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REVERS 
 
 
 
  "El món és, en definitiva, un fenomen estètic" 
        Susan Sontag 

 
 
 
"Revers" és una de les resolucions possibles de la utilització de la realitat 

per fer fotografies. Aquest exercici té una finalitat doble i complementària. 

D'una banda faria una crida a rememorar imatges i d'altres tipus de 

records que podem emmagatzemar en el nostre imaginari; crear 

ressonàncies. I d'altra banda té la pretensió de posar en circulació noves 

imatges que conformin cultura gràfica construint identitat configurada 

mereixedora de consideració. Realitat construïda com a idea gràfica. 

 

Des d'un paradigma material, sabem que la representació fotogràfica està 

vinculada al punt de vista físic, a la presència i la constatació, i per tant al 

fet indefectible de la documentació. Revers, però, és una proposta a-

documental i amb una significació possiblement ambigua. Tot i estar 

realitzada en llocs concrets, com és de rigor fotogràfic, té la voluntat de 

quedar al marge dels aspectes contextuals de tempo, oportunitat, registre 

històric i localització, propis de la fotografia documental. 

 

El material originari de les imatges és aquí la realitat bruta tal com se'ns 

presenta: l'aparença de les construccions artificials antròpiques, la 

configuració formal de la natura viva en la seva precària convivència amb 

l'ésser humà i en un fons de geologia aparentment immutable, i la 

decadència dels materials produïda pel pas del temps i gravada en la 

superfície de les coses. Esdeveniments en l'escorça terrestre. Una 

confirmació assertiva i senzilla de la casuística visual, conseqüència d'una 

disponibilitat àmplia i selectiva d'allò que es mostra fotografiable en el 

nostre caminar 
 
 
 
 
 



Visites: La mostra només romandrà exposada el divendres 27 de 16 a 19h 

i el dissabte 28 i diumenge 29 de novembre d'11 del matí a 6 de la tarda 

ininterrompudament en l’espai COMELLA GRÀFICA dins del parc 

d’escultures COMELLA, ESCULTURA I NATURA (CEN). 
 

Tenint en compte les restriccions a causa del Covid 19, la visita es 

realitzarà en grups de 2/3 persones. 
 

Durant l'espera es podrà passejar i visitar el parc d'escultures i es 

disposarà d'un lloc de descans. 

 

 

  



 

COMELLA, ESCULTURA I NATURA (CEN) www.lacomella.org, és un 

parc d'escultures en un bosc mediterrani, una proposta cultural que 

uneix art contemporani i naturalesa, un work in progress que conté 

elements finalitzats junt a altres en construcció. En el parc d'escultures 

la mà del temps i la naturalesa s'encomanen per terminar el projecte. 

La Comella és també un espai natural obert als ciutadans, un lloc per a 

passejar entre els pins i gaudir de la màgia de les escultures de l'artista 

Rufino Mesa. Des d'enguany també oferirà altres activitats on es 

proposaran exposicions de fotografia i gràfica, es presentaran llibres i 

també es podrà gaudir de la instal•lació de noves escultures. 

 

La Comella és un espai privat que s'obre al públic com un jardí on anar 

a deixar-se sorprendre per la fusió entre la naturalesa i la mà de l'home. 

Puntualment obrirem un recinte al que denominem LA COMELLA 

GRÀFICA, on se presentarà l'obra d'artistes singulars i de poca exposició 

mediàtica. 

Artistes de l'àmbit de la fotografia, del gravat i del dibuix. Petits 

formats, idees brillants i propostes que per a La Comella significaran 

una porta oberta al diàleg entre la força i potència de la escultura en 

pedra i la fragilitat i delicadesa del paper en les seues múltiples 

accepcions. 

 

Atenció al públic i visites concertades: 

Telèfon: 977-201283 – 646732866 

e-mail: comella.graficatgn@gmail.com 

 

Localització 

 

La Comella està situada en el terme municipal de Tarragona, just a tres 

quilòmetres de la ciutat. S'arriba per la carretera del Pont d'Armentera, 

abans de l'AP7. Està molt prop del barri de Sant Pere i Sant Pau, dins de 

les pinedes del santuari del Loreto.  

Poden localitzar-ho en Google Maps, introduint Comella Rufino Mesa. 


