MADOLA

mar de silenci

Museu Enric Monjo, Vilassar de Mar
Del 8 de novembre de 2020 al 9 de gener de 2021

SILENCI NEGRE
Haveu oficiat el funeral d’uns ossos.
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

EN EL MÉS ALT DEL PENSAMENT, la mar, apagada, calla. Llavors
l’artista, revoltada contra ella mateixa, sent la necessitat d’expressar aquest
silenci, d’enfonyar-se en l’oxidació dels ossos que sempre du al negre després d’un agònic procés, d’aixecar una nova casa de pensament amb el sutge
brut i sense claror de l’existència restant, de buscar un nou sentit a tanta
malura. S’ajup, fa una conca amb les mans, i roba una onada (i uns quants
plàstics, i potser algun floc de cabell nàufrag també). I amb aquest silenci,
infaust com la negror, s’entesta a bastir un nou món des del buit immens del
seu art.

		

Pensa en l’estil, remou llums i foscúries,

		

omple l’espai, traça rius clandestins

		

de llot espès. Escup amb tal vigor

		

la maldat negra, profunda i aspra,

		

que fa del mar que ara té a les mans

		

un mausoleu de fantasmes obscurs.

		

I després plora, es regira, es revolta,

		

reconstrueix, en silenci, el món

		

i no li surt com ha somiat, és clar.

		

Sap bé que l’art, com la vida, no té

		

respostes, a penes una pregunta,

		

descolorida i privada de llum.

		

Encén el foc, i el fang cuit és l’albada.
Rafael Vallbona

CERÀMIQUES

Mar de silenci

30 x 80 x 100 cm

EL MÓN INDÒMIT
El vespre ja no diu res d’avui. Ja som més aviat demà.
GABRIEL FERRATER

AMB LES MANS A LA TERRA l’artista dubta un moment abans d’enfangar-hi
la ment, de convertir els neguits d’avui en una figura inconcreta, separada de la
representació que la història li atorga. En el fons és això el que la fa patir, perquè
sap que demà, quan torni al taller, aquesta peça meditada i tan enèrgicament
construïda, ja no tindrà el mateix sentit.
De nit el món haurà canviat, passa sempre, i la gosadia del seu enginy serà només l’instant capturat d’una por, d’un silenci i d’una foscor tothora superades per
l’implacable pas del temps i les noticies de la ràdio de la cuina, a primera hora,
amb el cafè encara fumejant.
Sap que el seu art no representa la realitat visual, però la fa evident: el silenci i la
negror no els ha somiat pas.
		
Pensa un mural, un arc de patiment
		

sense figures, un drama antiquíssim,

		

tant com el món. S’hi enfonya bé, s’hi embruta

		

amb desigual simfonia de fons:

		

onades, vents, temporals i hores calmes

		

tinten el dia, el modelen, el punxen.

		

Aquest obrar, fatigós i rabiüt,

		

li ascla l’ossada i l’empeny per viaranys

		

inexplicables. Quan arriba el vespre,

		

descabellada i xopa, veu l’ocàs

		

i sap que ja no dirà res d’avui,

		

però demà la negror serà allà,

		

esperant l’aigua i el fang, al taller.

		

Rafael Vallbona

Barca varada

60 x 50 x 35 cm

SILENCIS
Hi ha tantes ànimes,
tantes ànimes mudes al fons del mar.
S’esqueixa el crit
i es baden al sol tots els pensaments
que les ones transmeten a l’univers.
Naufragi vençut
que porta la injustícia gravada als ulls,
assaig indigne de la humanitat,
artifici d’uns fets
que s’acantonen amb la ignomínia.
Som nàufrags dins la misèria humana
i ens mantenim callats per la desídia,
per la impotència del clam, per la sordesa del món.
Les urpes de la consciència retenen el glaç
que esdevé silenci, sang sota les ungles
que esgarrapen la vida per sobreviure.
El miratge transmuta en la penúria.
No hi ha resposta digna per a tants plors.
Només el buit i l’oblit es concilia amb el son.
I tanmateix, ens neix un neguit al fons del cor.
Sota la pell, l’ànima nua.
Sota la por, l’abisme de la dissort.

