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Guerrero Medina. El paisatge que m’habita
Parlar de Guerrero Medina (La Guardia, Jaén 1942) és referir-se a un pintor que troba en la naturalesa, en allò que té una inèrcia pròpia i que batega escoltant les ràfegues de llum, la possibilitat d’un
destí. En recórrer el paisatge, en deixar-se seduir pel color de la terra llaurada o un camp de roselles,
el pintor pren consciència de la fugacitat de la llum i de la impossibilitat de capturar-la: “Pintar un
paisatge del natural representa estar sempre a la vora de caure en el convencional, és el repte”. Així,
en trobar-se al bell mig de la natura, l’artista es deixa seduir per l’embranzida de l’aire i l’escalfor del
sol, per la lleugera gravitació del temps que, sense pertànyer-li, aconsegueix de captivar. Un gest que
es condensa en la superfície de la tela i es lliura a la mirada de l’espectador, perquè tal com suggereix
John Berger, l’artista no és un creador sinó un receptor: “Allò que sembla una creació no és res més
que l’acte de donar forma a allò que s’ha rebut”. Una forma que es configura a través del color i que
comprèn els ritmes sostinguts i distesos del traç arrabassats a la natura; més l’escolta i l’observa, més
se sent amb deute per retornar-l’hi. No en va el pintor digué en una ocasió que se sent part activa del
moviment en un procés de coneixement que tant el duu a interpretar-se com a interpretar, un mirar
que es desplaça del dins enfora i del fora endins per construir un paisatge propi. Però a diferència
d’altres creadors –penso en Monet i el seu jardí japonès de Giverny reinterpretat en tantes ocasions
per la postmodernitat–, Guerrero Medina troba el seu hàbitat allà on la terra desprèn la seva força
tel·lúrica. Una energia que estimula els sentits i que invoca el record d’un temps viscut, llunyà,
perpetu. En aquest encontre i seguint la inèrcia d’allò que germina a l’interior, el pintor percep com
cada gest i cada pinzellada és una resposta:
Por la tarde
El campo
Expira el día
Exhalando un vaho
De plata horitzontal
Guerrero Medina inhala la vida i expira el paisatge o, si hom ho prefereix, aspira el paisatge per exhalar la vida; un corpus creatiu, en definitiva, atansat a l’experiència de viure.
Natàlia Chocarro Bosom
Fundació Vila Casas
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