EL SIMBOLISME DE MADOLA
M a r i a À n g e l s D o m i n g o , M a d o l a , n o n e c e s s i ta
presentació en el món de la ceràmica i de l’art en general. A
aquells que no estiguin relacionats amb aquest àmbit, tan sols
cal dir-los que és una de les artistes catalanes més significatives
del segle XX.
Quan l’artista era una rara avis i se’ls tenia en poca
consideració, per la dona encara era força més difícil; per si
això no fos suficient, escollir com a compromís la ceràmica
encara ho feia tot més complex. No obstant això, Madola, de
sempre, no només ha enfrontat amb valentia els reptes, sinó
que a més els ha provocat i se n’ha sabut sortir invicta, el que fa
que actualment gaudeixi d’un merescut reconeixement i prestigi.
Per això mateix, aquesta magnífica exposició que el Museu del
Càntir d’Argentona tributa anualment a reconeguts artistes de
la ceràmica en aquesta ocasió està plenament justificada i és
ben merescuda.
Com a artista, Madola es troba a l’avantguarda del
darrer quart del segle XX, i a inicis del nou mil·lenni segueix
sent capdavantera de les tendències més innovadores. Quan
s’inicià en els estudis de ceràmica a l’Escola Massana i a l’Escola
d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona, en els anys seixanta,
el món de la ceràmica es trobava limitat a les formes
convencionals del gerro modelat al torn i poca cosa més. Quan
la matèria en què es modelava era tan sols l’argila vermella,
Madola apostà pels materials d’alta temperatura com la terra
refractària, la porcellana i els òxids colorats d’alta intensitat. És
aleshores que sorgeix tot un moviment artístic, del qual ella és
una de les màximes representants, que força el canvi i obre les
portes a noves tendències. Trenca els motlles de la tradició
estètica manierista, el decorativisme i el funcionalisme, per
situar-se plenament en el conceptualisme.
Si cal contextualitzar la seva obra dins els corrents
artístics, aquesta se situa en el període de postmodernitat per
entrar de ple en el conceptualisme, ja que parteix de noves
propostes del formalisme escultòric, basat en l’expressionisme
dintre de l’abstracció. Rebutja tota imatge figurativa o forma
convencional, per situar-se de ple en la representació de
l’estructuralisme que possibilita la tècnica del modelat escultòric
a mà, a la vegada que sap extreure totes les possibilitats que
ofereix un material plàstic com l’argila que, tractada per ella, és
portada als màxims extrems d’alta temperatura oferint un
llenguatge personal immens en diversitat d’acabats i matisos,
servint-se de textures, rugositats, incisions i relleus que treballa
sobre la matèria; també cal destacar les qualitats pictòriques
del traç sobre la superfície amb un discurs representat per
símbols i grafismes.

El simbolisme màgic
El que a primera vista sorprèn de l’obra de Madola és
la gran mida de les peces i les formes originals i contundents,
que fins i tot poden resultar provocatives pels seus atrevits
contrasts de colors que, tanmateix, sap harmonitzar amb traços
pictòrics ferms, amb la qual cosa aconsegueix una àmplia
diversitat de tonalitats i transparències que trenquen amb la
sobrietat de les formes geomètriques. Tots aquests contrastos
comporten un discurs no exempt de reminiscències atàviques
pel cromatisme dels colors. El conjunt de la seva obra ofereix
evocadors suggeriments mediterranis.
Cada obra assoleix un aspecte fascinant i seductor, com
la pròpia personalitat de l’artista. De tota manera, no es pot
comprendre plenament si no s’interpreta el simbolisme i el sentit
espiritual que constreny i es representa amb aquestes escultures
que ens fan reflexionar. Escultures que no responen a formes
gratuïtes, sinó que ofereixen una doble lectura forma simbolisme màgic ja que, segons cada època de la vida de
l’autora, l’estat d’ànim i els sentiments emocionals, adopten
estructures distintes, com ara els dòlmens, les esteles, les urnes
cineràries o bé les fonts i les columnes, les quals es troben
vinculades a l’essència i els aspectes fonamentals de tot ésser
humà, com la vida i la mort, i també altres elements de la mateixa
naturalesa com l’aigua o la terra.
La sèrie de deu escultures que es podran veure a la
sala d’exposicions del Museu del Càntir pertany a la seva etapa
creadora més recent, i el tema simbòlic que representen és l’aigua:
l’aigua com a font de vida, l’aigua com a riquesa dels pobles,
l’aigua com un bé limitat que cal preservar. És per això que les
escultures es titulen Domus, Brocal de l’aigua, Aigües dolces,
Caneló escrit ..
Quin millor indret per aquesta exposició dedicada al
simbolisme màgic de l’aigua que la localitat d’Argentona, que
en el seu terme municipal posseeix nombroses fonts i deus? El
seu patró és Sant Domènec, que de fa segles és el sant protector
de les aigües; la seva Festa Major es basa en la mitologia de
l’aigua; a més hi ha l’important museu dedicat al càntir i ara,
mitjançant l’obra de Madola, amb aquesta exposició es ret un
cop més homenatge al simbolisme màgic que vincula l’art i
l’aigua.
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