Montse Assens

Canalera
55 x 34 x 93 cm

SÈRIE MAR DE SILENCI

27 x 10 x 22 cm

26 x 22 x 20 cm

10 x 24 x 10 cm

13 x 31 x 18 cm

26 x 28 x 32 cm

10 x 18 x 24 cm

22 x 28 x 11 cm

23 x 13 x 23 cm

EL VOLEIAR DE LES PREGÀRIES
El mal és una part de la bellesa.
JOAN MARGARIT

L’ARTISTA INVOCA L’ÀNIMA HUMANA i aquesta pren forma de cavall
alat. Més amunt dels cims, l’espai està habitat per la ment i la consciència dels
budes. Les banderes voleien, l’oració s’esventa per totes les direccions i ella
pensa en la funció de l’art i en si és una ruïna de l’esperit.
A les muntanyes hi ha forces espectrals poderoses que embafen la mirada amb
el groc de la terra i del verd de l’aire, però l’alegre saviesa dels joves bodhisattva ara i aquí són negres de mort, blaus de brutícia i rojos de sang, i el vent
no travessa l’estendard i la pregària queda en un no res humà. I quan arribes
dalt del turó, has de continuar pujant.

		

Clam desatès. Fuig el cavall del vent.

		

No queda res, a penes una ràbia

		

que no saps dir més enllà d’un vell drap.

		

Si el mal és part d’això que en dius bellesa

		

no busquis llum a totes les albades.

		

Pinta, estripa i estella les banderes.

		

Deixa que el vent invoqui el despit

		

que l’art provoca. Enfila’t al cim

		

i fes que el torb voletegi els parracs

		

fins que n’hagis perdut del tot el rastre.

		

Llavors sabràs que la grandesa és lleu,

		

desoladora i bruta com l’ànima.
Rafael Vallbona

LONES
SÈRIE MAR DE SILENCI

65 x 60 cm

		
MUDESA
Hi ha uns ulls que ens miren des del fons del mar. I ens pregunten el perquè de tant silenci, el perquè d’aquesta mudesa que s’escampa per la nostra
consciència sense aturador. Les mans perden el costum de restar obertes,
els ulls clouen davant dels fets, els sons sordegen i el crit emmudeix.
Silenci. Sabem que els morts no remoregen. Trèmula fossa comuna que defuig de seny. S’afua la nit en l’obscuritat del cel i uns braços s’estenen en
aquest indret foscant on es reté la mirada fixada en l’estel més rutilant. Un
cos fendeix les aigües de la mar. S’intueix al mirall que reflecteix la quimera. Com titelles desgastats que som, ens deixem caure al buit, ens rendim
davant la càrrega de la consciència. Ningú ho sabrà, tan sols tu que comptes
les hores minut a minut, segon a segon. Passen els dies i no saps on vas, i no
saps d’on vens. I el mar engoleix els cossos que s’estimben, i el fons del mar,
badívol, acull el silenci sota les aigües i t’inocula aquest silenci dins els teus
ulls i de manera natural el transformes en mudesa.

Montse Assens

115 x 80 cm

50 x 75 cm

58 x 75 cm

110 x 80 cm

70 x 83 cm

90 x 85 cm

106 x 60 cm

MADOLA
M. Àngels Domingo Laplana
Neix a Barcelona. Cursa estudis de ceràmica a l’Escola Massana
de Barcelona, és llicenciada en Escultura i doctora per la Facultat de
Belles Arts de Barcelona. Ha fet exposicions individuals i col·lectives des
de l’any 1966 a diferents llocs d’Espanya (Barcelona, Madrid, València,
Canàries, Sevilla, Pamplona, Gijón, etc.) i de l’estranger (França, Bèlgica,
Suïssa, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Portugal, Hongria, Eslovàquia,
Estats Units, Japó, Corea, Mèxic, la Xina, etc.).
Ha obtingut nombrosos premis. És membre de l’Acadèmia
Internacional de la Ceràmica amb seu a Ginebra, del Work-Craft Council
de la UNESCO a París i de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts
de Barcelona.
És invitada per diferents institucions públiques i privades
a impartir seminaris i conferències sobre ceràmica de gran format,
especialment per a espais públics.
Té obres en diverses col·leccions, així com en museus nacionals i
internacionals.
Becada per la Generalitat de Catalunya, realitza diferents estudis
de materials amb finalitats escultòriques i la seva integració en l’espai
públic.
Des de 1988 treballa obres de gran format per a espais urbans. A
Barcelona, “Castella” (Plaça de la Font Castellana) 1992; a Manchester
(Regne Unit) “Mediterrània” (Catalan Square) 1995; al Morell, Tarragona,
“La mà com a eina” 1999; a la Carretera Nacional 340 a Sta. Maria de
Cervelló “Art i Natura” 2004; a Icheon Park Corea “Memory CataloniaKorea” 2005; a la carretera d´enllaç a Premià de Dalt “Rotonda Blava”
2007; al centre D´HUB de Barcelona “Orgànic” 2013; instal·lació al
Cementiri d’Arenys de Mar “Donar forma a la paraula” 2013; i altres
obres en espais públics i privats a Catalunya i l’estranger.
Simultàniament a la seva obra en ceràmica, treballa sobre vidre i
paper i crea obra gràfica des de 1980.

