Visita a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis
El 16 d’abril de 2019 la Comissió de
Jubilats del COIGI va organitzar una
sortida a la Fortalesa, un conjunt
monumental i cultural situat en un lloc
emblemàtic, sobre la muntanya dels
Sants Metges.
A només cinc minuts de la ciutat de
Girona, el conjunt s’ubica en una antiga
fortalesa militar que ha estat
rehabilitada pels arquitectes Fuses i
Viader, sota la promoció del joier
barcelonès Ramon López Vergés,
productor dels dissenys de l’Elsa Paretti
per a la Tiffany&Co.

La visita constava de dos parts ben diferenciades, per una banda les joies del DOR MUSEUM i
per altra l’exposició de l’artista gironí Quim Hereu. A més de l’exposició d’escultura de Subirachs.
La Fortalesa amaga grans tresors entre les seves parets robustes de pedra antiga, però també
ens obre la mirada a una panoràmica paisatgista privilegiada. Ha estat un festival visual per dins
i per fora, per una banda hem mirat a la natura propera, retallada per un horitzó blau i
muntanyós, vestida de verd llampant, i banyada pel Ter; per altra banda hem vist l’ingeni de
l’home per imitar la natura fent servir minerals i metalls preciosos, creant formes, colors,
textures, lluentors, i admiració a cada lloc on la mirada quedava embadalida. Tots ens hem
enamorat d’aquesta exposició. Durant la visita també hem pogut jugar amb la tecnologia a
través de pantalles tàctils, hem visitat la botiga del museu i algun que altre no ha pogut resistir
la temptació d’emportar-se un petit record.
La segona visita ha estat sorprenent i agradable. Realment les pintures exposades amagaven
molta informació darrere les seves imatges, les quals són completament estrambòtiques. Com
més mira l’espectador, més es sorprèn. Gràcies a la guia que ens ha acompanyat hem descobert
el tema principal d’aquesta exposició: el temps, i la psicologia humana. El temps és una de les
coses més apreciades que tenim en aquest món, aquest temps que a vegades passa lent i altres
volant, tan relatiu, tan misteriós. Molts aspectes psicologics s’amaguen en aquests quadres que
ens obliguen a pensar, a mirar-nos a nosaltres mateixos, i que alhora són també una oda a la
bellesa femenina i a la grandiositat de l’espai.
Finalment, hem compartit un dinar de germanor on hem posat en comú tot allò que ens ha
cridat l’atenció, també ens ha servit per a compartir el nostre dia a dia, i a mantenir viu el
contacte entre els jubilats. Ens acomiadem de l’entorn de la Fortalesa sabent que, sens dubte,
estem davant de quelcom que es farà molt més gran, i que allotjarà grans artistes que enriquiran
de valors les nostres terres gironines.
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