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Presentació Diu el diccionari que singular es refereix a una sola persona o cosa i que és allò que distingeix per alguna raó  

inusual. Fa dotze anys que Sabadell estudia, promou i difon l’art contemporani local a través dels seus Singulars 

propis i, durant aquest temps, s’ha donat a conèixer una corrua de protagonistes de l’escena artística de la ciutat  

que, consolidats a casa seva, han obert camins arreu i han elaborat llenguatges que els distingeixen. 
 

Fins avui, els singulars han estat Antoni Marquès (2001), Lluís Clapés (2002), Oriol Vilapuig (2003), Agustí Puig 

(2004), Ramiro Fernàndez (2005), Miquel Forrellad (2007) i Isidre Manils (2008). Després d’uns anys de parèntesi, 

aquest 2012 el cicle es reprèn amb Josep Madaula, pintor, il·lustrador, dissenyador i professor de l’Escola Massana, 

que s’ha posat a les mans de l’historiador i crític d’art Àlex Mitrani per explicar la seva trajectòria artística.  

En aquesta ocasió, participen en el projecte l’Aliance Française i el Museu d’Art de Sabadell. 
 

Josep Madaula és un retratista de la realitat, d’una realitat propera i sense artificis, viscuda i humana, sensible  

i palpable. Tant se val si dibuixa persones, paisatges urbans, arbres o interiors; sempre són retrats tangibles amb 

els quals tothom pot establir un vincle de proximitat i de quotidianitat. Hi ha qui diria que fa una pintura amable, 

complaent, a voltes fins i tot austera, però el cert és que l’aparent senzillesa de les seves obres ve precedida  

d’un procés de reflexió molt personal, pràcticament domèstic. 
 

I Josep Madaula és també un pintor arrelat a la seva ciutat, que la fa seva elegint-la com a tema i com a model.  

A primer cop d’ull, els seus paisatges urbans podrien semblar realistes, potser amb un cert to impressionista,  

però una segona observació palesa una visió polièdrica de l’espai, en què se serveix del joc de simetries per mostrar 

totes les cares del lloc. Llavors s’activa una tercera mirada que traspua una dimensió gairebé onírica. 
 

Com tots els singulars, Madaula ha establert un intens diàleg amb el comissari i junts han preparat l’exposició i el 

catàleg que l’acompanya, triant amb cura tant les obres com les persones que hi havien de treballar. A la publicació,  

el text d’Àlex Mitrani, que explica els continguts de la mostra i presenta els àmbits temàtics, es perfila amb dues 

breus participacions de Josep M. Ripoll, filòleg i crític literari, i Pilar Vélez, directora dels museus del DHUB 

(Disseny Hub Barcelona). 
 

Ens resta només agrair la participació de tothom qui ha col·laborat per enriquir aquesta mostra: l’artista,  

el comissari, els autors dels textos del catàleg, els prestadors, els col·laboradors, els participants en les activitats 

complementàries, el dissenyador, les coordinadores, els muntadors, el corrector i tot un llarg etcètera de persones, 

empreses i institucions. Una exposició i una publicació són aventures complexes, però sovint apassionants, l’èxit  

de les quals depèn en bona mesura de la il·lusió, la capacitat i la tenacitat dels que hi estan implicats. 

Joan Carles Sánchez 
Regidor de Cultura i president de l’OAMA

Tomàs Seix i Barral 
President de l’Alliance Française de Sabadell
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Madaula.
Pintura i experiència
Àlex Mitrani

La necessitat de la pintura

Als interiors domèstics de Madaula hi trobem sovint 

un televisor, mobles, coses, objectes, tot descrit amb 

una deliberada minuciositat. Però, si ens hi fixem, 

algunes d’aquestes coses, algunes de les superfícies, 

són receptacles de pintures en miniatura, paisatges 

abstractes, creuaments de pinzellades en discreta 

harmonia cromàtica. Hi ha aquí una pintura dins la 

pintura, una pintura amagada en la narració. La reflexió 

de Madaula sobre la pintura es fa en el fer, en l’acte 

mental i material de pintar.

La pintura és un mitjà, un llenguatge, un territori, 

una tècnica, una poètica, un agent de l’evolució 

artística… són moltes les definicions possibles i les 

discrepàncies. I potser no cal entrar-hi de nou, ni optar 

per explicacions inamovibles o reactives. Avui, però,  

una realitat s’imposa: la pintura és un llenguatge visual 

que no està (forçosament) destinat a produir imatges.  

La pintura té unes especificitats que la fan diferent 

d’altres tecnologies de la comunicació, que la fan 

marginal, però també singular i imprescindible. El que 

la fa tan especial és la combinació de les seves qualitats 

comunicatives i les seves qualitat físiques, on la mà i el 

gest, la marca humana, són directes i visibles. Julian Bell,  

en un llibre que va tenir forta repercussió1, explica  

que la pintura es fonamenta en una combinació d’una 

tècnica, una voluntat expressiva i una cultura de la 

recepció. Representació, expressió, matèria i lectura 

són inalienables, juntament amb el llegat de la història,  

en la comprensió de la pintura.

Genealogia sabadellenca, reptes personals

No és ni eficaç ni necessari jutjar Madaula pel que pot 

ser (o semblar) respecte a la història de l’art: modern  

o clàssic. De fet, pertany a una generació que, en part,  

va tractar de superar aquest dilema. Madaula és un 

artista connectat amb el seu temps i que, a partir d’aquí, 

ha seguit un camí propi d’exploració del fet pictòric i la 

seva vinculació amb l’experiència viscuda.

Josep Madaula inicia la seva carrera lligat a l’intens 

moviment de recuperació de la pintura que es va produir 

a Sabadell als any vuitanta, des d’una perspectiva 

postmoderna. Ben coneguda pels sabadellencs però no 

prou a la resta del país, s’hi va generar una dinàmica 

creativa intensa i reflexiva. Manuel Duque (1919-1998), 

un dels protagonistes del revolucionari Grup Gallot, 

que va portar al darrer terme i va revisar críticament 

l’informalisme, va ser l’agent desencadenant2. El seu 

manifest de 1965, Rehabilitar la pintura, va avançar-se  

a la reivindicació postmoderna. S’ha assenyalat  

el possible paral·lelisme amb l’entusiasme pictòric dels 

vuitanta i l’activisme d’Achille Bonito Oliva amb el 

moviment de la Transvanguarda. Però Duque exposava 

a París el 1981 juntament amb artistes d’una generació 

anterior, més analítics (Viallat) o lírics (Debré).  

En qualsevol cas, va representar un discurs i va tenir 

un paper absolutament singular en el context català, 

que es va concretar en un ascendent notable en la nova 

generació de pintors sabadellencs, de manera molt 

directa en Oriol Vilapuig i Ramiro Fernández Saus, però 

també en altres sabadellencs com Francesc Bordes,  

Nati Ayala, Agustí Puig o Pep Sallés. Madaula forma part 

d’aquestes inquietuds i ferments. Diferents exposicions 

i iniciatives, amb una certa precocitat retrospectiva, han 

inclòs Madaula en aquest context, però han pogut donar 

a entendre l’existència d’un grup homogeni que mai no 

 

1   Bell, Julian: ¿Qué es la pintura? Representación y arte moderno, Barcelona, 2001 
[What is painting, Londres, 1999].

2   Vegis: Faixedas, Maria-Lluïsa: Manuel Duque. La llegenda daurada o el retorn a una 
literatura pictòrica, Sabadell, Museu d’Art de Sabadell, 2002.
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va ser però que demostra, sense dubte, l’energia creativa 

de Sabadell, com El vuit dels vuitanta, a l’antic Espai 83 

del Museu d’Art l’any 1990. Manuel Duque afirmà a la 

premsa: “Fa trenta anys també eren vuit”, en referència 

als Gallot. El paper aglutinador de Manel Gili va ser 

essencial en aquesta efervescència3.

Per entendre la seva especificitat en aquest context, 

cal fer uns apunts breus sobre el periple professional 

de Madaula. Havia estudiat a l’Escola Massana de 

Barcelona, en aquell temps un centre tan tradicional 

com atrevit alhora. Acaba els estudis el 1978 i durant uns 

anys es dedica al disseny, una activitat complementària 

que anys després arribaria a ser habitual en la trajectòria 

creativa i de supervivència de tants artistes joves.  

Però el 1984 decideix abandonar aquest sector per 

dedicar-se definitivament a la pintura. No obstant això, 

el seu interès per la gràfica aplicada, lligat a la seva 

passió pel dibuix, tindrà una concreció fèrtil en les 

seves col·laboracions amb el llibre i la literatura, la 

premsa i el cartell, que tractem en un àmbit diferenciat 

de l’exposició. El 1986 entra com a professor a l’Escola 

Massana, la qual cosa li aporta un mínim d’estabilitat. 

Els inicis de Madaula estan lligats a l’expressionisme 

alliberador i sensual de la postmodernitat. Potser 

hi trobem un paral·lelisme amb el Picasso del anys 

cinquanta i setanta i el seu vitalisme desacomplexat. 

D’altra banda, Madaula fa dialogar l’abstracció i la 

figuració de manera sovint conflictiva i atrevida. Però 

aquesta és un etapa relativament breu a la seva carrera. 

Cap a 1989 la seva obra fa un gir insospitat a la seva 

metodologia i que tindria una concreció molt clara als 

anys que seguirien. Madaula descobreix una inspiració 

en el seu entorn més immediat i farà un camí progressiu 

cap al realisme, fins que troba un llenguatge del tot 

personal. En aquest canvi seria important l’empremta 

d’un artista ferm, aliè a les tendències de darrera hora, 

Ramon Noè, y d’un antic membre de Gallot, Antoni 

Angle. Madaula opta a partir d’aquí per una metodologia 

o un principi que el diferencia clarament de la resta  

de companys de la seva generació: la pintura del natural. 

