
A CURA D’HELENA AYUSO.
04.03.2023 — 28.05.2023

ESPAI MINIPANERA

Mariona Tolosa Sisteré, Vides compartides. 
Dins i fora (fragment), 2023. Il·lustració digital.

MARIONA TOLOSA SISTERÉ 
+ EQUIP PANTERA
VIDES COMPARTIDES. DINS I FORA.

«Vides compartides. Dins i fora» vol acompanyar la infància a connectar amb el 
territori i amb la natura per entendre’s com a part d’aquesta. Pretén que revelem 
quin és el nostre paisatge: aquell que veiem o un altre que idealitzem i que ens 
fem nostre. Volem fixar-nos en com percebem el paisatge i, analitzant-lo, provocar 
un sentiment de pertinença, i així promoure l’estima i la protecció cap al nostre 
ecosistema de vida. Fent-ho, tindrem cura cap del propi cos i de la mateixa natura. 

En paraules de Barry López, «[...] el paisatge interior d’algú està profundament 
influït pel lloc de la Terra al qual ens dirigim, pel que un toca, pels models que 
un observa a la natura: la intricada història de la vida d’aquella persona a la 
Terra o fins i tot a la ciutat, on el vent, el cant dels moixons i la línia d’una 
fulla caiguda resulten coneguts. El paisatge interior respon al caràcter i la 
subtilesa del paisatge exterior. La forma mental de l’individu està tan influïda per 
la terra com pels gens».

En aquesta ocasió, Mariona Tolosa ha produït dues il·lustracions. En una s’hi 
representa la ciutat de Lleida i el seu entorn més proper, des de la plana de Ponent 
fins als Pirineus. Hi podem identificar tots aquells elements vinculats a la natura, 
tant pel que fa a la flora com a la fauna, així com totes aquelles intervencions per 
part de les persones que modifiquen i configuren el paisatge actual. 
L’altra intervenció representa el sòl, la terra que tenim per sota dels peus. En 
aquesta, ens endinsem al subsol per veure què s’hi amaga. Un paisatge aparentment 
sa pot ocultar una terra degradada, contaminada i erma. Un altre, en canvi, pot 
contenir una terra rica, fèrtil i sana, plena de petits animals vertebrats i 
invertebrats i de milions de microorganismes que són la representació de la vida. 

Mariona Tolosa Sisteré és il·lustradora de publicacions infantils, entre altres 
projectes més personals i artístics. En el món editorial ha treballat per a 
Flamboyant, Zahorí Books, El Cep i la Nansa Edicions i Savanna Books. Aquesta 
darrera és l’editorial de la revista Pantera. Pantera, que presenta en aquesta 
mostra alguns dels seus exemplars, cultiva l’amor per la natura, l’ecologia i 
la preservació del medi ambient, i està pensada per a nens i nenes que sí que 
salvaran el planeta. Es tracta d’una revista amb informació amena i rigorosa, amb 
il·lustracions, fotografies i disseny gràfic de professionals referents, per gaudir-
ne tant de nens com d’adults. 

La miniPanera es complementa amb la col·laboració de Gerard Joan, el nostre tipògraf 
en residència 2023. Ell és l’encarregat de dissenyar el títol de l’exposició tenint 
en compte el projecte expositiu «Vides compartides. Dins i fora». Aquesta identitat 
visual de l’espai, ell la descriu com una creació tipogràfica que simultàniament és 
dinàmica, flexible i delicada. Representa connexions internes i externes, que van 
des del nostre funcionament intrínsec fins als vincles i les relacions que establim 
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amb els altres i amb l’entorn que ens envolta. La tipografia clara i el moviment 
subtil ens conviden a imaginar un sistema relacional en equilibri i cooperatiu. 

Finalment, rebem el suport de la Biblioteca Pública de Lleida en el préstec 
d’algunes publicacions, a través de les quals els més petits poden descobrir nous 
coneixements sobre la natura i les seues espècies.
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