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Text

"Èxode" de Jordi Abelló, al celler El Masroig 
del Priorat
Per Claudi Puchades 

"Èxode" és el títol de la intervenció plàstica que 
fa el pintor Jordi Abelló als antics trulls del celler 
El Masroig del Priorat els dies 1, 2, i 3 de maig 
2009, com a homenatge a totes aquelles 
persones que ho deixen tot buscant un futur més 
bo. 
 
L'artista Jordi Abelló ens convida a descobrir el seu projecte 
pictòric "Èxode", que trobaràs exposat durant només tres dies, 
demà, demà passat i l'altre, 1, 2, i 3 de maig d'aquest 2009, 
als antics trulls del celler El Masroig del Priorat, on també es 
presentarà el número 3 de la publicació "Qui a qui. Qui aquí?". 
Després d'haver fet la sèrie relacionada amb els dictadors 
històrics, Jordi Abelló es va marcar l'objectiu de pintar els que 
menys tenen, aquells que ho deixen tot i travessen fronteres 
arriscant la vida per un futur millor. Va sorgir així aquest 
projecte "Èxode" que ha trobat en els antics trulls de la 
cooperativa de Masroig l'espai ideal per reflectir tot ell que ell 
volia gràcies a les humitats i filtracions de les parets que han 
anat pintant realitats al llarg del temps, des del 1917 quan es 
va construir el celler. En Jordi s'ha limitat a mirar les parets 
dels trulls, en religiosa penombra, tot esperant que les imatges 
sorgissin per resseguir la seva presència, convertint-la després 
en l'origen d'una obra creativa feta amb un material tan simple 
com el carbonet. Descobreix la realitat de l'"Èxode" de Jordi 
Abelló, demà, demà passat i l'altre, al celler El Masroig del 
Priorat de dos quarts d'onze del matí a dos quarts de dues del 
migdia.
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