Tot i que aquest descobriment, que responia a una 

necessitat interior respectada amb coherència, el porta 

a un realisme que per moments semblà apartar-lo dels 

debats de l’art contemporani, a la llarga es va demostrar 

fructífer: el contacte directe amb els llocs viscuts és  

el que vertebra la poètica de Madaula. La seva pintura 

no és un producte de la distància o l’especulació, sinó un 

resultat de l’experiència. És a partir d’aquí que ha pogut 

desenvolupar una manera i uns continguts singulars.

Una presentació

Com explicar, doncs, l’obra de Madaula? Com posar 

en relleu els seus valors i distingir-lo tant dels corrents 

d’avantguarda de la qual va sorgir com de propostes 

conservadores amb les quals guarda una relació només 

aparent? La seva evolució no és lineal, és complexa  

i laberíntica, però conduïda per una forta coherència 

interna. Així com la memòria i la imaginació estan 

basades en el retorn i la projecció, la seva pintura 

implica anades i tornades, moviments que no s’ajusten  

a una relació evident o típica. 

Hem volgut plantejar una exposició que permetés 

conèixer la trajectòria del pintor Josep Madaula i  

aprofundir en la seva singularitat. Per això hem prescindit 

d’un discurs cronològic. Després d’un primer àmbit en el 

qual es fa una síntesi esclaridora de l’evolució de l’artista 

des dels seus inicis, es presenten una sèrie d’àmbits 

articulats segons blocs iconogràfics i conceptuals,  

posant en evidència la intensitat poètica de Madaula:  

el traç i el seu lloc, el rostre i la humanitat, el misteri  

de la domesticitat, plegar l’espai, l’aigua i la cúpula. 

Madaula partia de l’abstracció, d’espais eteris sobre 

els quals assajava l’impacte del gest i la construcció 

geomètrica, pas previ essencial per a l’evolució posterior. 

El dibuix, el traç com a empremta i com a gest,  

es retroba com a estructura fonamental en tota seva 

obra. Ben aviat als espais abstractes es consolidaren 

els rostres i, amb ells, el retorn a la figura. No és que 

Madaula hagi pintat molts retrats, però ha abordat 

aquest gènere regularment al llarg de la seva trajectòria. 

Entenem aquesta recurrència com la manifestació  

d’una preocupació essencial de Madaula o, potser,  

com una premissa inconscient que li és imprescindible: 

la necessitat de comunicació emotiva i personal, la 

dimensió humana que troba a tot arreu, fins i tot als 

paratges aparentment solitaris. Encara que va donar un 

protagonisme notable al paisatge, per a Madaula l’ésser 

humà és un repte recurrent. A través del rostre tracta  

de descobrir-ne el valor i la bellesa intrínseca, propera  

i secreta, tan lluny del estereotips. 

Relacionada amb aquesta humanitat està la dimensió 

més pública de Madaula. El seu treball no és només 

íntim i delicat, també pot ser extravertit i loquaç, 

participatiu, tal com es pot apreciar en la seva obra 

com a il·lustrador, a la qual dediquem una exposició 

complementària a l’Alliance Française de Sabadell.

Al llarg dels anys noranta, Madaula descobrirà el plaer 

i l’ensenyament d’una pintura abocada a la recepció 

i descripció del seu voltant, sovint amb energia, amb 

sensibilitat exuberant i festiva. Però la seva passió per 

l’ofici i la seva humilitat davant el repte de l’assimilació 

pictòrica del món el portaren a una breu etapa,  

al voltant de l’any 1999, en què fa la impressió que 

Madaula es vol plantejar el naturalisme pictòric com 

un repte, defugint la improvisació i la subjectivitat. 

No obstant això, de seguida emergeix la veritable raó 

d’aquest parèntesi: l’exploració de la representació  

i de la pintura com a mimesi poètica. A partir d’aquí,  

en els darrers dotze anys Madaula ha retrobat  

un fil conductor propi, que sintetitza i culmina les 

experiències anteriors.

 

La maduresa de Madaula es fa possible en el diàleg 

entre paisatge, realitat i pintura. El seu univers poètic 

comença a la casa. La intimitat és el seu territori. 

Més enllà, hi ha el carrer, el paisatge urbà, que amb 

l’estructura i la història tan particulars de Sabadell 

adquireix uns matisos de misteri particularment 

enriquidors. Tant en interiors com en exteriors, 

Madaula cerca sempre l’estructura geomètrica de 

l’espai. D’aquí que explori uns jocs insòlits amb la 

imatge pictòrica que es plega i desplega, creant imatges 

dobles o múltiples. La pintura és el lloc d’enfrontar 

l’ordre i l’atzar. En aquest sentit i ha una comunicació  

i una continuïtat entre l’univers més limitat i secret  

de la casa i l’espontaneïtat de la natura. 

Poètica de la domesticitat

Formalment, l’obra de Madaula està connectada amb la 

proposta colorista de David Hockney o amb el realisme 

màgic cosmopolita dels anys trenta. Hi ha quelcom del 

pop art més narratiu i colorista, del pop culte i ancorat 

en el grans referents de l’avantguarda, Picasso i Matisse. 

Hi ha quelcom de la netedat objectiva de la figuració 

d’entreguerres. Les perspectives habitades per les 

xemeneies solitàries són potser deutores de les visions 

de Giorgio de Chirico. La seva estricta geometria ens 

recorda l’arquitectura visionària francesa de Ledoux 

i Boullée, amb la diferència que aquí no respon a una 

3   Vegeu el catàleg de l’exposició “Vista aèria amb camins que s’entrecreuen. 
La generació dels 80 en la creació artística a Sabadell”, Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell, 2006.
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utopia universalista, sinó a un topos determinat, a 

l’arqueologia pròxima del Sabadell industrial, emblema 

melancòlic d’una Catalunya recent però pretèrita. 

No podem obviar tampoc algunes relacions amb la 

tradició pictòrica local. Els paisatges suburbials i la 

seva naturalitat continguda enllaçarien amb el model 

de Joan Vila Cinca. Ara bé, encara que el cromatisme 

sigui diferent, més sensual i atrevit, sembla potser 

més interessant la comparació amb el realisme d’en 

Francesc Gimeno, de forta càrrega ètica. Certa lletjor 

assumida podria correspondre a una voluntat  

de traduir el veritable desordre visual dels nostres  

entorns moderns.

Aquests referents i mestratges contribueixen a 

madurar una identitat pròpia, desenvolupada en la 

constància i el rigor, cultivada a la intimitat del seu 

Sabadell. Madaula es planteja problemes essencialment 

pictòrics, de composició i representació, però ho fa 

sempre des de l’experiència, des del present viscut  

i carregat de sentit.

El que dóna sentit a l’exploració plàstica de Madaula,  

al seu constant diàleg entre el realisme i l’autonomia 

de la línia i el color, és la seva dominant poètica. I si 

hi ha un valor poètic que defineixi l’obra de Madaula 

per sobre de les variacions estilístiques, és el de la 

domesticitat. La casa, la dona, els infants, són el nucli 

del seu univers, a partir del qual es desenvolupa 

una mirada sobre el món. El paradigma, el model és, 

però, sempre, la proximitat afectiva, la quotidianitat 

i descobrir-hi una font de meravella. La pintura i les 

imatges poètiques brollen d’aquest nucli. 

Malgrat que solen ser més cridaneres i reconegudes 

altres perspectives artístiques més sublims o 

pretensioses, algunes de les creacions estètiques més 

profundes i subtils de la història de l’art tenen a veure 

amb aquesta inspiració en el món petit, proper i secret 

de la intimitat familiar, sovint del mateix artista,  

amb el seu entorn, els seus personatges, el seus 

objectes i la seva temporalitat silenciosa. Pensem en 

una genealogia que podria començar amb Rembrandt  

i els retrats de la seva esposa Saskia, que seguiria en les 

criatures concentrades i acompanyades de presència 

afectuoses i educadores de Jean Siméon Chardin,  

o en la vibració cromàtica vellutada dels interiors càlids 

de Pierre Bonnard. Són artistes que van descobrir  

la proximitat i el detall com a acte amorós.

La dimensió poètica i simbòlica de la pintura de 

Madaula ens fa pensar en els textos d’aquell gran  

filòsof líric que fou Gaston Bachelard. La lectura del 

seu conegut assaig La poètica de l’espai és sorprenent 

per la quantitat i justesa de les seves observacions  

i com coincideixen o s’adapten a la proposta estètica 

de Madaula. Bachelard considera que la llar és un lloc 

privilegiat pel que anomena la “rêverie” (que podríem 

traduir aproximadament com “ensomni”). Podríem 

dir que la rêverie, que va ser objecte d’un altre llibre 

de Bachelard4, és la capacitat de l’home per exercir 

una imaginació poètica, connectada amb la llibertat 

i la memòria. Enfront del somni, que és més dur i 

inquietant (i al qual es correspondria el surrealisme) 

i que Bachelard considera masculí, l’ensomni seria 

femení: està connectat amb la memòria, la solitud,  

la presència i la concentració. Hi ha una delicadesa  

a l’obra de Madaula que ens sembla molt pertinent  

i més subtil que altres formes d’imaginació creadora 

més agressives, però sovint més òbvies. I és la casa, 

lloc simbòlic, origen nuclear, refugi, receptacle i país, 

el context privilegiat d’aquest ensomni o rêverie. 

Bachelard afirma que “la casa és d’antuvi un objecte  

de forta geometria”. L’ensomni no és vaguetat,  

sinó que “habita el dibuix exacte”. Bachelard conclou 

que “la representació d’una casa no deixa pas gaire 

temps un somniador indiferent”5.

 

Com posa en pràctica també Madaula, la casa és un 

territori a partir del qual aprenem a veure el món, un lloc 

on dialoguen l’orde i l’atzar, la consoladora normalitat i 

el misteri estimulant. La intimitat és un territori poètic 

fonamental i la pintura un agent de complicitat en el seu 

descobriment.

