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Si hagu6ssim de determinar
els referents artlstics de Gerard Mas, ens hauriem de fixar en Pantie Egipte, en l’escultura grega arcaica, en la
pintura gbtica i renaixentista i en el m6s contemporani
hiperrealisme nord-americ~.
Ell beu d’aquestes influ6ncies
per oferir una relectura de la
tradici6 el/tsslca de la hist6ria de Part, una nova visi6 carregada d’ironia, on maria la
figuraci6 i es perceben certs
elements pop. l~s el cas de les
seres dames renaixentistes,
que fan bombolles amb un xiclet, porten ortod6ncia o treuen la llengua descaradament.
Aquests bustos, esculpits en
alabastre policromat, es poden veure a Can Framis en el
marc de la mostra dedicada a
aquest artista, g~aanyadordel
Premi Fundaci6 vila Casas
d’Escultura l’any 2015.
Procediments
d~ssics
De pare pintor, Gerad Mas va
optar per l’escultura i la continua treballant de manera
artesanal, comes feia al segle XIX: dedica molt temps a
modelar arab fang i desprds
esculpeix r~pliques exactes
del motllo utilitzant materi-

’Dama
delxiclet’, 2009.Realitzada
amb
alabastre
parcialment
policromat.
als com l’alabastre i la fusta.
"La fusta 6s viva, s’ha de tractar de manera especial, per6
el resultat final t6 un aire m6s
arqueol6gic", diu l’artista, que
treballa prop de la natura, en
el seu taller de Collserola.
l~s feta amb aquest material
una de les seves instal.lacions
recents, Ornitologies, compos-

ta per caps humans de fusta
envoltats per garses. "~s una
imatge on|riea, tom si fos un
camp de carbasses o de melons i els ocells hi arribessin
esponthniament. Una imatge
po6tica sobre la relaci6 dels
6ssers humans amb una natura que encara sobreviu i que
t~ la seva bellesa", diu i acla-

reix que ha escollit les garses
perqu6 s6n animals pels quals
sent admiraci6, igual que les
rates i els escarabats. "S6n
animals molt comuns, estan
entre nosaltres, per6 no s6n
gaire valorats, i no per aix6
deixen de ser fascinants’.
En total, a la mostra hi trobareu una dotzena d’eseultures que plantegen un di~leg
entre el classicisme i la contemporan~f/tat, entre In transeend6ncia i l’absurd. Peces
amb una c~rrega espiritual que Mas defineix d’aquesta manera: "Si et fixes en una
pintura g6tica de Van Eyck,
per exemple, t’adones que tots
els cabells estan pintats un
per un, amb aquella innoc~ncia gairebd infantil de voler
deixar const~ncia de tot. S6n
obres que tenen una aura sacra perqu~ estan fetes amb
molta cura. L’artista hi deixa
una part d’ell mateix, una part
molt espiritual. Aix6 sempre
m’hafascinat, i ~s el que intento ambles meves obres".
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