info@madola.com

www.madola.com

Madola nace en Barcelona. Cursa estudios de cerámica en la Escuela Massana de Barcelona,
es licenciada en Escultura y doctora por la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Ha realizado
exposiciones individuales y colectivas desde el año 1966 en diferentes lugares de España
(Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias, Sevilla, Pamplona, Gijón, etc.) y del extranjero (Francia,
Bélgica, Suiza, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Hungría, Eslovaquia, Estados Unidos,
Japón, Corea, México, China, etc.).
Ha obtenido numerosos premios. Es miembro de la Academia Internacional de la Cerámica con
sede en Ginebra, del Work-Craft Council de la UNESCO en París y de la Real Academia de las
Ciencias y las Artes de Barcelona
Es invitada por diferentes instituciones públicas y privadas a impartir seminarios y conferencias
sobre cerámica de gran formato, especialmente para espacios públicos.
Tiene obras en varias colecciones, así como en museos nacionales e internacionales.
Becada por la Generalitat de Cataluña, realiza diferentes estudios de materiales con fines
escultóricas y su integración en el espacio público.
Desde 1988 trabaja obras de gran formato para espacios urbanos. En Barcelona, “Castella” (plaza
de la Fuente Castellana) 1992; en Manchester (Reino Unido) “Mediterrània” (Catalan Square)
1995; En el Morell, Tarragona, “La mà com a eina” 1999; en la Carretera Nacional 340 en Sta.
María de Cervelló “Art i y Natura” 2004; en Icheon Park Corea “Memory Catalonia-Korea” 2005;
en la carretera de Enllaç en Premià de Dalt “Rotonda Blava” 2007; el centro D’HUB de Barcelona
“Orgànic” 2013; una instalación de 40 obras, un homenaje a Salvador Espriu en el Cementerio de
Arenys de Mar “Donar forma a la paraula” 2013; y otras obras en espacios públicos y privados en
el ámbito de Cataluña y del extranjero.
Simultáneamente a su obra en cerámica, trabaja sobre vidrio y papel y crea obra gráfica desde
1980.
Madola was born in Barcelona. She studied ceramics at the “Escola Massana” in Barcelona, she
was graduated in Sculpture and did a doctorate on the Faculty of Fine Arts of Barcelona. She has
done individual and collective exhibitions since 1966 in different places in Spain (Barcelona,
Madrid, Valencia, Canary Islands, Seville, Pamplona, Gijón, etc.) and from abroad (France,
Belgium, Switzerland, Germany, United Kingdom, Italy, Portugal, Hungary, Slovakia, United
States, Japan, Korea, Mexico, China, etc.).
She has won numerous awards. She is member of the International Ceramics Academy with
headquarters in Genevaand, of the Work-Craft Council in the UNESCO in Paris, and of the Royal
Academy of Sciences and Arts of Barcelona.
She is invited by different public and private institutions to do seminars and conferences about the
ceramics of big format, especially for public spaces. She has artworks in different collections, as
well as in National and International Museums.
She was a schololarship of the “Generalitat” of Catalonia, to make different studies on materials
with sculptures and their integration in the public space.
Since 1988, she has been working on art works of big format for an urban space. In Barcelona,
“Castella” (Plaça de la Font Castellana) 1992; in Manchester (Unitet Kingdom), “Mediterrània”
(Catalan Square) 1995; in El Morell, Tarragona, “La mà com a eina” 1999; on the Carretera
Nacional 340 to Sta. Maria de Cervelló “Art i Natura” 2004; in Icheon Park Corea “Memory
Catalonia-Korea” 2005; on the Carretera Enllaç to Premià de Dalt “Rotonda Blava” 2007; at the
center D’HUB of Barcelona “Orgànic” 2013; and an installation of 40 works, a tribute to Salvador
Espriu at the Cementiri Arenys de Mar “Donar forma a la paraula” 2013; and other works in
public and private spaces within Catalonia and foreign countries.
Simultaneously to her ceramic’s art works, she works on glass enameling and paper and pictures
since 1980.