4   Bachelard, Gaston: La poétique de la rêverie, Paris, Presses Universitaires de France, 
1960.

5   Bachelard, Gaston: La poétique de l’espace, Paris, Presses Universitaires de France, 
2011 [1957], pp. 59-61. La traducció és nostra.
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Sobre el paper: 
Madaula il·lustrador
Àlex Mitrani

La il·lustració, ja sigui aplicada al llibre, al cartell 

o a altres suports, és la millor manera perquè l’art 

contemporani tingui una difusió popular. Però beneficia 

sobretot l’artista mateix en tant que el posa en contacte 

amb l’exterior, l’obliga al diàleg, a l’adaptació a format 

i contexts: introdueix una necessitat comunicativa 

i sovint narrativa. El format o el llenguatge de la 

il·lustració activa, doncs, la imaginació plàstica a partir 

d’una hibridació que, encara que demani el pacte, acaba 

resultant estimulant i fecunda. En Madaula es compleix 

aquesta eficàcia expressiva, amb resultats feliços. Hi 

retrobem valors molt diversos: agilitat, síntesi, contrast, 

però també subtilesa i lirisme, segons les etapes, les 

col·laboracions o els encàrrecs. Li hem demanat el seu 

parer respecte d’aquesta qüestió.

- Quin lloc ha tingut la il·lustració en la teva obra? 

És una via expressiva que sempre m’ha interessat,  

la il·lustració, el gravat; em resulta fascinant el procés 

de reproducció, és una meravella estar al costat d’una 

màquina Offset, o manipular un tòrcul, i veure com en  

un instant neix un dibuix del full en blanc.

 

La meva producció és reduïda, perquè he treballat sempre 

des de l’òptica del pintor, per tant això té unes limitacions, 

a l’hora de tenir o acceptar encàrrecs, i a la vegada ser 

respectuós amb l’ofici d’il·lustrador. 

- Com et sents respecte a la supeditació que implica 

respecte a la literatura o el missatge publicitari? 

La il·lustració hauria de ser una proposta paral·lela al 

contingut literari, sempre que fos convenient; realitzat 

amb altres llenguatges, des d’un altre punt de vista,  

relacionant codis i gramàtiques per enriquir el resultat 

final de manera coherent i justificada, evitant l’ornament 

gratuït. En les ocasions que he treballat la il·lustració, 

utilitzo el dibuix i el color al servei de la narrativa gràfica 

o simbòlica, que em permeten recrear personatges i 

escenes o icones. Aquests recursos sempre m’han interessat 

molt dins el llenguatge gràfic però no en la pintura.

Precisament el treball que presento a l’exposició de 

l’Alliance Française està plantejat amb terminologia 

teatral, de la següent manera:

Expressions, rostres que miren o comuniquen un 

sentiment. Personatges que actuen o vesteixen d’una 

determinada manera. Escenes, on es representa una 

situació de manera grupal. Escenaris, espais per suggerir 

un esdeveniment.

- El còmic era molt important culturalment als anys  

en què tu començaves. T’ha interessat? 

No, estava molt més interessat pel teatre, i sobretot per 

l’anomenat teatre independent, fins i tot hi vaig participar.

M’agrada més veure o utilitzar el dibuix o la imatge de 

manera individual; la seqüència es un recurs que supedita 

les possibilitats expressives del dibuix a una narració,  

un altre inconvenient és el factor temps, és a dir, imposa 

un temps i un ordre de lectura.  De totes maneres 

considero que com tantes altres coses té el seu interès i 

entusiastes, dins el món de l’art.

- Quins són els clàssics catalans (els Junceda, Nogués, 

Granyer...) que més t’han influït o admires?

Molts són els que m’interessen, i en cada època podem 

trobar treballs extraordinaris, en la ceràmica grega, o les 

il·lustracions dels manuscrits, o més tard en els incunables 

i podem veure xilografies bellíssimes. Ara bé, en el 

Noucentisme sempre m’he sentit molt identificat amb les 

seves propostes de recuperar la cultura clàssica, l’especial 

atenció en la síntesi de la forma i la geometria impregnada 

d’un caràcter humà, càlid, i mediterrani.  Des d’Apel·les 

Mestres, Lola Anglada, Xavier Nogués, Ricard Marlet  

o Jaume Pla són una línia de pensament ètic i estètic  

que m’entusiasma i m’esperona per continuar treballant.

Conversa Àlex Mitrani - Josep Madaula
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Josep Madaula, pintor
Pilar Vélez

amb l’atmosfera vital més propera, de la qual n’extreu una 

destil·lació densa. Llits, cadires, taules, quadres, gerros, 

sofàs, catifes, fruiteres, conformen uns interiors que són 

un bon pretext per esdevenir pintura, com ho són les 

eixides i els patis amb arbres, plens de secrets familiars, 

amb un doble llenguatge portes endins, portes enfora.  

La selecció del tema ja ens parla d’una sensibilitat, pel fet 

d’haver-se fixat en el redós de les parets que concentren 

la vida quotidiana, la que acompanya l’artista en l’entorn 

més pròxim, familiar o urbà. Algunes imatges de carrers, 

cases, fàbriques o xemeneies adopten un caràcter simbòlic 

i un caire gairebé metafísic per si mateixes o amb l’ajut de 

composicions dobles o múltiples, invertides, simètriques  

o bé contraposades. O bé les enigmàtiques cúpules,  

que conviden a la meditació, si no en són producte. 

Però, a més d’aquesta percepció de l’entorn físic, Madaula 

se’ns revela com un gran retratista. Gènere de gran 

tradició, força denigrat durant les darreres dècades per una 

determinada praxi artística, en mans de Madaula assoleix 

un gran relleu. Ell, que tan bé domina el llapis com les 

tècniques pictòriques, plasma sobre el paper o sobre la tela 

uns rostres que concentren llur força interna en la mirada. 

Rostres, retrats concrets o no, que formen també part 

de la seva labor com a il·lustrador des dels primers anys 

vuitanta. Llibres, revistes, cartells, calendaris, punts de 

llibre, fins i tot samarretes, són el suport de la seva activitat 

gràfica, guiada per la mateixa recerca aplicada a la pintura. 

En definitiva, Madaula no només n’és, sinó que malda 

per ser pintor. Observador de la realitat, fa el seu camí 

lliurement, reflexivament. Quan ens mostra la seva 

obra, comprenem el seu repte, veiem d’on ve, fins i tot 

endevinem alguns referents i predileccions, alguns 

flaixos, algunes imatges... Tanmateix, l’únic cert és que 

Madaula pinta. Celebrem, doncs, que el Museu d’Art  

de Sabadell hagi volgut dedicar-li aquesta exposició.

Sempre ha volgut ser pintor. La vida de Madaula sempre ha 

girat entorn de la pintura, de manera més o menys estreta, 

mentre s’ha dedicat també al disseny gràfic, la il·lustració  

o, senzillament, al dibuix. Una fita vital compartida amb  

la docència artística, una dualitat enriquidora. 

Al llarg dels anys, la seva obra traspua un repte, indestriable 

d’una passió profunda, íntima, que Madaula només 

expressa plenament mitjançant la seva creació. De la nostra 

conversa se’n desprèn un tarannà serè, reflexiu, curiós i 

perseverant. Capbussat dins del seu món, Madaula ens 

parla del traç, de l’experimentació amb el traç, dia rere dia, 

amb els llapis o els pinzells, el carbó, el conté o l’oli, tant se 

val, en un exercici continu que cada cop mostra un llistó 

més alt. Un continu pictòric, car Madaula se sent pintor 

des de sempre i la mirada plàstica l’acompanya arreu, és la 

seva mirada. Perquè, o s’és pintor o no se n’és. 

Atent al seu voltant, experimenta i s’endinsa en alguns 

camins que li resulten atractius per començar a plasmar 

les seves percepcions. D’una certa abstracció inicial passa 

a un cert expressionisme, dominat pel traç, per la ratlla o, 

més ben dit, per la trama, una trama que l’acompanyarà 

tant en la praxi pictòrica com en la gràfica i n’esdevindrà 

un tret propi i característic; tot partint de l’observació 

del natural, processada de diferents maneres al llarg dels 

anys, però amb un denominador comú: la força cromàtica. 

Madaula és valent amb el color, generós podríem dir-ne. 

En el seu diàleg etern entre jo-l’entorn-la pintura fa ben 

palès el seu ofici de pintor, que amb bona mà transforma 

els pigments en realitats particulars, sovint dotades  

d’un cert misteri i d’una màgia especial, tant en les 

recreacions de paisatges, com en els interiors domèstics.

 

L’ànima de les cases, de la casa pròpia o d’altres, esdevé la 

protagonista de moltes obres, reflex d’un diàleg constant 
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I

Josep Madaula és sens dubte el pintor sabadellenc  

de la seva generació que més sovint recrea el paisatge 

local. Fins i tot si afirmem que la pintura sabadellenca 

no existeix com a tal, en tant que posseïdora d’uns 

trets comuns i definitoris —com tampoc no existeixen 

pròpiament les literatures ni les músiques locals ni 

segurament nacionals—, sí que és cert que en Madaula  

és freqüent la presència de la pròpia ciutat, sobretot  

de l’entorn més urbà. A l’artista li devem també diverses 

plasmacions pictòriques del rodal sabadellenc —com 

també les devem a alguns dels seus companys de 

generació, d’Agustí Puig a Josep Gerona—, però el seu 

món és sobretot el dels carrers deserts de la ciutat,  

les fàbriques abandonades, els edificis silenciosos i els 

interiors buits de les anomenades “cases angleses” tan 

típiques d’alguns barris i carrers. Així, aquesta inspiració 

sabadellenca dels paisatges de Madaula —ell mateix diu 

que Barcelona li resulta més inabastable— no impedeix 

en definitiva que, per damunt de tot, sigui, d’una manera 

molt més àmplia, un pintor de l’espai urbà, la buidor  

i el silenci. 

II

Curiosament, és en els interiors on Josep Madaula 

acostuma a mostrar-se més expressiu i colorista.  

