ha una manera 
“correcta” de fer art. Els dibuixos de 
Mirall Lifestyle fan trontollar la idea 
clàssica que una obra d’art s’ha de 
treballar molt, per donar pas a una 
idea trencadora en la qual el missatge 
a transmetre és molt més important 
que la forma final. La por de “jo no sé 
dibuixar” es dilueix llavors en favor 
d’un treball fresc i dinàmic, en el qual 
la gestació de la idea pren molt més 
temps que l’execució. 

Finalment, exposem els dibuixos 
fets al vestíbul de l’institut i 
entrevistem els espectadors amb 
la intenció de treure conclusions 
sobre l’experiència. En paraules 
de l’alumnat: “Aquest projecte ens 
ha fet pensar sobre el que passa 
al nostre voltant” (Mireia); “No 
ha sigut el típic treball del cole 
que et manen i el fas sense ganes, 
sinó que ha sigut un treball on la 
teva opinió és el més important” 
(Berta); “M’ha ajudat a valorar 
molt més l’art i el món d’una 
manera més crítica” (Samira); 
“Mai haguéssim pensat que, amb 
quatre pals, podíem fer arribar 
missatges tan grans a la gent” 
(Marta); “Segurament hem fet 
que, almenys, persones del nostre 
institut obrissin una mica els ulls, 
i s’adonessin del que està passant 
i que no pot seguir així” (David); 
“He vist que hi ha molta gent que 
pensa amb el cor, i això m’alegra, 
em fa pensar que encara queda 

gent sensible, malgrat tot” (Olek); 
“L’art pot començar una revolució i, 
entre tots, canviar el món” (Diana).

L’art contemporani més actual 
i proper a l’alumnat, de la mà 
d’en Pere Isern, ens ha donat 
l’oportunitat de ser conscients, 
d’adoptar una mirada crítica 
i de qüestionar-nos quina és 
la nostra postura davant de 
diferents situacions pròpies de la 
nostra societat, amb la intenció 
d’expressar-nos artísticament i 
de donar un pas endavant en la 
construcció d’un món més just. 

Eloïsa Valero
http://fervisible.blogspot.com.es
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Display, 
un espai per a les 
idees a peu de 
carrer 

Pere Isern aka Mirall Lifestyle és 
un artista resident a Tarragona 
que treballa a mig camí entre l’art, 
la comunicació i el màrqueting. 
El seu treball es caracteritza per 
una senzillesa formal extrema que 
paradoxalment vesteix un discurs 
profund i elaborat entorn les 
problemàtiques i els perfils de la 
realitat social. La seva mirada tant 
ens adreça a nivell macro a una anàlisi 
post-capitalista, com ens apropa a 
una lectura d’allò micro afinada per 
comprendre l’univers emocional dels 
que habitem l’Ara.

Durant un any, a cavall entre el 2013 
i el 2014, els vuit llenços metàl·lics 
que formen el circuit Display han 
acollit els seus dibuixos, sota el 
suggeridor títol de Before Now. Cada 
mes els plafons han anat canviant i un 
nou dibuix substituïa l’anterior. Així, 
Display ha servit de suport per a 96 
missatges diferents. Els dibuixos 
s’han organitzat en quatre grans 

temes, viatjant d’allò més ampli i 
global, a allò més íntim o personal, 
passant per reflexions sobre la 
societat i les relacions humanes. 
D’aquesta manera, el projecte de 
la mostra d’art al carrer Display ha 
engegat una nova forma d’emprar 
el seu espai expositiu convidant a 
l’espectador, mitjançant aquesta 
obra seqüencial, a reconstruir el 
sentit narratiu de l’obra.

Before Now és un treball que 
està enfocat a la reflexió crítica. 
L’objectiu principal de l’artista ha 
estat clar des del primer moment: 
incrementar l’autoconeixement i 
l’acció conscient a través de l’art. 
Els seus dibuixos mostren idees i 
comportaments per fer efectiu un 
canvi que doni lloc a un nou estil 
de vida. Molts dels seus dibuixos 
han incorporat les paraules before/
now  (abans i ara) fent referència 
a comportaments o situacions 
passades i caduques, i a noves 

maneres de fer i ser. El projecte ha 
estat produït en el marc del Teler 
de Llum i un cop finalitzat el seu 
periple pels llenços metàl·lics de 
Display, s’ha projectat en format 
vídeo als suports de difusió que 
des del Centre d’Art de Tarragona 
s’han habilitat. La darrera entrega 
del projecte Before Now és aquest 
catàleg on presentem un recull de 
gairebé tots els dibuixos i algunes 
fotografies de com s’han articulat 
en el contex de la ciutat. 

Display és un projecte que cerca 
apropar l’art contemporani a la 
ciutadania mitjançant un gest 
molt simple: treure l’art al carrer. 
Seguint aquesta lògica, en el si del 
projecte s’han presentat obres de 
més de trenta artistes en un viatge 
que s’inicia l’any 2007. Amb el 
projecte Before Now de Pere Isern 
hem assolit un petit objectiu més 
en la nostra temptativa d’habilitar 
a l’esfera pública un espai per a les 
idees.

www.visual-lab.info






