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L’exposició que ara es presenta confirma la Sala Coll Alas com un espai disposat per oferir a 
la ciutadania propostes artístiques actuals, innovadores, originals; preparat per presentar una 
aposta decidida a trobar punts d’encontre entre el públic i els creadors que difumine barreres 
mentals i físiques d’accés a l’art que s’està confegint en qualsevol indret en temps real.

GIF és el títol del darrer treball de l’artista castellonenc Joël Mestre, un dels artistes més 
representatius de la nova figuració, que beu de fonts surrealistes i amb un bagatge de més de 
25 anys de prestigiosa creació pictòrica. No oblidem que Mestre va formar part de la mostra 
El Muelle de Levante, comissariada pel crític Juan Manuel Bonet i que va suposar l’inici de la 
carrera d’artistes del nivell de Gonzalo Sicre i Charris.

En GIF, Joël Mestre ens presenta a Gandia una reflexió sobre el temps i la virtualitat, una 
de les constants de la seua obra, juntament amb els nous espais digitals que aprofundeixen 
en la cultura posmoderna; i ho fa amb una barreja de mitjans (pintura, projeccions, textos) 
que recreen espais inquietants i posen en qüestió la cultura dels mass-media actuals. Tot un 
repte que ens congratula recolzar des del Departament de Cultura en tant que ens situa allà 
on pensem que l’administració té el su lloc: atents als moviments més avançants artísticament 
però sense deslligar-los del diàleg amb la ciutadania. 

Nahuel González López
Regidor de Cultura
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Ñ (2015)_Temple vinílic sobre loneta 61 x 50 cm.

“[…] El temps és actiu, produeix. Què produeix? Produeix el canvi. L’ara no és 
el llavors, l’ací no és l’allà, ja que entre ambdues coses hi ha sempre el moviment. 
Però, com que el moviment pel qual es mesura el temps  és circular, es tanca 
sobre si mateix, eixe moviment i eixe canvi podrien qualificar-se, perfectament, 
de repòs i d’immobilitat. […] “ 

Thomas Mann (1924) La muntanya màgica

“El llum del cos és l’ull. Per tant, si el teu ull està bo, tot el teu cos estarà 
il·luminat”   

San Mateu 6,22
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Curiosament, la ficció no viu bons moments en els cànons de la pintura espanyola. També és 
cert que mai els va viure, però els cànons, per fortuna, mai són del tot canònics i inamovibles 
-a tot estirar són canonges-, pel que no cal perdre del tot l’esperança que arribem a l’hora en 
què els nostres artistes perden la seua timidesa o les ànsies de seguretat a què condueix esti-
mar que la pintura no ha de “crear” altres realitats. Cal afegir que sembla un signe dels temps: 
es percep una certa desconfiança de la ficció, a vegades grollerament menyspreadora, fins i 
tot en la disciplina més propícia a ella, és a dir en la literatura, cada vegada més apegada a la 
realitat (paraula que caldria escriure entre cometes segons va avisar Nabokov) o a la Història 
(aqueix relat quasi sempre fals de fets quasi sempre banals, protagonitzats per cures quasi 
sempre indignes o militars quasi sempre idiotes, segons la va definir Bierce). Es diria que els 
nostres literats estan supersatisfets de no enlairar-se de les trillades sendes del realisme sense 
ganes ni afanys de rebentar-lo, bé per exageració -l’esperpent-, bé per anul·lació categòrica, la 
fantasia. Si va haver-hi un temps en què la imaginació va servir per a activar les possibilitats 
d’uns certs artistes que no es conformaven a sotmetre’s al dictat del pla realisme en el vessant 
de la mera representació ni a la dictadura de la no menys plana abstracció, hui el realisme 
encoratja amb força nova (i vegeu, per descomptat, una índole política en aquest sintagma) i 
l’abstracció continua conformant-se a retre homenatge al decorativisme que tant agrada als 
banquers i als caps de venda dels grans magatzems. Hi ha molt pocs pintors que es conside-
ren constructors de ficcions, i en això es veu una renúncia colossal a una de les possibilitats 
menys visitades de la pintura actual i la de sempre (El Bosco seria el pintor essencial d’aques-
ta veta: utilitzar la realitat com a trampolí per a crear una localitat que siga una cosa diferent 
d’un simple espill). Un d’aqueixos pocs i potser el més personal de tots entre nosaltres és Joël 
Mestre.

Juan Bonilla
Escriptor (Premio nacional de Narrativa 2020)

LES PERPLEXES FICCIONS DE JOËL MESTRE
(Text per al catàleg de l’exposició col·lectiva Becaris Endesa 6. Febrer 2003. Terol)
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El impulso escaleno (2000)
Temple vinílic sobre loneta 195 x 150 cm.
Col·lecció privada

Donde la bestia ha muerto  (2001)
Temple vinílic sobre loneta 195 x 150 cm.

