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Llum robada II. Ferro forjat. 40x40x40 cm. 2014

Els camins de volum i forma de Marc Estany

Alexandre Roa Casellas, C R Í T I C

D’A R T

Dins l’obra del banyolí Marc Estany, Llum Robada no és
només la sèrie introductòria o, fins i tot, germinal, sinó en el
fons, el nucli de la seva producció artística, i és així, perquè
sintetitza la seva relació amb la plàstica, tant per la seva
dimensió tècnica i material com pròpiament creativa. Llum
Robada veu la llum per primer cop al Bosc de Can Ginebreda
de Porqueres l’any 2010, com un conjunt d’escultura de petit
format íntegrament materialitzat en ferro forjat i desenvolupat
a partir d’unes bases formals que donen ja moltes pistes
de com Marc Estany s’enfronta a l’acte creatiu, al material
i al volum. La seva norma de partida era generar, a partir
d’una estructura bidimensional de ferro, tot un conjunt de
peces diverses sense afegir-hi materials ni fragmentar de cap
manera la forma original. El resultat és una sèrie de múltiples
variacions del mateix esquema, aconseguits amb un treball
d’enginy i d’esforç tècnic només utilitzant el moviment de
les parts d’aquest cos primordial. Estany concep aquest
repte com una necessitat del seu treball, com una mesura
indispensable per considerar que ha realitzat una obra
valuosa.
Però no només aquesta actitud autoexigent marca el seu
mètode i model de treball artístic sinó que ho fa també la
càrrega simbòlica de la sèrie. La plantilla que dissenya, i a
partir de la qual es despleguen totes les unitats del grup,
es construeix amb tres formes geomètriques bàsiques: la
línia, el quadrat i el cercle. I és que l’escultor banyolí beu
especialment de la geometria com a font formal i conceptual;
la seva vinculació amb aquestes tres formes es justifica amb
S/t. Alumini i ferro. 52x27x6. 2020

el seu caràcter de cossos geomètrics primaris a partir dels
quals es construeixen els més complexos, i alhora amb el
seu simbolisme íntim. El seu record del treball en un taller
metal·lúrgic el condueix a sintetitzar el moviment mecànic
constant, el rigor i la foscor del treball tècnic, així com la fuga
de la vista per una petita entrada de llum, tot resumit en un
cercle, un quadrat i una línia recta.
L’obra que ha seguit desenvolupant l’artista no ha abandonat
mai ni el rigor ni l’impuls creatiu, però darrerament s’ha
obert a experimentar amb nous materials, més propis de la
plàstica contemporània, i a flexibilitzar els mètodes tècnics.
Per exemple, podem veure en aquesta exposició una sèrie
realitzada amb formigó, així com peces que ha treballat unint
fragments, cosa que no s’hauria permès a sí mateix en la
seva etapa inicial en què tot havia de ser un sol cos íntegre.
Les seves col·leccions segueixen bevent sempre del joc
geomètric, com és el cas de Finestres Mal Tancades o Murs,
treballades a partir de l’encreuament entre volums i formes,
plenes de jocs arquitectònics i espacials, més clarament
explorats a la segona. Podríem dir que Marc Estany ha anat
evolucionant cap a un territori híbrid entre la tradició que el

marca i la seva inquietud per la modernitat. De la geometria
més pulcra fins l’experimentació, una mica més lliure, amb
volums i materials diversos. Curiosament, sempre hi ha
alguna cosa que l’estira cap a les seves arrels clàssiques,
com un gust per acabats nobles en peces inicialment més
austeres. Al capdavall, per damunt de les arrels artesanals i la
contemporaneïtat, el que realment traspua és el compromís
d’aquest escultor amb el seu llenguatge plàstic, els camins
que explora amb coherència i alhora afany d’experimentació,
i l’ofici de treballar els materials per fer-los esdevenir estímuls
estètics i comunicatius.
Per tant, no li és aliè el debat entre figuració i abstracció,
sinó que d’alguna manera és el que l’empeny a la recerca
formal. En els seus títols i temes, Marc Estany no defuig la
referència al món, però sí la seva imitació. Busca un espai
d’expressió més enllà de la representació però que alhora
transcendeixi la forma i el material. Hi juga un fort paper
la conceptualitat, però alhora l’ambigüitat de la geometria
i l’espai. En definitiva, un treball constant d’exploració dels
seus propis límits, de coherència estilística i d’evolució cap a
la llibertat creativa.

