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Història d’una desaparició

Letícia Martín
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El concepte de ruïna és profundament modern. En un moment en què
les formes i valors havien entrat en crisi, vam girar el cap i vam desenterrar ruïnes i vam tornar a crear formes i a proposar valors, basantnos en aquells fragments de pedra antiga que semblaven indicar el camí
del futur. La ruïna navega entre la utopia d’una realitat que vam haver
d’idealitzar i la distòpia d’una forma que no deixa de ser el residu de la
decadència d’un imperi. La resta arqueològica carrega sobre l’esquena
totes les nostres il·lusions, les nostres entranyes, allò que voldríem haver
estat. Una totalitat que s’expressa des del fragment i que ja només per
això és, com dèiem, profundament moderna.
Les escultures de Gich amaguen una ruïna, una Venus soterrada en
l’escorça d’un arbre, un tors en contrapposto que mira al passat, a un
cànon que parteix d’una fórmula matemàtica i que s’eixampla tant com
el diàmetre del tronc li permeti. El primer que l’escultor processa a través
de la potència eixordadora d’una motoserra i de l’eminència del martell i
la gúbia a continuació, és sempre el mateix tors de dona repetit infinites
vegades. És una línia corba d’una esquena que no existeix, perquè fou
creada per ser bella i no per ser.
Tota escultura ens parla del cos. Com exposarà Borges: «Las esculturas
son cuerpos entre los cuerpos, bultos foráneos que la invención del hombre intercala entre los demás que pueblan el espacio(…)». L’escultura és
cos en si mateixa en tant que ocupa un lloc en l’espai i ho fa sempre en
relació amb un altre cos, el nostre, el cos que la mira. Guarda per tant,
en si mateixa, la història d’una corporalitat. Encara que pugui semblarho, tanmateix, la de Gich no és la història d’un cos, sinó la història d’una
desaparició. Si els grecs feien servir la pedra per dotar l’home, temorós
de la decrepitud de la carn, d’immortalitat, Gich fa servir un material
com la fusta, orgànic, més mal·leable i corruptible, per desfer el cos, per
descompondre’l. La de Gich és una història de la desaparició, del temps
i de l’espai. Perquè l’escultor no s’atura en l’estàtua immortal, Gich
s’endinsa en la runa, en el tors idealitzat que tot just acaba d’extreure del
tronc d’un noguer o d’un boix i comença a buidar-la. No estem parlant
d’abstracció ja que parteix de la figura i no l’abandona mai, perquè el
cos és el seu repertori necessari per generar formes possibles. L’escultor

traça els paral·lels i els meridians d’aquest cos i el transforma en un mapamundi, el cartografia i condueix la nostra mirada cap a un volum digital en què la carn, els ossos, els òrgans s’han evaporat, com els edificis
que s’implosionen des de dins, i ha restat tan sols la carcassa. Resta el
nervi, les línies que suporten l’estructura mínima d’un cos, que, un cop
desconstruït, pot arribar a ser tots els cossos.
Les escultures de Gich tenen totes un aspecte que no ens és desconegut,
adquireixen una imatge de dibuix virtual. Les línies que deixa són les que
narren un camí que de vegades es dibuixa com una reiteració que ascendeix i descendeix a l’uníson, i d’altres es configura com un eixam, una
xarxa infinita d’aspecte fractal. I com un gràcil bucle, el fractal ens retorna
a la natura, a les formes amb possibilitats d’extensió infinites adaptades
al propi emplaçament. Els alvèols dels nostres pulmons són fractals, les
fulles d’una falguera són fractals com ho són també les esquerdes que la
sequera produeix als sòls desèrtics. L’escultura de Gich és també un cos
que esdevé fractal a base de ser esquerdat. Un cos de fusta que camina
cap a la virtualitat, un paradoxal cíborg natural.