Col·lecció Endesa

sempre he pensat que succeeix tot el contrari: que el món, gràcies a la xarxa, s’ha ampliat de 
manera inabastable: és cert que ara podem accedir a informació que abans ens haguera costat 
mesos localitzar, o que podem estar al corrent de les novetats editorials de Bolívia -si és que, 
a Bolívia, hi ha novetats editorials- amb només marcar una direcció en la barra de navegació 
de l’ordinador. Però també és cert i fonamental que tot aqueix món de possibilitats ha atiat la 
nostra curiositat i ens ha fet créixer una set que abans no existia. Submergir-se en el ciberes-
pai, que és una construcció fictícia que acaba suplantant la realitat al si de la qual va créixer, 
és, d’alguna manera, tindre noció de les proporcions descomunals del món. Contra aqueixes 
proporcions, les ficcions de Mestre fixen un meravellós territori possible de signes apressants, 
xarxes de carreteres i homenets penjats d’un cel electrificat, i ens conviden a la perplexitat.

Quan Mestre es posa juganer, brilla especialment la subtilesa del seu humor, com en el 
quadre L’impuls escalé, on assistim a una bella escena accidentada on es dedica una elegant 
picada d’ullet a la geometria.

Mallarmé deia que tot mètode és una ficció l’instrument de la qual és el llenguatge limitat 
per la seua pròpia referència. Joël Mestre ens ha acostumat a un llenguatge molt particular, 
un lèxic que se’ns ha anat fent familiar i gràcies al qual ha construït una ficció metòdica que 
ofereix un món totalment seu, personal, identificable, on abunden els adjectius (aqueixes 
lluminositats que arranca al color, aqueixes figuretes que són rèpliques d’humans, aqueixos 
signes i aqueixos noms propis que protagonitzen algunes de les seues obres). No és escassa 
l’entitat d’aquest assoliment, si es quedara en només això; però més enllà de l’evident forta-
lesa i el mèrit que, als nostres dies, té el fet d’imposar una veu, d’allunyar-la del cor de veus 
intercanviables, el crucial és que aqueixa veu personal aconseguisca no ser només identifica-
ble, sinó també vertadera. Joël Mestre és dels que saben com ha d’utilitzar-se la realitat per 
a no conformar-se amb la seua mera reproducció, sinó per a construir un món de ficció, 
on aqueixa realitat de la qual es parteix quede posada en crisi.  Una de les seues muses és el 
ciberespai, assumpte que poc o res ha interessat els artistes plàstics espanyols, encara que, 
cada vegada més, anirà atraient l’atenció de creadors que utilitzen la tecnologia per a les seues 
composicions; els qui tenen al pinzell com a eina no semblen molt dispostos a interessar-se 
per aqueixa regió colossal. Les seues referències a Telèpolis -fins i tot en el títol d’una de les 
seues exposicions que, diguem-ho de passada, tenen esplèndids, sucosos i envejables títols: 
L’Acudit d’un ancià, Els balcons de Telèpolis, Temperament aeri, Cançó d’un cos obsolet-, l’electricitat 
dels seus colors, els signes que acaparen el protagonisme d’alguns dels seus quadres són al-
guns dels senyals d’identitat d’un pintor al qual no cal rescatar, si no volem perdre’ns l’essèn-
cia d’un dels factors més diàfans del to de la seua veu: l’humor. Veig Mestre com un savi hu-
morista capacitat per a fer de la ironia lliçó moral i de la broma exquisida, un fèrtil camp de 
treball. Fixem-nos en On la bèstia ha mort, quadre de 2001, en el qual un primat avança per 
un camí al qual talla una autopista: el paisatge està ple d’arbres, d’algunes branques pengen 
tubs fluorescents.  Es diria que recorre tot el quadre un silenci pertorbador, però no se sap si 
és el silenci vegetal del bosc en el qual el primat ingressarà, o el silenci tecnològic de la nova 
era, el silenci d’aqueixa corba asfaltada per la qual no va ningú. La pugna entre el natural i 
l’artificial és evident, per molt que se’ns presenten com a sendes paral·leles. Un altre exemple 
d’aqueixa pugna el tenim -cal no oblidar que és aqueixa pugna la que va fer créixer- durant la 
Il·lustració: el terme ‘realitat’, que va començar sent el contrincant que els homes de ciència 
van alçar per a enfrontar al terme ‘naturalesa’; així doncs, tota realitat és artifici, escaló primer 
per a accedir a la ficció, que és el lloc on resideixen les millors mostres del treball de Mestre.
Sol dir-se que la tecnologia, com l’aviació, empetiteix el món, i contra aquesta afirmació, 
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Sunset (2020) Temple vinílic sobre loneta 100 x 81 cm.
Eclipse (2020) Temple vinílic sobre loneta 100 x 81 cm. (p.6)