La seva obra alterna els exteriors sobris amb els interiors 

exuberants: la reflexió i la calma es troben enfora mentre 

la passió esclata endins, en una mena d’inversió dels 

papers habituals. Sens dubte això té a veure amb una 

contenció en la línia —cal observar el rigor del dibuix—, 

que només s’allibera quan s’omple de color. Hi ha tot un 

diàleg entre interiors i exteriors en la seva obra que va 

de la casa al carrer, de dins a fora, en què les finestres o 

les eixides adquireixen una gran importància. Com passa 

sovint en la història de la pintura, en els seus quadres 

n’hi ha sovint dos, el que reflecteix el dedins  

i el que emergeix de fora. I és que la pintura de Madaula 

és sovint dual, com ho apunten els paisatges dobles 

d’una etapa concreta, i sens dubte d’aquí prové en part 

l’actual interès de l’artista per les cúpules, una altra 

manera d’evidenciar els contrastos entre un interior  

i un exterior que estan a tocar però que no es barregen, 

cadascun confinat en el terreny respectiu. 

III

És cert que no tots els interiors de Josep Madaula 

són buits: en molts hi apareix una figura femenina, 

sempre sola, però. Encara que Edward Hopper pugui 

semblar aquí una referència immediata, el tractament 

és ben diferent, amb l’esclat de color maldant per 

sortir d’una línia rigorosa que hem assenyalat com a 

tret característic de l’artista, que d’altra banda tracta 

poc la figura. Hi ha altres possibles referents que no 

s’escaparan a qui s’apropi a l’obra de Madaula, des de 

Matisse en l’exuberància dels interiors fins a De Chirico 

en els grans espais urbans deserts; però allò que té de 

més característic és aquest diàleg constant entre rigor i 

exuberància, ordre i passió, ja evidenciat en la seva obra 

abstracta més primerenca, en què masses informes de 

color venien confrontades a una precisa línia vertical. 

IV

Una altra mostra d’aquesta exuberància sotmesa al 

control de l’artista es troba en l’abundància i varietat 

de trames: tant en les pintures com en els dibuixos 

se’n desplega una gamma amplíssima, degudament 

distribuïda per zones clarament delimitades, que mai 

no s’interfereixen les unes amb les altres. La quantitat 

de trames es pot relacionar amb el fet que Madaula 

rarament deixa espais per omplir: a la tela se’n desplega 

una àmplia amalgama, com també de pigments i  

de trames, que no es barregen però que conviuen frec  

a frec les unes amb les altres. Tampoc en els dibuixos,  

Omplir el buit
Josep Maria Ripoll
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sovint sobre fons negre, hi ha espais per al blanc.  

La tela o el paper són plens.

V

Pintor de la ciutat i els seus interiors, Josep Madaula 

parteix doncs d’un món d’espais buits que ell omple 

tot sadollant-los de colors, pigments o trames. L’artista 

deixa esclatar el barroquisme quan vesteix un dibuix 

d’aparença clàssica en què no deixa lloc per a aquest  

buit de què, paradoxalment, parteix. D’altra banda,  

les abundants distorsions trenquen també un equilibri 

compositiu aparent que sovint s’escapa cap a la 

deformació. Aquest món és així el d’un classicisme que 

ja no pot ser, el d’una certa harmonia inicial que es veu 

trencada i d’on la passió malda per sorgir. El silenci  

de què parteix Josep Madaula es sadolla de colors i sons 

i perfums baudelerians que es responen en la vasta i 

profunda unitat d’una obra tan coherent com rotunda.

Obra
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Gos amb reixa, 1984 | Acrílic sobre tela, 27 x 46 cm
Col·lecció de l’artista

Fer costat, 1985 | Tècnica mixta sobre tela, 33 x 46 cm 
Col·lecció Pep Trujillo / Imma Guillamat

En vint-i-vuit anys de trajectòria, l’obra de Josep 

Madaula ha experimentat una evolució notable, 

complexa i divergent de vegades, però gens capritxosa. 

Remarquem aquí, amb una tria de peces representatives,  

les fites i els punts d’inflexió que la determinen.  

A mitjan anys vuitanta, Madaula participa en el  

procés d’entusiasme pel redescobriment de la pintura 

entesa com a llenguatge sensual i expressió. En un  

lapse breu de temps passa de l’abstracció espacial  

a la figuració expressionista, potser perquè intueix ja 

una relació íntima entre ambdues. A partir de 1990 

descobreix el que serà el seu territori fonamental: 

l’espai arquitectònic entès com a paisatge domèstic. 

La necessitat representativa esdevé una estratègia 

per assimilar poèticament l’experiència i el porta al 

realisme, que arriba a la culminació al voltant de l’any 

2000. Paral·lelament, assaja una singular construcció 

combinatòria de les imatges. A partir d’aquí, Madaula 

arribarà a la síntesi de maduresa que el defineix avui: 

una poètica de la domesticitat on s’equilibren l’evocació 

i la forma.

Evolució
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Figura, 1985 | Tècnica mixta sobre paper, 18 x 25 cm
Col·lecció de l’artista

Cooperativa, 1990 | Oli sobre tela, 54 x 65 cm
Col·lecció particular

Lliris, 1991 | Oli sobre tela, 73 x 60 cm
Col·lecció Banc Sabadell

Reflexionant, 1988 | Tècnica mixta sobre cartró, 65 x 55 cm
Col·lecció de l’artista



26 27

Eixida Jordi – Lola, 1996 | Aquarel·la sobre paper, 39 x 57 cm
Fons d’art Unnim Caixa Sabadell

Magranes – Can Puiggener, 1999 | Oli sobre tela, 100 x 100 cm
Col·lecció particular

Xemeneia / xiprer, 2005 | Oli sobre tela, 56 x 100 cm
Col·lecció particular

Torre Menna Claramunt, 2001 | Tècnica mixta sobre paper, 43 x 70 cm
Col·lecció Massagué-Sallent
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Casa Ramona – Josep, 2009 | Oli sobre tela, 81 x 100 cm
Col·lecció de l’artista

Caqui i terrat Tona – Tomàs, 2011 | Oli sobre tela, 70 x 140 cm 
Col·lecció Tona Sallent

El dibuix és l’element vertebrador a les diferents  

etapes de Madaula, tant per la funció descriptora com  

estructurant. El traç i la línia serveixen tant per  

explicar l’aspecte visual de les coses com per ordenar  

la composició i establir ritmes. D’aquí que serveixi de fil 

conductor en la dialèctica entre abstracció i figuració.

El traç, el rastre del gest sobre la superfície del paper 

o de la tela, és un registre del dibuix que dóna sentit 

a aquestes imatges i les diferencia de la globalitat 

i immediatesa de la fotografia. Solitari en un espai 

despullat o agrupat dins un dens entramat, el traç és 

sempre perceptible, com una bastida o un sistema 

sanguini que dóna vida a la imatge pictòrica. 

El traç i el seu lloc
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Retrat, 1984 | Oli sobre tela, 27 x 46 cm
Col·lecció de l’artista

Cadira, 1984 | Tècnica mixta sobre paper, 33 x 22 cm
Col·lecció particular

Figura / cadira, 1984 | Tècnica mixta sobre paper, 17 x 12 cm i 27 x 19 cm
Col·lecció de l’artista



32 33

Ametller, 1991-2001 | Pastel sobre paper, 29 x 41 cm
Col·lecció de l’artista

Marquet de les Roques, 2008 | Carbonet sobre paper, 44 x 38 cm
Col·lecció de l’artista

Arbre / nit, 2011 | Carbonet sobre paper, 24 x 32 cm
Col·lecció de l’artista

Ritmes, 2011 | Carbonet sobre paper, 23 x 27 cm
Col·lecció de l’artista

Arbre – vent, 2011 | Carbonet sobre paper, 21 x 28 cm
Col·lecció de l’artista
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Catifes Ventura, 2010 | Oli sobre tela, 80 x 64 cm
Col·lecció particular

Casa Rogeli – Victòria, 2010 | Grafit sobre paper, 40 x 50 cm
Col·lecció de l’artista
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Retrat, 1984 | Oli sobre tela, 46 x 38 cm
Col·lecció de l’artista

Punts amb línies, 1985 | Tècnica mixta sobre paper, 
19 x 24’5 cm i 15 x 18 cm | Col·lecció de l’artista

Albert / Esther, 1988 | Acrílic sobre tela, 81 x 100 cm
Col·lecció de l’artista

Albert / Esther, 1988 | Acrílic sobre tela, 60 x 80 cm
Col·lecció de l’artista

Tant a l’obra abstracta com als paisatges solitaris o  

els interiors aparentment buits, a l’obra de Madaula hi 

ha sempre una presència humana immanent. La realitat 

és observada amb un afecte humà, viscut. Ni formalista 

ni aristocràtica, la seva pintura és emocional, modesta 

i empàtica. D’aquí que, travessant etapes, Madaula ha 

tingut la necessitat regular d’enfrontar-se al tema clàssic 

del retrat.

La família, els amics i els companys de la pintura formen 

la seva galeria personal. La maternitat i la infantesa en  

són el centre. Madaula s’interessa principalment pel 

rostre. El tracta com un paisatge, com un territori 

significatiu, on les traces del temps evoquen la dignitat i 

la humanitat. 

El rostre: observar la humanitat
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Antonieta, 2009 | Guaix sobre paper, 27 x 23’5 cm
Col·lecció de l’artista

Mar, 2007 | Oli sobre paper, 43 x 31 cm
Col·lecció de l’artista

Eduard, 2008-2009 | Carbonet sobre paper, 43 x 31 cm
Col·lecció de l’artista

Ramona, 2009 | Guaix sobre paper, 28 x 20 cm (aprox.)
Col·lecció de l’artista

Tractament oncològic, 2010 | Llapis sobre paper, 40 x 40 cm
Col·lecció de l’artista
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Ramona / Jaume, 1988-1989 | Tècnica mixta sobre paper, 70 x 100 cm
Col·lecció particular

Maternitat, 2007-2011 | Oli sobre tela, 65 x 33 cm
Col·lecció de l’artista

Albert, 1990 | Oli sobre tela, 27 x 46 cm
Col·lecció de l’artista

Jaume, 1991 | Oli sobre tela, 32’5 x 46 cm
Col·lecció de l’artista
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La casa | El misteri de la domesticitat

Casa, 2010 | Oli sobre tela, 81 x 92 cm
Col·lecció de l’artista

Madaula construeix un paisatge pictòric de forta 

densitat poètica a partir de la seva realitat domèstica, 

d’allò quotidià i proper, i en descobreix qualitats alhora 

familiars i visionàries, alhora íntimes i misterioses. 

