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“The road of excess leads to the palace of wisdom”
William Blake
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Quan te’n vols adonar ja no hi ha marxa enrere. La creació artística, la seva part més
intuïtiva, et mena per un camí en el qual tan sols esculls les dreceres que no vols
escollir o les direccions que creus equivocades. La carretera per la qual circules es va
construint a mesura que el teu treball es transforma d’idea i intuïció a representació
artística. Només pots anar endavant, mai cap enrere. I hem d’acceptar que mai no
sabrem ni el temps ni l’objecte on ens condueix aquesta direcció que prenem quan,
descartant altres opcions, intuïm que el camí de la creació plàstica podia ser el nostre..
Aquest em sembla que és el motor de l’obra d’en Gerard Mas, un descobriment de
com ell es mostra a través de les seves escultures. Una mescla respectuosa i irònica
de materials i temàtiques clàssiques amb els materials més contemporanis i les idees
més immediates. El punt transcendent i el punt banal mesclats en l’escultura de la
mateixa manera que es barregen en nosaltres. El punt còmic i el punt greu. El punt
humà i el punt animal.

En una conversa entre l›escriptor Jean Genet i l›escultor Alberto Giacometti sobre
el material de les seves obres, l›escultor li va preguntar si aquestes guanyaven en el
moment de passar de guix a bronze. Genet li va respondre: “Jo no diria que guanyen,
el bronze ha guanyat». Giacometti va replicar: «Hauria de ser així».
Les pedres, els bronzes, les fustes o les resines de Gerard Mas tenen el valor i el sentit
que ell els ha donat. Mas no escull fer una talla en marbre pensant que aquest material
aportarà quelcom més a la peça. L›elecció és obligatòria. Ha de ser així. I l›elecció
mai és la més fàcil. En un camí del qual no tens cap plànol, la valentia et fa avançar
de vegades molt ràpid i d›altres molt lentament, però mai no dones voltes sobre el
mateix punt. «El camí de l›excés condueix al palau del saber», escrivia William Blake.
¿Qui gosa mostrar-nos l›anècdota més immediata, com un petit poema visual en
forma d›escultura, en què el temps capturat durant el procés de realització (llarg, molt
llarg o llarguíssim) transcendeix qualsevol lectura frívola d›allò representat? Qui no té
por de barrejar l›imaginari flamenc o referències clàssiques amb la seva quotidianitat?
Qui mescla els materials més nobles amb la representació del més senzill? Qui empra
les resines i els plàstics més ordinaris per explicar el fet més transcendent i personal?
Qui no conegui la resposta tampoc no entendrà l›obra de Gerard Mas. I per entendre a
Gerard Mas s›ha de veure la seva obra. «Hauria de ser així».

Samuel Salcedo. Desembre 2007