No pot prescindir Mestre, d’altra banda, de la seua vasta cultura, la qual cosa es transparenta 
en els freqüents homenatges que realitza. Entre els seus últims quadres, hi ha alguns en els 
quals noms d’escriptors bategen llocs en el mapa: així Rafael Sánchez Ferlosio o Giovanni 
Papini. Destaca, també, en l’últim Mestre, exposat al desembre de 2002 en la Galeria My Na-
me´s Lolita Art, objectes amb aparença de trobats, però compostos amb extrema elegància 
(algun certament impressionant, com l’esquelet d’un cap de bou, i un altre molt refinat, com 
un tronc errant). És Joël Mestre un d’aqueixos artistes de les exposicions dels quals se sol 
eixir amb l’ànima relaxada i somrient, cosa que pot dir-se de molt pocs. Imaginatiu, elegant, 
burleta de tant en tant, hem d’agrair-li que haja ampliat les fronteres de la pintura espanyola 
del nostre temps amb el seu humor, la seua incansable activitat ficcional, la seua elegància 
indestructible i la seua encantadora facilitat per a arrancar-nos somriures i sumir-nos en una 
gratíssima perplexitat.
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 El GIF es caracteritza i és conegut per diversos motius; el primer, per haver evolucionat cap 
a una manera de complement visual al text, dins de la nostra comunicació digital; el segon, 
per emprar una estratègia d’apropiació en el seu aspecte compositiu, i tercer, per aplicar una 
curta línia de temps a un moviment en bucle. Precisament aquesta última característica és la 
que serveix de pretext per a plantejar, en aquesta exposició, què succeiria si desvinculem el 
GIF de qualsevol significat i plantegem una seqüència sense intenció narrativa; tan sols mos-
trant una temporalitat i assignant moviment a un fet plàstic, els punts d’indeterminació del 
qual --i possibles ambigüitats--, lluny de ser inconvenients, ens permeteren intensificar aqueix 
nivell abstracte, massa vegades ocult, dins d’un llenguatge figuratiu. 

Aquesta experiència, aplicada a un quadre de Giorgio Morandi, ens mostra la possibilitat de 
rondar per diferents rutes i a diferents velocitats (1). En un altre cas, aplicat a la pintura Boul-
der ingràvid i domèstic (2), on una intervenció plàstica, sense cap sentit narratiu i totalment des-
contextualitzada, ocupa un espai important de la superfície i de la composició, el moviment 
en bucle ens situa davant una aparent amenaça. No obstant això, en tots dos casos, estem da-
vant un parany visual que ens arrossega cap a l’interior de la imatge i ens reté enfront d’ella, 
durant uns segons, deixant l’espectador en un curiós estat hipnòtic i d’aparent immobilitat, 
cosa que la pintura tradicional porta fent des de fa segles, mitjançant altres estratègies. La 
pintura que forma part d’aquesta exposició explora aqueixos gèneres on el temps es deté en 
un moment únic, efímer: els naufragis, les plantes, les teles, alguns paisatges, algun ocell, etc., 
són imatges que es formen a partir de la memòria, però que també projecten relats i diferents 
associacions en l’espectador. La pintura dialoga a la sala amb diverses projeccions en bucle i 
en gran format dels vídeos que la interpreten.

GIF_Pintura 2015/2021
Joël Mestre
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Azud (2021) Temple vinílic sobre loneta 46 x 38 cm.

VIDEO
VIDEO

Parlar de segons per a l’observació d’una imatge en un entorn virtual, és un temps sorpre-
nent. Hui més que mai, circula per internet gran part de la pintura que consumim; un lloc 
potser inapropiat per a ella i pel qual, no obstant això, haurà de prosseguir el seu camí, 
convivint al costat d’aquesta sort de contemplació en directe.

(1) Giorgio Morandi GIF (Joël Mestre, 2020)   
(2) Boulder ingrávido y domestico, Temple vinílic sobre loneta 120 x 200 cm. (Joël Mestre, 2010)

https://www.youtube.com/watch?v=tlCsxNiHrf8
https://www.youtube.com/watch?v=Xj9-AS9kl3s
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Hipérbole  (2021) Temple vinílic sobre loneta 38 x 46 cm.
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El despertador de Morandi    (2015) 
Temple vinílic sobre fusta. 17 x 17 cm.