Parteix sempre d’un vincle personal i emocional amb 

l’entorn. 

El seu univers comença i es desenvolupa des d’un nucli 

i lloc simbòlic fonamental: la casa. La intimitat esdevé 

un territori poètic. Els mobles es converteixen en 

personatges i rastres d’un món habitat. L’infant que juga, 

protegit i fora del temps, l’adult absorbit per la lectura o 

dormint, capturat per la llum del televisor, evoquen una 

concentració que eternitza el present.

De la casa es passa a l’exterior a través d’uns espais 

híbrids, de transició: l’eixida, el pati interior, la finestra, 

que manifesten la continuïtat amb l’espai públic. 

El carrer és també un lloc familiar, el de Sabadell, del 

qual Madaula descobreix una dimensió intrigant, quasi 

metafísica. L’estructura geomètrica posa en evidència 

buits i volums i crea un silenci on se senten les veus 

de la memòria col·lectiva. Finalment, la natura és el 

darrer cercle d’aquesta projecció de la intimitat. És una 

natura sovint propera, suburbial però que també es 

projecta cap a llocs assilvestrats, on els arbres mostren 

una agitació quasi romàntica.

El misteri de la domesticitat
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Casa Ramona – Josep, 1989 | Acrílic sobre tela, 97 x 130 cm
Col·lecció de l’artista

Albert, 1989-1990 | Oli sobre tela, 100 x 81 cm
Col·lecció de l’artista

Casa Emili – Maria, 1990 | Oli sobre tela, 75 x 81 cm
Col·lecció Montse Senserrich

Deures, 1991 | Oli sobre tela, 50 x 65 cm
Col·lecció Banc Sabadell
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Moni, 1990 | Oli sobre tela, 73 x 92 cm
Col·lecció de l’artista

Ramona, 1990 | Oli sobre tela, 57 x 72 cm 
Col·lecció Marissa Peris

Comunicació, 1991 | Pastel sobre paper, 34 x 45 cm 
Col·lecció de l’artista

Somiant, 1992-1993-1994 | Oli sobre tela, 89 x 116 cm
Col·lecció de l’artista

Dormitori Ramona – Josep, 2008-2010 | Oli sobre tela, 65 x 46 cm
Col·lecció de l’artista
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Casa Marc – Montse, 2009-2010 | Oli sobre tela, 65 x 100 cm 
Col·lecció de l’artista

La finestra | El misteri de la domesticitat

Eixample, 2000 | Oli sobre tela, 65 x 100 cm
Col·lecció particular
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Eixides, 1991 | Oli sobre tela, 47 x 61 cm
Col·lecció particular

Montserrat, 74, 1991 | Oli sobre tela, 73 x 92 cm
Fons d’art Unnim Caixa Sabadell

Eixida Montse – Hen, 1991 | Oli sobre tela, 65 x 92 cm
Col·lecció particular
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Eixides, 1991 | Oli sobre tela, 97 x 130 cm 
Col·lecció Banc Sabadell

Caqui, 2010-2011 | Oli sobre tela, 70 x 90 cm
Col·lecció de l’artista

El carrer | El misteri de la domesticitat

Carretera Matadepera, 2011 | Oli sobre tela, 70 x 140 cm
Col·lecció de l’artista
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Creu Alta, 1993 | Oli sobre tela, 81 x 73 cm
Col·lecció de l’artista

Casa Fèlix – Mercè, 2007 | Guaix sobre paper, 40 x 64 cm
Col·lecció particular

Xemeneia Montllor, 2004-2005 | Oli sobre tela, 56 x 100 cm
Col·lecció Joan M. Rubió

Xemeneia Bosser, 2004-2005 | Oli sobre tela, 60 x 65 cm
Col·lecció Oriach-Clusa
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Parc Catalunya, 2002 | Carbonet sobre paper, 38 x 58 cm
Col·lecció família Bartolomé

Natura | El misteri de la domesticitat

De Blanes a Lloret, 2004 | Carbonet i creta sobre paper, 60 x 45 cm
Col·lecció Alfons Sastre
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Pont de Castellar, 1991 | Oli sobre tela, 65 x 81 cm
Col·lecció de l’artista

Sant Quirze, 1991 | Oli sobre tela, 72 x 92 cm
Col·lecció particular

Cirerer amb cireres, 2010-2011-2012 | Oli sobre tela, 65 x 81 cm
Col·lecció de l’artista

Alcocebre, 1987 | Oli sobre tela, 27 x 46 cm
Col·lecció de l’artista

Ginesta, 1991 | Oli sobre tela, 54 x 81 cm
Col·lecció particular



6160

Port Olímpic, 1994 | Oli sobre tela, 50 x 73 cm
Col·lecció de l’artista

Menorca, 2004-2007 | Tècnica mixta sobre paper, 37 x 37 cm
Col·lecció de l’artista

Madaula retorna amb diversos procediments a la font  

de la imaginació, que no és la fantasia sinó la capacitat 

de generar imatges evocadores de llocs i moments. 

En uns casos, aprofita les línies estructurals de 

l’arquitectura per projectar-les en l’espai en estructures 

prismàtiques que la fan més complexa. Arriba així  

a estructures calidoscòpiques. En altres obres cerca una 

dualitat que pot ser orgànica (un mateix paisatge amb 

dues tonalitats diferents) o bé paradoxal ( juxtaposició 

de dos paisatges contrastats). 

En la seva investigació sobre la imatge i sobre la continuïtat 

del espais, Madaula assaja una manera de representar la 

multiplicitat amb imatges dobles i projeccions. Aquestes 

es componen com un joc de plecs i desplegaments, de 

reflexos i de matisades simetries, com si volgués reunir 

diverses realitats o volgués abraçar-les en una unitat 

dinàmica i canviant. 

Plegar l’espai



62 63

Eixides, 1994 | Oli sobre tela, 114 x 61 cm 
Col·lecció particular

Riu Ripoll, 1996 | Oli sobre tela, 97 x 114 cm
Corporació Sanitària Parc Taulí
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Cala Canyelles (Lloret), 2001-2002-2004 | Oli sobre tela, 61 x 55 cm
Col·lecció particular

Sant Llorenç del Munt / Vallès, 2003-2004 | Oli sobre tela, 55 x 60 cm
Col·lecció de l’artista

Cala Sant Francesc, 2004 | Oli sobre tela, 50 x 60 cm
Col·lecció de l’artista
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Bassa can Moragas, 1993-1994 | Oli sobre tela, 65 x 81 cm
Col·lecció de l’artista

Bassa Mata de Mura, 1993 | Oli sobre tela, 65 x 92 cm
Col·lecció particular

Bassa Mata de Mura, 1993 | Carbonet sobre paper, 
24 x 32 cm | Col·lecció Ferran Giménez

L’aigua és un element que ha anat adquirint 

protagonisme a l’obra de Madaula. Se sol tractar d’una 

aigua recollida, limitada per la bassa o la piscina. 

En estructures circulars, aquestes són el revers o 

l’equivalent simètric de les cúpules. L’aigua es reflecteix 

i captura la llum. És un buit contingut en el qual ens 

podem emmirallar o ens podem submergir. És un símbol 

volgudament enigmàtic. Un mirall per a la contemplació 

introspectiva, un receptacle de placidesa i silenci.  

Potser, una metàfora de la pintura mateixa.

L’aigua
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Estiu, 1993 | Oli sobre tela, 60 x 60 cm
Col·lecció de l’artista

Nedadora, 1994-1995 | Pastel sobre paper, 40 x 64’5 cm
Col·lecció Prieto Botella

Eixida Ramona – Josep, 1989 | Oli sobre tela, 54 x 65 cm
Col·lecció de l’artista

Bassa Castellar, 1999-2000-2001 | Oli sobre tela, 100 x 100 cm
Col·lecció particular
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Bassa Caldes, 1993 | Oli sobre tela, 73 x 92 cm
Col·lecció Florenci Almunia

A la pintura més recent de Madaula apareix un tema 

singular: les cúpules. La cúpula es pot entendre com a 

inversió de la bassa, com una metàfora del cel, contingut 

a l’arquitectura. Madaula descobreix uns espais que 

funcionen com a temples per a la meditació, uns llocs de 

bellesa però també malenconia. Enfront de la banalitat, 

el soroll o la velocitat del pas del temps, aquests són llocs 

de profunditat on es manifesta un anhel de recolliment 

i transcendència. Malgrat la solemnitat d’aquesta 

tipologia arquitectònica, no són escenaris lúgubres.  

Hi trobem una harmonia serena i una claredat  

solar. Sembla que s’hi construeix la possibilitat d’una 

reconciliació amb el món.

