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Bronze pintat

També coneguda com L’home daurat, aquesta vigorosa obra de L. McComb
(Glasgow, 1930) és una de les poques peces escultòriques de bronze produïdes per
aquest destacat pintor, dibuixant i gravador anglès, que d’ençà de l’any 1991 és
membre de la Royal Academy of Arts del Regne Unit.L. McComb és un artista de
singular vocació figurativa que concep totes i cadascuna de les seves
representacions naturalistes com un exercici creatiu tothora circumscrit dins el
gènere del retrat.
Si bé la present versió de Young Man Standing data de 2003, la idea original va ser
concebuda per l’artista temps enrere, l’any 1963. Fou llavors que L. McComb va
voler donar una resposta personal a les angoixes existencials desfermades a nivell
global per l’amenaça de la Guerra Freda, tot concebent aquesta peça com una
representació plàstica de l’home primordial, com una imatge positiva de l’ésser
humà entès com a totalitat implicada, com a tensió permanent i puixant entre la
seva realitat física i espiritual.
Es tracta d’una obra estrictament naturalista, fruit d’un acurat treball d’observació
que cerca la individualització del model real fins al punt de plasmar les subtils
asimetries i imperfeccions físiques que són pròpies de qualsevol fenotip humà.
Tanmateix, la solemnitat del gest, un cert hieratisme i, en especial, la qualitat
radiant que li atorga la pàtina daurada, converteixen l’obra en una mena de cànon,
en una abstracció idealitzada de la condició humana. És per aquest motiu que en
L’home daurat ressonen vivament les al∙lusions a l’art de l’antic Egipte i a
l’estatuària grega dels kouroi. Aquests referents ancestrals, però, no impedeixen
que Young Man Standing s’integri sense solució de continuïtat en la gran tradició
escultòrica del s. XX, concretament en paral∙lel amb l’obra d’artistes com J. Arp, C.
Brancusi, J. Clarà, A. Giacometti, A. Maillol, H. Moore, G. Manzú i G. Richier.
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