
 

“L’obra  
l’acabes tu”

Defineix-te
Sóc una persona normal que in-
tenta dir les coses a través de l’art, 
que és el meu llenguatge

Un llibre
He llegit pràcticament tota la 
bibliografia de Paul Auster. Un 
llibre seu: “El palau de la lluna”

Una pel·lícula
“Blade Runner” de Ridley Scott

Un viatge
El faré la setmana que ve a Nova 
York

Un pintor
Leonardo Da Vinci no només 
perquè és un gran pintor sinó 
per tot el què suposa  l’home que 
conèixer, descobrir...

Un somni
Tenir molt temps

Josep Maria Codina,  
obsessió pel temps

“Sempre he tingut ganes i interès 
en pintar i dibuixar. Això que de 
petit comença essent una habi-
litat vas trobant que esdevé una 
professió”, explica Josep Maria Co-
dina. Estudis de belles arts, d’arts 
aplicades i moltes ganes de seguir 
pintant van fer possible la tran-
sició. Però Codina assumeix que 
el procés és complicat. “És molt 
difícil mantenir-se en la pintura, 
es necessita molta constància”, 
explica el pintor. Però els prop de 
trenta anys que Codina porta en el 
panorama artístic, amb gran quan-
titat d’exposicions col·lectives i 
individuals avalen la qualitat del 
pintor mataroní.

Però la pintura no és la única 
manera de perpetuar el llegat de 
Josep Maria Codina. Des de fa 
molts anys exerceix la docència 
en el camp de l’art a l’escola Pia 
Santa Anna. De fet, encara era un 
estudiant universitari quan li van 
demanar que impartís algunes 

lliçons. “Jo era exalumne de l’escola 
i em van preguntar si voldria fer unes 
classes perquè era un tema que no 
estava prou treballat. Vaig acceptar 
i sense adonar-me’n ha esdevingut 
la meva professió”, comenta Codina. 
Va començar amb grups de nivells 
inferiors i va anar augmentant l’edat 
dels estudiants fins arribar a impar-
tir classes al batxillerat, nivell en el 
què es troba actualment. La docència 
és una de les cares de l’art i Codina 
n’està satisfet: “Amb unes matèries 
com les nostres hi ha molt feedback 
amb els alumnes. Tu dones, però els 
alumnes et donen molt, també”.

El dia 21 de febrer Josep Maria Co-
dina va inaugurar una nova exposició 
individual a l’Ateneu Caixa Laietana. 
Es tracta d’una mostra que parla de 
les capes de la pell humana així com 
de l’inexorable pas del temps amb el 
blanc com a eix central. Una nova en-
trega de l’artista que respecta la seva 
trajectòria i és coherent amb la totali-
tat de la seva obra. LAURA ARIAS

Apunts
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Pintor, dissenyador i docent que exposa a l’Ateneu

“Sóc dels que penso que l’obra l’acabes tu com a espectador. És 
un tòpic però és molt real, al menys a mi em passa amb altres 
quadres. Quan una obra m’arriba, jo l’acabo”, confessa Josep 
Maria Codina. Seguint aquesta idea, el pintor crea una obra 
amb unes sensacions, amb uns sentiments. L’espectador s’ho 
mira amb uns altres. Segons Codina, “és un cercle que es tanca 
amb el subjecte, amb la persona que l’està mirant”. Precisament 
per això l’artista mataroní és tan respectuós amb les perso-
nes que observen els seus quadres. Així doncs, ell mateix tria 
acuradament els espais on exposa “per respecte a l’obra i 
per respecte a l’espectador”, comenta. “L’obra que hi ha 
aquí a la sala de Caixa Laietana vista aquí o vista en un 
bar no és el mateix,”, sentencia Josep Maria Codina.

‹ “L’art té uns llocs on es pot anar a veure, no 
es pot fer a tot arreu”, afirma Codina