La cúpula
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Capella multiconfessional del Tanatori de Terrassa, 2011-2012 | Oli sobre tela, 65 x 73 cm
Col·lecció de l’artista

Capella multiconfessional del Tanatori de Terrassa, 2011-2012 | Oli sobre tela, 65 x 92 cm
Col·lecció de l’artista

Capella multiconfessional del Tanatori de Terrassa, 2011-2012 | Carbonet sobre paper, 64 x 64 cm
Col·lecció de l’artista
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Casa Plàcid, 2001-2002 | Oli sobre tela, 110 x 73 cm
Col·lecció Plàcid Garcia-Planas

Els Padres, 2012 | Oli sobre tela, 81 x 65 cm
Col·lecció de l’artista

Els Padres, 2011-2012 | Llapis sobre paper, 33 x 25 cm 
Col·lecció de l’artista
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Cúpula Venus, 2012 | Guaix sobre paper, 55 x 50 cm (en procés)
Col·lecció de l’artista

Capella Fonda Cadaqués, 2012 | Oli sobre tela, 65 x 54 cm (en procés)
Col·lecció de l’artista

En la seva joventut, coincidint amb el moment  

exaltant per al disseny que foren els anys vuitanta,  

Josep Madaula va treballar com a dissenyador gràfic  

i il·lustrador. Posteriorment, la pintura va esdevenir  

la seva prioritat, però ha mantingut sempre un lligam  

amb la il·lustració, un llenguatge visual en diàleg  

amb l’escriptura amb valors i riquesa propis. El text 

activa la imaginació plàstica i el dibuix multiplica els 

sentits del text. És un art positivament híbrid, de noble  

tradició a Catalunya (la dels Junceda, Nogués, Obiols  

o Pla Narbona). Madaula el practica amb gust i agilitat, 

amb generositat comunicativa.

Sobre el paper
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Expressions | Sobre el paper

Anecdotari històric sabadellenc, 1984-1987 | Tinta sobre paper
Llibre | Recursos 1. Ajuntament de Sabadell
Arxiu Històric de Sabadell

Frankenstein o el Prometeu modern, 1983 | Llapis sobre paper
Revista | Ciència
Col·lecció de l’artista

La Renaixença, 1990 | Aquarel·la sobre paper
Llibre | Antoni Rovira i Virgili. Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Col·lecció de l’artista

Domicili provisional, 1984 | Tècnica mixta sobre paper
Llibre | Manuel de Pedrolo. Edicions de la Magrana
Col·lecció de l’artista

Viatge al final del fred, 1985 | Tècnica mixta sobre paper
Llibre | Joan F. Mira. Edicions de la Magrana, 1987
Col·lecció de l’artista

Creació (capítol 13), 2003 | Tècnica mixta sobre paper
Revista | Quadern. Maite Soler
Col·lecció de l’artista

Sense títol, 1991 | Carbonet sobre paper
Revista | Arraona, núm. 9. Ajuntament de Sabadell
Museu d’Art de Sabadell
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Personatges | Sobre el paper

La fàbrica de somnis (petita guia per a cinèfils), 2004 | Carbonet sobre paper
Llibre | Jaume Balaguer i Gasso. Edicions Gràfic Set
Col·lecció de l’artista

Escola de pràctica professional de l’advocacia, 2001 | Acrílic sobre paper
Litografia, offset | Col·legi d’Advocats de Sabadell
Col·legi d’Advocats de Sabadell

Marta què et passa?, 1988 | Guaix sobre paper
Cartell | Teatre de l’ocàs
Col·lecció de l’artista

Festa Major de Sabadell, 1981 | Tècnica mixta sobre paper
Cartell | Ajuntament de Sabadell
Col·lecció de l’artista

Domicili provisional, 1984 | Tècnica mixta sobre paper
Llibre | Manuel de Pedrolo. Edicions de la Magrana
Col·lecció de l’artista
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Escenes | Sobre el paper

La fira ramadera de l’hostal del Vilar, Sant Agustí 
de Lluçanès, 1999 | Tinta sobre paper
Llibre | Pere Mestre i Boix
Col·lecció de l’artista

Sallés – Madaula, Romeo i Julieta, W. Shakespeare, 
c. 1987 | Tècnica mixta sobre paper
Cartell | Teatre Estable Sabadell, direcció Joan Ollé
Col·lecció de l’artista

Fi de partida, S. Beckett, 1989 | Tècnica mixta 
sobre paper
Cartell | La Gàbia teatre, direcció Jordi Mesalles
Col·lecció de l’artista

No al quart cinturó, 2004 | Llapis sobre paper
Samarreta | Campanya contra el quart cinturó
Col·lecció de l’artista

Creació (capítol 3), 2000 | Guaix sobre paper
Revista | Quadern. Maite Soler
Col·lecció de l’artista

Creació (capítol 1), 1999 | Tècnica mixta sobre paper
Revista | Quadern. Maite Soler
Col·lecció de l’artista

Mercat provisional de Sabadell, 1998 | Guaix sobre paper
Mural | Ajuntament de Sabadell
Museu d’Art de Sabadell
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Escenaris | Sobre el paper

Sobre la neutralitat de la ciència, 1985 | Tècnica mixta sobre paper
Revista | El món. M. Porta Perales
Col·lecció de l’artista

Per aquell ondular indecís, 2007 | Carbonet sobre paper
Llibre | Papers de Versàlia
Col·lecció de l’artista

La Guerra Civil a Sabadell, 1987 | Acrílic sobre paper
Cartell | Ajuntament de Sabadell, exposició Casal Pere Quart
Arxiu Històric de Sabadell

Cúpula, 2012 | Carbonet sobre paper
Samarreta | sbd’art
Col·lecció de l’artista
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Josep Madaula Canadell
Sabadell, 1957

Dedicat a la Ramona, 
la meva estimada companya durant vint-i-vuit anys.

Fotografia Marià Martín

Dedicat a la Ramona, 
la meva estimada companya durant vint-i-vuit anys.
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Des de la infantesa que m’agrada dibuixar i, a hores d’ara, 

encara m’hi sento motivat i em resulta complaent.

A l’edat de 12 anys pinto el primer quadre i és una 

experiència veritablement excitant. Com a resultat, 

durant els tres anys següents, assisteixo a les classes del 

pintor Alfons Gubern a l’Escola Industrial d’Arts i Oficis 

de Sabadell, com també a les estades estiuenques que 

ell mateix organitza a Can Verdaguer, a la comarca del 

Berguedà. Allà és on realment descobreixo l’exuberància 

de treballar la pintura del natural.

Del 1972 al 1977 curso estudis de disseny gràfic a l’Escola 

Massana de Barcelona i els combino amb les primeres 

experiències laborals en diferents estudis de disseny.

L’any 1977 estudio escenografia a l’Institut del Teatre de 

Barcelona.

L’any 1980, tornant del servei militar, diversifico la 

meva activitat professional i em dedico a la il·lustració, 

l’escenografia i la pintura mural.

El 1981 estudio pintura al fresc a l’Escola Internacional 

de Pintura Mural Miquel Farré de Sant Cugat del Vallès.

El 1984 tinc l’oportunitat de residir vuit mesos a 

la ciutat francesa de Lille, circumstància que em 

permet recuperar la pràctica de la pintura i prendre la 

determinació de ser pintor, amb totes les conseqüències.

El 1985 faig la meva primera exposició a l’Acadèmia de 

Belles Arts de Sabadell, i des d’aleshores he continuat 

exposant regularment. 

El 1986 es jubila el pintor Ramon Noè com a docent i 

accedeixo a ocupar la plaça de professor de dibuix que  

ell deixa vacant a l’Escola Massana de Barcelona,  

activitat que continuo desenvolupant avui. La possibilitat  

de poder compaginar la pràctica de la pintura amb  

la docència m’ha donat temps i estabilitat per treballar 

lliurement la recerca artística. Aquesta dualitat al llarg 

del temps ha estat molt enriquidora.

El 2005 m’interesso per la tècnica del gravat i segueixo 

un curs d’iniciació a la mateixa Escola Massana, que em 

permet iniciar una investigació en aquest àmbit. 

Inicialment, impressionat pel treball d’Antoni Tàpies i 

Wasili Kandinsky, i també per trencar amb la il·lustració 

comercial que havia realitzat, pintava seguint els 

postulats de la gramàtica bàsica proposats dins l’art 

abstracte, però aviat va sorgir novament la figura i l’espai, 

l’expressionisme i el simbolisme narratiu.

Treballant dins del taller, dialogant solament el jo amb  

la matèria pictòrica, els resultats començaven a tenir  

els perills de la repetició de la forma, el color reduït  

a una gamma molt simple i un excés de narrativa. Va ser 

aleshores quan em vaig plantejar tornar a pintar tal com 

ho havia fet als 12 anys; un diàleg a tres bandes: l’entorn, 

jo i la pintura. Per a mi aquesta actitud fou alliberadora; 

mirar i copsar la intensitat de tot el que trobava al meu 

entorn sense necessitat d’argumentar-ho.

Porto gairebé 25 anys treballant amb aquesta metodologia, 

prenent com a base el mestratge de pintors de la talla  

d’en Gabriel Morvay, Ramon Gaya, Antonio López o 

Lucian Freud, i he experimentat que aquest és el territori 

més fecund perquè es produeixi el misteri de la pintura.

Desitjo que gaudiu de l’exposició i agraeixo al Museu 

d’Art de Sabadell i a l’Alliance Française l’ocasió de poder 

mostrar el meu treball. 
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Castellano

Presentación
Joan Carles Sánchez 
Regidor de Cultura y presidente del OAMA 
Tomàs Seix i Barral 
President de la Alliance Française de Sabadell 
 
Dice el diccionario que singular se 
refiere a una sola persona o cosa y que 
es lo que distingue por alguna razón 
inusual. Hace doce años que Sabadell 
estudia, promueve y difunde el arte 
contemporáneo local a través de sus 
Singulares propios y, durante este 
tiempo, se ha dado a conocer a un 
conjunto de protagonistas de la escena 
artística de la ciudad que, consolidados 
en su casa, han abierto caminos por 
todas partes y han elaborado lenguajes 
que los distinguen.

Hasta hoy, los singulares han sido 
Antoni Marquès (2001), Lluís Clapés 
(2002), Oriol Vilapuig (2003), Agustí Puig 
(2004), Ramiro Fernández (2005), Miquel 
Forrellad (2007) e Isidre Manils (2008). 
Después de unos años de paréntesis, 
este 2012 el ciclo se reanuda con Josep 
Madaula, pintor, ilustrador, diseñador y 
profesor de la Escuela Massana, que se 
ha puesto en manos del historiador y 
crítico de arte Àlex Mitrani para explicar 
su trayectoria artística. En esta ocasión, 
participan del proyecto la Alliance 
Française y el Museu d’Art de Sabadell.

