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Lluís Xifra ha crescut en un entorn artístic: a casa, la mare, també
artista, desenvolupava la seva obra en tapís, pintura i objectes escultòrics;
no és estrany, doncs, que es mostrés des de ben aviat inclinat al treball
manual. «Fer coses amb les mans» —recorda l’artista— era una de
les poques activitats que li permetia d’assolir un estat de recolliment,
d’íntima concentració. Els que us dediqueu a aquests assumptes
comprendreu ràpidament a què em refereixo: aquell estat d’atenció, de
comunió amb allò què hom fa. Un estat, en fi, de singular sensibilitat i,
gosaria a dir, receptivitat.
A la dècada dels anys noranta, Xifra inicia la seva formació en
ceràmica a l’Escola Municipal de Girona, on assisteix també a una sèrie
de cursos impartits per artistes de disciplines diverses que se li afiguren,
en aquells anys precisos, com emissaris de l’univers de possibilitats de
l’art. Així doncs, ceramista de professió però amb inquietuds que van
més enllà de l’ofici —també manifestes en la pràctica paral·lela de les
arts escèniques (circ, performance, teatre gestual i animació infantil)—
l’artista comença a investigar, a jugar, a experimentar i a subvertir aquest
llenguatge; a utilitzar-lo en termes creatius. Malgrat haver abandonat,
finalment, les arts escèniques en benefici de la ceràmica, en la manera
en què Xifra la treballa, hi romanen no pas poques reminiscències de les
arts del gest.
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En plena era de l’art conceptual, en una espècie de triomf estrany
d’aquell que fóra el model renaixentista de l’art, a saber: l’art, fent honor
a allò de l’Homo sàpiens (del llatí homo «home» i sapiens «savi»), com
a «cosa mental» (és a dir, conceptual) i, per aquest fet, com a pràctica
superior a les «arts mecàniques» (aquelles en què preval l’esforç físic a
l’intel·lectual. Les artesanies, per exemple, considerades, segons aquesta
òptica, com un art menor), l’artífex de les obres que tenim al davant
celebra, més aviat, la nostra condició d’Homo ludens (del llatí homo
«home» i ludens «que juga»), l’art com a «cosa sensual» i, encara, el
potencial artístic d’aquest art menestral per tradició.
En efecte, a en Lluís el mou la passió, el desig tàctil, l’eròtica del
manipular, de jugar amb la matèria, d’experimentar desacomplexadament
amb el llenguatge, ensems del seu heretatge immemorial. Aquell «fer
coses amb les mans» que ja el cridava de petit i que, segons ell mateix
expressa, el transporta a un estat receptiu per mitjà del qual, gairebé per
sorpresa, es fa present l’obra. Per a Lluís Xifra l’acte de crear és més un
trobar que una percaça, un procés obert que convoca una obra. En les
seves paraules: «no tenim un fi en si, sinó que fem un camí, del plaer
al no-res». És a dir, que el plaer, el goig, és el seu mòbil, i en aquest fer
camí, que és el treball experimental, les obres el troben, gairebé com
si es valguessin de les seves mans per aparèixer, per encarnar-se, per
esdevenir. No debades, l’artista cita aquella cèlebre frase de Picasso:
«Que la inspiració m’agafi treballant».
Xifra feineja en el seu estudi amb les mans enfangades, i en aquest
procés dialògic amb la matèria —la memòria històrica i els imperatius
d’aquesta d’una banda, i de l’altra, el subconscient del qui treballa i les
idees conscients que li vaguen pel cap— l’obra va emergint com un esclat
de sentit, talment com el poeta escriu un vers rere l’altre teixint una malla
que, en última instància, captura un o el sentit.
D’aquesta precisa manera prenen forma les obres de la sèrie
Trops: vers a vers, palet a palet, com un joc gairebé infantil, es van ordint
aquestes fràgils escultures, en la xarxa de les quals s’hi ha embrollat una
idea molt present en el treball diari del qui les ha obrat. Tracten dels

intricats processos físics i químics de la matèria de què estan fetes,
l’argila. Aquestes formes encadenades evoquen la realitat microscòpica
d’un material amorf, això és, no cristal·lí. La realitat d’unes estructures
moleculars que, a diferència de la que correspon a les matèries cristal·lines,
no s’han pogut solidificar en geometries regulars per la presència d’uns
components, portadors del principi d’entropia, que les desestabilitza.
Tracten, en definitiva, de la irrupció de l’organicitat en el si d’una matèria
inorgànica.
Les altres peces són un exercici d’experimentació o, si ho voleu, de
deconstrucció del treball al torn. Pel que fa a la multitud gran disposada
a terra: en l’acte de construir un recipient, el treball més corrent del
ceramista, un gest afortunat li deforma la peça i l’obra apareix —com
si mitjançant l’atzar aquesta li digués «vull ser així». Xifra, disposat a
jugar, accepta aquesta coautoria i practica l’accident. El que li interessa
aquí no és copiar un objecte o la realitat tal com és, sinó mimetitzar
la realitat com opera, la performativitat de l’accident. Així, en aquesta
dialèctica entre tradició i experimentació, Xifra revoluciona la tècnica, i a
la vegada es regeix per alguns dels seus principis més elementals: primer,
la repetició per tal d’assolir el domini; després, la diferència, és a dir,
aquella realitat del treball artesanal que el fa diametralment oposat als
mètodes industrials de producció seriada i que causa que, en un tiratge,
mai hi hagi dos objectes iguals.
Pel que fa a les últimes obres, compostes bé per cabdells i ones,
bé per tòts i galets (el «tòt» i el «galet» són el broc gros i el petit d’un
càntir), ens trobem, novament, davant la deconstrucció del treball del
torn i del recipient. Mitjançant la improvisació, el joc i la intervenció de
l’atzar, Xifra porta als seus límits el llenguatge de la ceràmica i allera
noves obres que, seguint el fil de les anteriors en la tendència gregària,
l’organicitat i el moviment, desclouen l’estructura profunda de les coses,
evoquen la pregona intimitat de petits mons.
Sobre peanyes, a terra o de les parets estant, tots aquests objectes
ceràmics, petits o monumentals, es disseminen per les sales, en el seu
silenci abstracte, com enigmes a l’espera de ser indagats.
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LLUÍS XIFRA
Em dic Lluís Xifra i em vaig iniciar
a la ceràmica als anys 90 a l’escola
municipal de Girona i al mateix
temps vaig entrar al món del circ a
mans del Petit Circ de Carrer, a partir
d’aquí he fet tantes coses diferents
que se’m fa dificil treure’n o posarne detalls i dates, més endavant
procuraré explicar-ne la cronologia
vital que exigeix un curriculum,
mentrestant m’ès més fàcil la
fòrmula

d’anti-curriculum

que

m’agrada més per expressar-me i en
el qual es pot llegir el que no es diu.
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