Sèrie Encreuaments. Morter. 14x67x31 cm. 2020

Sèrie Encreuaments. Ferro i acer inoxidable. 37x36x16 cm. 2020

Sèrie Encreuaments. Ferro i basalt. 51x38x21 cm. 2019

Sèrie Encreuaments. Ferro. 29x35x20 cm. 2017

S/t. Ferro forjat. 47x42x26 cm. 2020

M.N Què busques en la teva escultura, quin és el motor del
teu pensament?
M.E. En una ocasió vaig llegir un llibre que em va fer reflexionar
sobre la transcendència o no de l’art, on parlava de que un
artista ha de saber trobar el que li demana el seu temps,
l’època en la que li ha tocat viure. És a dir, no és tant sols la
tècnica o l’originalitat el més important, sinó el fet d’encetar
o obrir nous camins en el teu moment contemporani.
M.N. Obrir camins no és tasca fàcil avui en dia menys, és així?
Quins són els creadors que han estat o són encara els teus
referents?
M.E. Fa anys comprava llibres d’Oteiza, Chillida... també dels
clàssics, sempre he tingut clar la conjunció entre tradició i
modernitat en la tècnica i en el concepte. Actualment, però,
això ha canviat completament. Tenim a l’abast centenars
d’imatges d’obres per la finestra d’internet. Em refereixo que
el ventall s’ha obert d’una manera extraordinària. De totes
maneres jo em moc dintre dels meus propis codis. Mai
seguiré una moda, gairebé no utilitzo cap xarxa social. Tinc
un mòbil que només serveix per trucar.
M.N. Parlem ara, més concretament, d’aquesta exposició.
Com et vares plantejar el repte davant de fer obra nova?
M.E. Jo, quan treballo, hi pateixo molt. Sóc molt autoexigent en
el sentit que les idees les desenvolupo quasi obsessivament:
necessito tocar-les, per això construeixo amb cartolines,
porexpan, fang, plànols amb el compàs... esgoto totes les
diferents possibilitats de la forma abans de començar en
ferm una peça nova. Crec que treballar l’abstracció t’obliga
a un plus d’esforç de cara a l’espectador que no tindrà cap
referència amb la figuració. En primer lloc volia allunyar-me
del que sabia fer, del que ja dominava, per exemple, la sèrie
de la Llum robada feta en forja. De cop, em vaig veure en
la necessitat d’un canvi substancial en la meva trajectòria.
Se’m varen obrir una colla de sortides per explorar, tant en
diferents materials com en diferents tècniques i en diferents
conceptes. D’aquí surt el nom d’Encreuaments qüotidians, un
títol que resumeix aquest últims tres anys que han estat una
lluita diària en destriar, assemblar i encaixar tot el que portava
a dins amb tanta il·lusió.
M.N. En Marc és una persona molt oberta, de fàcil conversa
i treballadora fins quedar exhaust. Preocupat per dominar
tot el procés des de l’inici fins acabada la peça. En escultura
quasi sempre hi intervenen professionals del ferro o altres
materials. En aquest cas, d’entrada ja els hi aporta totes les
possibles solucions.
Aquesta conversa en el seu estudi ha estat molt aclaridora.
Ens trobàvem rodejats de tota classe d’andròmines, embrions
i obres acabades amb una pulcritud extrema. Tot plegat
corrobora la recerca incansable d’aquest artista convençut
amb el que fa, i alhora, que no en té mai prou d’investigar.
Us convidem a gaudir de tot el seu univers i en feu la vostra
pròpia interpretació.

Sèrie Encreuaments. Ferro pintat. 55x28x17 cm. 2019

S/t. Ferro forjat i pintat. 50x90x44 cm. 2020

Sèrie Encreuaments(Fermesa II). Ferro forjat i mecanitzat. 32x31x17 cm. 2017

S/t. Ferro. 14x33x15 cm. 2020

S/t. Ferro mecanitzat. 15x37x17 cm. 2014

Sèrie Encreuaments. Ferro forjat i mecanitzat. 17x32x21 cm. 2018

Sèrie Encreuaments. Ferro mecanitzat. 23x37x12 cm. 2018

Sèrie Encreuaments (civilització oblidada) 1/5 peces. Morter. 31x31x17 cm. 2020

Sèrie Encreuaments (conjunts urbans). Morter. 8x32x20 cm. 2020

S/t. Fosa d’alumini. 15x60x30 cm. 2017

Encreuaments organics. Pedra artificial, ferro i mirall. 32x30x30 cm. 2020

Encreuaments organics. Pedra artificial. 62x35x10 cm. 2020

Encreuaments organics. Pedra artificial, ferro i acer inoxidable. 34x40x27 cm. 2020

S/t. Alumini forjat i repujat. 36x37x14 cm. 2020
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CERÀMICA: MIRADES DIVERSES
1913-1993. JOSEP ALBERTÍ. LA VIDA AMB ELS CINC SENTITS
ENTRE EL MIRALL I EL MUR. JORDI AMAGAT
TRISTOS TÒPICS. JOANIC GENIÜT
PETITE NATURE. MANU VB TINTORÉ
EL JOC. FIONA MORRISON
RECTES I CORBES. ARTUR AGUILAR
TRACES DE PASSIÓ. ASSUMPCIÓ MATEU
AMORF. LLUÍS XIFRA
MOMENTS TROBATS. AFIRIK’A. ANNA AGUSTÍ HONTANGAS
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