La paradoxa és possible perquè la seva obra és doble: és la ruïna grega
immutable i alhora un mapa digital contingent. A través del passat, Gich
inventa el cos del futur, perquè el futur és sempre una invenció. A través
de l’extracció, la figura desapareix i deixa entrar a les seves cavitats tot
l’espai que la circumda. Contenen les seves escultures les infinites possibilitats de la mirada, ja que, un cop hem desconstruït el cos, només queda lloc a la reconstrucció que hom practica a partir de la pròpia història i
de les pròpies formes. En les peces més plenes podem descobrir Dafne
que per escapar de les mans insidioses d’Apol·lo demana ser convertida
en arbre, s’hibrida, convertint el seu cos en nusos i branques. En aquelles
més descarregades de forma, divisem les retícules més desenfadades de
Marlow Moss o Piet Mondrian, una retícula, però, que no es podrà desprendre mai del seu origen de runa immortal.
Gich va començar amb un traç. Mai es va interessar per la pintura, pel color, que planteja altres reptes i altres possibilitats. Quan no tenia les eines
a mà, perquè es trobava lluny del seu taller, feia proves sobre paper en
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tinta negra. Dibuixava traços, el mapa del mapa que esculpiria tot seguit.
No és del tot estrany que comencés indagant dins el metall, però que la
manca de control sobre l’obra que aquest material li negava l’obligués
a passar a la fusta. És sobre la fusta que pot portar les seves peces a
la mínima expressió però oferint encara l’encís de la corporalitat. Si el
metall es configura, es fusiona, se centrifuga, la fusta s’extreu, s’excava,
s’elimina i es desconstrueix. La fusta és el material còmplice perfecte per
a l’estratègia de la desaparició. Dèiem, l’obra de Gich planteja la història
d’una desaparició. La història d’una desaparició de la història, de l’espai
i del cos, del qual només romanen les traces. Unes traces que demanen
a crits ser resseguides infinitament per una mirada que troba en aquestes peces de forma simultània, passat i futur, que troba alhora veritat i
invenció.
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Jordi Gich (Palafrugell 1975)
Graduat en l’especialitat d’escultura a l’Escola d’Art d’Olot
(2001).
Ha realitzat exposicions individuals a la sala Escoles Velles
(Begur 2005), galeria Piece Unique (Palafrugell 2007), a la sala
Arteca (Palafrugell 2009) i a la Sala Empordà Can Mario de la
Fundació Vila Casas (Palafrugell 2013).
Ha participat en nombroses exposicions col·lectives entre les que
destaquen: Son Espace Gallery (Pals 2004), La Galeria Espai Vila
Casas (Palafrugell 2008), ARTencontro (Santiago de Compostela
2010), sala Francisco Creo (Noia, Galícia 2010), Ecomuseu
la Farinera (Castelló d’Empúries 2012), MM Art Gallery (Olot
2011), La Llotja del Tint (Banyoles 2012), Galeria Arcada (Blanes
2014 i 2015), Warzywniak Galeria Sztuki (Gdask, Polònia 2014),
Kunstmesse Frankfurt 15 (Alemania 2015).
La seva obra ha estat distingida amb diferents premis: 1r. Premi
d’Arts Plàstiques de Begur (Begur, 2011), 1r. Premi d’Escultura
Manel Batlle (Granollers, 2013), 1r. Premi d’Escultura Cartell
Arts Andorra (Andorra, 2014), i 1r. Premi d’Escultura Pere Jou
(Sitges, 2016)
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71. DUET:
DISTANT NATUREs M. Álvarez Diestro
Natural Mystic Esteve Serra
72. DUET:
Buscant a Ulysses Carlets
Intencionalitats Canet
73. EXPOSICIONS DE MADURESA:
ESCALES QUE NO MENEN ENLLOC NARCÍS COSTA
74. EXPOSICIONS DE MADURESA:
	COP D’ULL_70 PERPIÑÀ
75. DUET:
Micromapping. Pintant emocions Jordi Serra
Carn d’olla antropomòrfica Dani Buch
76. EXPOSICIONS DE MADURESA:
NÀUFRAG BONAVENTURA ANSON
77. MEMÒRIA PERSONAL:
LA PINTURA EXPANDIDA PERE BELLÈS
78. L’ESSENCIAL ÉS MIRAR. CLASSE MAGISTRAL MERCÈ HUERTA
79. MEMÒRIA PERSONAL:
El cementiri marí Evdokim Perevalsky

