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Això és la lluna?

BonBon coneixedor de les arts de la fusta, Txus s'hi endinsa i expressa 
plàsticament allò que el mou i el fa viure. Amb el domini de l'ofici i la 
destresa d'un artesà antic, concep i crea les seves obres en fusta, sa-
bent-ne extreure tota la noblesa del material. Són peces que ens re-
velen una sensibilitat, un món interior a la recerca d'un saber, que 
palesen una actitud i que generen un munt d'interrogants quan es 
contemplen.

N'és una bona mostra tallada en fusta de til·ler una composició cir-
cular de gairebé un metre de diàmetre, la meitat inferior de la qual 
la protagonitzen les ones paral·leles d'un mar pacífic i sense fi, en el 
qual es reflecteixen els raigs d'una gran lluna acompanyada dels 
estels de l'espai sideral. Un poema d'un vell monjo zen escrit poc 
abans de morir, destaca cal·ligrafiat a la part superior esquerra:

“Fins ara
no he dit res més que ximpleries

Quina nit de lluna!”
 
ComCom la majoria de les seves creacions, sempre amb la natura com a 
referència clau, aquesta també destil·la calma i serenor. Tanmateix, 
no és gens innocent. Si es contempla detingudament, s'endevina 
que darrera aquesta magna lluna plena hi ha alguna cosa més. Txus 
ens proposa una reflexió, com el vell monjo zen, i et preguntes si 
aquesta lluna és ben bé la del nostre món.

EnEn definitiva, la fusta, sigui tallada de bell nou, sigui de recuperació i 
respectant-ne les ferides del temps, en les seves mans adquireix vida 
pròpia i ens porta molt més enllà de la mera delectació estètica i ens 
suscita múltiples reflexions...

La seva contemplació mai no pot deixar-nos indiferents.

Pilar Vélez
Directora del Museu del Disseny de Barcelona
Barcelona, novembre de 2014Barcelona, novembre de 2014
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jesús reigosa
Jesús Reigosa (Mataró, 1973) plasma en fusta el moment que esdevé, la 
situació que es dóna de manera mínima i humil, però que reflecteix 
l'aquí i ara. Perfecte coneixedor de l'ofici de la talla, utilitza la figuració i 
el realisme en petites dosis com a porta d'entrada a un buit primordial, 
que és el que realment vol mostrar. També trobem dins de la seva obra 
una forta presència del haiku (poema japonès breu), així com un gran 
interès a mostrar el moviment, sobre tot de l'aigua, en un afany per 
trobartrobar  l " aware " o moment emotiu de comprensió i claredat. Les seves 
peces són finestres, referències, que ens condueixen a un estat d' ànim 
meditatiu.

Jesús cursà estudis de talla i escultura amb el mestre Barbosa a l'Escola 
Municipal de Talla de Montcada i Reixac i de dibuix amb el mestre Caa-
maño al seu estudi de Mataró.







































carpe diem

Una idea que procuro fixar al meu cap mentre treballo amb la fusta 
és que aquest material, aparentment inert, algun dia va ser un ésser 
viu. En la naturalesa d'aquest ser hi havia un impuls que el portava 
a ascendir cap al cel i l'anhel d'ancorar fermament les seves arrels 
en la terra. El que treballa amb la fusta ho fa gràcies a l'oferiment 
d'un ésser al sacrifici. Aquesta idea em fa sentir un gran respecte 
pel meu ofici.

D'altraD'altra banda, quan m'enfronto a les dificultats tècniques que 
suposa representar fluids en un mitjà sòlid, recordo que per aquell 
arbre van circular milers de litres d'aigua convertida en saba… i 
aquí roman, d'alguna manera, la memòria líquida. Estant molt 
atent puc fer emergir, per una espècie de llei de sincronia, allò que 
ja estava contingut.

jesús reigosa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VEURE VÍDEO 

 

 

 

 

 

info@jesusreigosa.com 
el zen de las cosas (bloc) 

https://www.youtube.com/watch?v=dygwZOfjt3M
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