Josep Madaula es un retratista de la 
realidad, de una realidad cercana y sin 
artificios, vivida y humana, sensible y 
palpable. No importa si dibuja personas, 
paisajes urbanos, árboles o interiores; 
siempre son retratos tangibles con los 
que todo el mundo puede establecer un 
vínculo de proximidad y de cotidianidad. 
Hay quien diría que hace una pintura 
amable, complaciente, a veces incluso 
austera, pero lo cierto es que la aparente 
sencillez de sus obras está precedida de 
un proceso de reflexión muy personal, 
prácticamente doméstico.

Y José Madaula es también un pintor 
arraigado en su ciudad, que se la hace 
suya eligiéndola como tema y como 
modelo. A primera vista, sus paisajes 
urbanos podrían parecer realistas, 
quizás con un cierto tono impresionista, 
pero una segunda observación pone 

de manifiesto una visión poliédrica del 
espacio, en la que se sirve del juego de 
simetrías para mostrar todas las caras 
del lugar. Entonces se activa una tercera 
mirada que rezuma una dimensión casi 
onírica.

Como todos los singulares, Madaula 
ha establecido un intenso diálogo con 
el comisario y juntos han preparado 
la exposición y el catálogo que la 
acompaña, eligiendo con cuidado tanto 
las obras como a las personas que  
tenían que trabajar. En la publicación,  
el texto de Àlex Mitrani, que explica los 
contenidos de la muestra y presenta 
los ámbitos temáticos, se perfila con 
dos breves participaciones de Josep M. 
Ripoll, filólogo y crítico literario, y Pilar 
Vélez, directora de los museos del DHUB 
(Disseny Hub Barcelona).

Nos queda solo agradecer la participación 
de todos los que han colaborado en 
enriquecer esta muestra: el artista,  
el comisario, los autores de los textos 
del catálogo, los prestadores,  
los colaboradores, los participantes  
de las actividades complementarias,  
el diseñador, las coordinadoras,  
los montadores, el corrector y un largo 
etcétera de personas, empresas  
e instituciones. Una exposición y una 
publicación son aventuras complejas 
pero a menudo apasionantes, el éxito de 
las cuales depende en buena medida  
de la ilusión, la capacidad y la tenacidad 
de los que están implicados.

Madaula. Pintura y experiencia
Àlex Mitrani

La necesidad de la pintura

En los interiores domésticos de Madaula 
encontramos a menudo un televisor, 
muebles, cosas, objetos, todo descrito 
con una deliberada minuciosidad. 
Pero si nos fijamos, algunas de estas 
cosas, algunas de las superficies, son 
receptáculos de pinturas en miniatura, 
paisajes abstractos, cruces de pinceladas 
en discreta armonía cromática. Hay aquí 
una pintura dentro de la pintura, una 
pintura escondida en la narración.  
La reflexión de Madaula sobre la pintura 

se hace en el hacer, en el acto mental  
y material de pintar.

La pintura es un medio, un lenguaje, 
un territorio, una técnica, una poética, 
un agente de la evolución artística... 
son muchas las definiciones posibles 
y las discrepancias. Y quizá no sea 
necesario entrar de nuevo, ni optar por 
explicaciones inamovibles o reactivas. 
Hoy, sin embargo, una realidad se 
impone: la pintura es un lenguaje visual 
que no está (forzosamente) destinado a 
producir imágenes. La pintura tiene unas 
especificidades que la hacen diferente 
de otras tecnologías de la comunicación, 
que la hacen marginal pero también 
singular e imprescindible. Lo que la hace 
tan especial es la combinación de sus 
cualidades comunicativas y sus calidades 
físicas, donde la mano y el gesto, la 
marca humana, son directos y visibles. 
Julian Bell, en un libro que tuvo fuerte 
repercusión1, explica que la pintura se 
fundamenta en una combinación de una 
técnica, una voluntad expresiva y una 
cultura de la recepción. Representación, 
expresión, materia y lectura son 
inalienables, junto con el legado de la 
historia, en la comprensión de la pintura.

Genealogía sabadellense, retos 
personales

No es ni eficaz ni necesario juzgar a 
Madaula por lo que puede ser (o parecer) 
respecto a la historia del arte: moderno 
o clásico. De hecho, pertenece a una 
generación que, en parte, trató de 
superar este dilema. Madaula es un 
artista conectado con su tiempo y que, 
a partir de ahí, ha seguido un camino 
propio de exploración del hecho pictórico 
y su vinculación con la experiencia vivida.

Josep Madaula inicia su carrera unido al 
intenso movimiento de recuperación de 
la pintura que se produjo en Sabadell en 
los años ochenta, desde una perspectiva 
posmoderna. Bien conocida por los 
sabadellenses pero no suficientemente 
en el resto del país, se generó una 
dinámica creativa intensa y reflexiva. 

1   Bell, Julian: ¿Qué es la pintura? Representa-
ción y arte moderno, Barcelona, 2001 [What is 
painting, Londres, 1999].

Manuel Duque (1919-1998), uno de los 
protagonistas del revolucionario Grupo 
Gallot, que llevó al último término y 
revisó críticamente el informalismo,  
fue el agente desencadenante2.  
Su manifiesto de 1965, Rehabilitar 
la pintura, avanzó a la reivindicación 
posmoderna. Se ha señalado el posible 
paralelismo con el entusiasmo pictórico 
de los ochenta y el activismo de Achille 
Bonito Oliva con el movimiento de la 
transvanguardia. Pero Duque exponía 
en París en 1981 junto con artistas de 
una generación anterior, más analíticos 
(Viallat) o líricos (Debré). En todo 
caso, representó un discurso y tuvo 
un papel absolutamente singular en 
el contexto catalán, que se concretó 
en un ascendente notable en la nueva 
generación de pintores sabadellenses, 
de manera muy directa en Oriol Vilapuig 
y Ramiro Fernández Saus, pero también 
en otros sabadellenses como Francesc 
Bordes, Nati Ayala, Agustí Puig o Pep 
Sallés. Madaula forma parte de estas 
inquietudes y fermentos. Diferentes 
exposiciones e iniciativas, con una cierta 
precocidad retrospectiva, han incluido 
Madaula en este contexto, pero han 
podido dar a entender la existencia de 
un grupo homogéneo que nunca fue 
pero que demuestra, sin duda, la energía 
creativa de Sabadell, como El ocho de 
los ochenta, en el antiguo Espacio 83 
del Museo de Arte el año 1990. Manuel 
Duque afirmó en la prensa: “Hace treinta 
años también eran ocho” en referencia a 
los Gallot. El papel aglutinador de Manel 
Gili fue esencial en esta efervescencia3.

Para entender su especificidad en este 
contexto, hay que hacer unos breves 
apuntes sobre el periplo profesional de 
Madaula. Había estudiado en la Escola 
Massana de Barcelona,   en aquel tiempo 
un centro tan tradicional como atrevido 
a la vez. Acaba los estudios en 1978 y 
durante unos años se dedica al diseño, 
una actividad complementaria que años 
después llegaría a ser habitual en la 
trayectoria creativa y de supervivencia 
de tantos artistas jóvenes. Pero en 
1984 decide abandonar este sector para 
dedicarse definitivamente a la pintura. 
Sin embargo, su interés por la gráfica 
aplicada, junto a su pasión por el dibujo, 
tendrá una concreción fértil en sus 
colaboraciones con el libro y la literatura, 

la prensa y el cartel, que tratamos en un 
ámbito diferenciado de la exposición.  
En 1986 entra como profesor en la Escola 
Massana, lo que le aporta un mínimo 
de estabilidad. Los inicios de Madaula 
están unidos al expresionismo liberador 
y sensual de la posmodernidad. Quizás 
en él encontramos un paralelismo con 
el Picasso de los años cincuenta y 
setenta y su vitalismo desacomplejado. 
Por otra parte, Madaula hace dialogar la 
abstracción y la figuración de manera a 
menudo conflictiva y atrevida. Pero esta 
es una etapa relativamente breve en su 
carrera. Hacia 1989 su obra da un giro 
insospechado a su metodología y que 
tendría una concreción muy clara a los 
años que seguirían. Madaula descubre 
una inspiración en su entorno más 
inmediato y hará un camino progresivo 
hacia el realismo, hasta que encuentre 
un lenguaje del todo personal. En este 
cambio sería importante la huella de 
un artista firme, ajeno a las tendencias 
de última hora, Ramón Noé, y de un 
antiguo miembro de Gallot, Antoni 
Angle. Madaula opta a partir de aquí 
por una metodología o un principio que 
lo diferencia claramente del resto de 
compañeros de su generación: la pintura 
del natural. Aunque este descubrimiento, 
que respondía a una necesidad interior 
respetada con coherencia, lo lleva a un 
realismo que por momentos pareció 
apartarlo de los debates del arte 
contemporáneo, a la larga se demostró 
fructífero: el contacto directo con los 
lugares vividos es lo que articula la poética 
de Madaula. Su pintura no es un producto 
de la distancia o la especulación, sino un 
resultado de la experiencia. Es a partir de 
aquí que ha podido desarrollar una manera 
y unos contenidos singulares.

Una presentación

¿Cómo explicar, pues, la obra de 
Madaula? ¿Cómo poner de relieve 
sus valores y distinguirlo tanto de las 
corrientes de vanguardia de la que surgió 
como de propuestas conservadoras 
con las que guarda una relación sólo 
aparente? Su evolución no es lineal,  
es compleja y laberíntica, pero conducida 
por una fuerte coherencia interna. 
Como la memoria y la imaginación están 
basadas en el retorno y la proyección, 
su pintura implica idas y venidas, 

movimientos que no se ajustan a una 
relación evidente o típica.