Luz artificial    (2021) 
Temple vinílic sobre loneta. 17 x 17 cm.

https://www.youtube.com/watch?v=ro22ESuxSvc
https://www.youtube.com/watch?v=ro22ESuxSvc
https://www.youtube.com/watch?v=ro22ESuxSvc
https://www.youtube.com/watch?v=BmRZBner_zE
https://www.youtube.com/watch?v=BmRZBner_zE
https://www.youtube.com/watch?v=BmRZBner_zE
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Neighbours (2016) 
Díptico_Temple vinílic sobre fusta. 17 x 34 cm.

https://www.youtube.com/watch?v=6MZ2CY8J2-o
https://www.youtube.com/watch?v=6MZ2CY8J2-o
https://www.youtube.com/watch?v=AqxdoYkKkPE
https://www.youtube.com/watch?v=AqxdoYkKkPE
https://www.youtube.com/watch?v=SNQkppUxrI0
https://www.youtube.com/watch?v=SNQkppUxrI0
https://www.youtube.com/watch?v=SNQkppUxrI0
https://www.youtube.com/watch?v=AqxdoYkKkPE
https://www.youtube.com/watch?v=6MZ2CY8J2-o
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Vórtice     (2020) Temple vinílic sobre loneta. 17 x 17 cm.Big eye     (2021) Temple vinílic sobre loneta. 17 x 17 cm.

https://www.youtube.com/watch?v=cDHyBloq-vQ
https://www.youtube.com/watch?v=cDHyBloq-vQ
https://www.youtube.com/watch?v=cDHyBloq-vQ
https://www.youtube.com/watch?v=zOCBSeckJVM
https://www.youtube.com/watch?v=zOCBSeckJVM
https://www.youtube.com/watch?v=zOCBSeckJVM
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Sunset hummingbird  (2021) Temple vinílic sobre loneta 38 x 46 cm.
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Naufragio (2021) Temple vinílic sobre loneta 38 x 46 cm.
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Puput (2021) Temple vinílic sobre loneta 38 x 46 cm.
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Horizonte (2020) Temple vinílic sobre loneta 46 x 38 cm.
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Orquídea (2020) Temple vinílic sobre loneta 46 x 38 cm.Meandros (2020) Temple vinílic sobre loneta. 46 x 38 cm.
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Luz artificial (2021) Temple vinílic sobre loneta 38 x 46 cm.



Professor Titular en la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat Politècnica de València i membre del Centre 
d’Investigació Art i Entorn (CIAE). La seua pintura s’ha 
vinculat a la nova figuració postconceptual espanyola, 
emergent durant la dècada dels noranta. En 1994, va 
participar en l’exposició col·lectiva i itinerant Moll de 
Llevant, comissariada per Juan Manuel Bonet i Nicolás 
Sánchez Durá. Des de 1988, exposa i participa regularment 
en fires d’art contemporani internacionals, com: ARC, 
Estampa, ArtSantander, Miami, Brussel·les, Chicago, Lisboa 
o PulseNewYork. Els seus últims treballs han pogut veure’s 
a la Galeria My Name’s Lolita Art de Madrid, a la Sala30 
del Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera i Cerni de 
Villafamés i al Centre del Carme Cultura Contemporània 
de València. La seua obra està representada en diverses 
col·leccions públiques i privades, com l’IVAM, ARTIUM, 
Banc d’Espanya, BBVA, DKV, Benetton, Generalitat 
Valenciana, entre d’altres. Cal destacar, entre les seues 
publicacions, Quan la veritat naix de l’engany (UPV, 2007), 
Els ulls del verb (Sendemà, 2014), així com les seues recents 
col·laboracions per a l’editorial FireDril,l o el llibre sobre 
Art Casual de Francisco Ferrer Lerín (Athenaica, 2019), i les 
revistes: Atalante (Revista d’estudis cinematogràfics), Zut, 
Arte10.com, Lars (Cultura i ciutat) o Art i Part.

Amb motiu de l’exposició GIF i sota el subtítol Una corta línea de tiempo, la llibreria Railowsky 
de València -especialitzada en art, fotografia i imatge- ha editat, en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Gandia, una recopilació de cinc textos amb els quals l’autor ens aproxima 
al que pensa mentre pinta i descobreix el que pensa mentre escriu; una estratègia bastant 

comuna en el camp de l’Art i les Humanitats, que ens revela algunes de les referències visuals 
i literàries actuals de Joël Mestre.

Característiques: 74 pàgines, color, enquadernació rústica, 19 x 13 cm.
 ISBN 978-84-09-12446-6

JOËL MESTRE 
(Castelló de la Plana, 1966)_ www.joelmestre.com
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