Hemos querido plantear una exposición 
que permitiera conocer la trayectoria del 
pintor Josep Madaula y profundizar en su 
singularidad. Por ello hemos prescindido 
de un discurso cronológico. Tras un 
primer ámbito en el que se hace una 
síntesis esclarecedora de la evolución del 
artista desde sus inicios, se presentan 
una serie de ámbitos articulados según 
bloques iconográficos y conceptuales, 
poniendo en evidencia la intensidad 
poética de Madaula: el trazo y su lugar,  
el rostro y la humanidad, el misterio  
de la domesticidad, plegar el espacio, 
el agua y la cúpula. Madaula partía de la 
abstracción, de espacios etéreos sobre 
los que ensayaba el impacto del gesto y 
la construcción geométrica, paso previo 
esencial para su evolución posterior. 
El dibujo, el trazo como huella y como 
gesto, se reencuentra como estructura 
fundamental a toda su obra. Pronto los 
espacios abstractos se consolidaron 
los rostros y, con ellos, el retorno a la 
figura. No es que Madaula haya pintado 
muchos retratos, pero ha abordado 
este género regularmente a lo largo 
de su trayectoria. Entendemos esta 
recurrencia como la manifestación de 
una preocupación esencial de Madaula o, 
quizás, como una premisa inconsciente 
que le es imprescindible: su necesidad 
de comunicación emotiva y personal, 
la dimensión humana que encuentra 
en todas partes, incluso en los parajes 
aparentemente solitarios. Aunque dio 
un protagonismo notable en el paisaje, 
para Madaula el ser humano es un 
reto recurrente. A través del rostro 
trata de descubrir el valor y la belleza 
intrínseca, cercana y secreta, tan lejos 
del estereotipos.

Relacionada con esta humanidad está 
la dimensión más pública de Madaula. 
Su trabajo no es sólo íntimo y delicado, 
también puede ser extrovertido y 
locuaz, participativo, tal como se puede 
apreciar en su obra como ilustrador, 
en la que dedicamos una exposición 
complementaria en la Alliance Française 
de Sabadell.

A lo largo de los años noventa, Madaula 
descubrirá el placer y la enseñanza de 
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2   Véase: Faixedas, Maria-Lluïsa: Manuel Duque. 
La llegenda daurada o el retorn a una literatura 
pictòrica, Sabadell, Museu d’Art de Sabadell, 
2002.

3   Véase el catálogo de la exposición “Vista aè-
ria amb camins que s’entrecreuen. La genera-
ció dels 80 en la creació artística a Sabadell”,  
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, 2006. 

4   Bachelard, Gaston: La poétique de la rêverie, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1960.

una pintura destinada a la recepción y 
descripción de su entorno, a menudo 
con energía, con sensibilidad exuberante 
y festiva. Pero su pasión por el oficio y 
su humildad ante el reto de la asimilación 
pictórica del mundo lo llevaron a una 
breve etapa, alrededor del año 1999, en 
la que da la impresión de que Madaula 
se quiere plantear el naturalismo 
pictórico como un reto, huyendo de 
la improvisación y la subjetividad. Sin 
embargo, pronto emerge la verdadera 
razón de este paréntesis: la exploración 
de la representación y de la pintura 
como mimesis poética. A partir de aquí, 
en los últimos doce años Madaula ha 
reencontrado un hilo conductor propio, 
que sintetiza y culmina las experiencias 
anteriores.

La madurez de Madaula se hace posible 
en el diálogo entre paisaje, realidad y 
pintura. Su universo poético empieza 
en la casa. La intimidad es su territorio. 
Más allá, está la calle, el paisaje urbano, 
que con la estructura y la historia tanto 
particulares de Sabadell adquiere unos 
matices de misterio particularmente 
enriquecedores. Tanto en interiores 
como en exteriores, Madaula busca 
siempre la estructura geométrica del 
espacio. De ahí que explore unos juegos 
insólitos con la imagen pictórica que se 
pliega y despliega, creando imágenes 
dobles o múltiples. La pintura es el  
lugar de enfrentar el orden y el azar.  
En este sentido y hay una comunicación 
y una continuidad entre el universo 
más limitado y secreto de la casa y la 
espontaneidad de la naturaleza.

Poética de la domesticidad

Formalmente, la obra de Madaula está 
conectada con la propuesta colorista 
de David Hockney o con el realismo 
mágico cosmopolita de los años treinta. 
Hay algo del pop art más narrativo y 
colorista, del pop culto y anclado en los 
grandes referentes de la vanguardia, 
Picasso y Matisse. Hay algo de la 
limpieza objetiva de la figuración de 
entreguerras. Las perspectivas habitadas 
por las chimeneas solitarias son quizás 
deudoras de las visiones de Giorgio 
de Chirico. Su estricta geometría nos 
recuerda la arquitectura visionaria 
francesa de Ledoux y Boullée, con la 

diferencia de que aquí no responde 
a una utopía universalista sino a un 
topos determinado, a la arqueología 
próxima del Sabadell industrial, emblema 
melancólico de una Cataluña reciente 
pero pretérita.

No podemos obviar tampoco algunas 
relaciones con la tradición pictórica local. 
Los paisajes suburbiales y su naturalidad 
contenida enlazarían con el modelo de 
Joan Vila Cinca. Ahora bien, aunque 
el cromatismo sea diferente, más 
sensual y atrevido, me parece quizás 
más interesante la comparación con el 
realismo de Francesc Gimeno, de fuerte 
carga ética. Cierta fealdad asumida 
podría corresponder a una voluntad de 
traducir el verdadero desorden visual  
de nuestros entornos modernos. 
Estos referentes y maestrías 
contribuyen a madurar una identidad 
propia, desarrollada en la constancia 
y el rigor, cultivada en la intimidad 
de su Sabadell. Madaula se plantea 
problemas esencialmente pictóricos, 
de composición y representación, pero 
lo hace siempre desde la experiencia, 
desde el presente vivido y cargado de 
sentido.

Lo que da sentido a la exploración 
plástica de Madaula, su constante 
diálogo entre el realismo y la autonomía 
de la línea y el color, es su dominante 
poética. Y si hay un valor poético que 
defina la obra de Madaula por encima 
de las variaciones estilísticas, este es 
el de la domesticidad. La casa, la mujer, 
los niños, son el núcleo de su universo, 
a partir del cual se desarrolla una 
mirada sobre el mundo. El paradigma, 
el modelo es, siempre, la proximidad 
afectiva, la cotidianidad y descubrir en 
ella una fuente de maravilla. La pintura 
y las imágenes poéticas brotan de este 
núcleo.

A pesar de que suelen ser más llamativas 
y reconocidas otras perspectivas 
artísticas más sublimes o pretenciosas, 
algunas de las creaciones estéticas más 
profundas y sutiles de la historia del arte 
tienen que ver con esa inspiración en el 
mundo pequeño, cercano y secreto de la 
intimidad familiar, a menudo del propio 
artista, con su entorno, sus personajes, 
sus objetos y su temporalidad silenciosa. 

Pensemos en una genealogía que podría 
comenzar con Rembrandt y los retratos 
de su esposa Saskia, que seguiría en las 
criaturas concentradas y acompañadas 
de presencia cariñosas y educadoras de 
Jean Siméon Chardin, o en la vibración 
cromática aterciopelada de los interiores 
cálidos de Pierre Bonnard. Son artistas 
que descubrieron la proximidad y el 
detalle como acto amoroso.

La dimensión poética y simbólica de la 
pintura de Madaula nos hace pensar en 
los textos de aquel gran filósofo lírico 
que fue Gaston Bachelard. La lectura 
de su conocido ensayo La poética 
del espacio, es sorprendente por la 
cantidad y justeza de sus observaciones 
y como coinciden o se adaptan a 
la propuesta estética de Madaula. 
Bachelard considera que el hogar es 
un lugar privilegiado por lo que llama 
la “Rêverie” (que podríamos traducir 
aproximadamente como “ensueño”). 
Podríamos decir que la Rêverie, que fue 
objeto de otro libro de Bachelard4, es la 
capacidad del hombre para ejercer una 
imaginación poética, conectada con la 
libertad y la memoria. Frente al sueño, 
que es más duro e inquietante (y al 
que se correspondería el surrealismo) 
y que Bachelard considera masculino, 
el ensueño sería femenino: está 
conectado con la memoria, la soledad, 
la presencia y la concentración. Hay 
una delicadeza en la obra de Madaula 
que nos parece muy pertinente y más 
sutil que otras formas de imaginación 
creadora más agresivas, pero a menudo 
más obvias. Y es la casa, lugar simbólico, 
origen nuclear, refugio, receptáculo y 
país, el contexto privilegiado de este 
ensueño o rêverie. Bachelard afirma 
que “la casa es ante todo un objeto de 

fuerte geometría”. El ensueño no es 
vaguedad, sino que “habita el dibujo 
exacto”. Bachelard concluye que “la 
representación de una casa no deja 
mucho tiempo un soñador indiferente”5.

Como pone en práctica también 
Madaula, la casa es un territorio a partir 
del cual aprendemos a ver el mundo,  
un lugar donde dialogan el orden y  
el azar, la consoladora normalidad  
y el misterio estimulante. La intimidad  
es un territorio poético fundamental y  
la pintura un agente de complicidad en 
su descubrimiento.

5   Bachelard, Gaston: La poétique de l’espace, 
Paris, Presses Universitaires de France, 2011 
[1957], pp. 59-61. La traducción es nuestra.

Sobre el papel: Madaula ilustrador
Àlex Mitrani

Conversación Àlex Mitrani - Josep Madaula

La ilustración ya sea aplicada al libro, en 
el cartel o en otros soportes, es la mejor 
manera para que el arte contemporáneo 
tenga una difusión popular. Pero 
beneficia sobre todo al artista mismo, 
en tanto que lo pone en contacto 
con el exterior, le obliga al diálogo, a 
la adaptación a formato y contextos: 
introduce una necesidad comunicativa 
y a menudo narrativa. El formato o el 
lenguaje de la Ilustración activa, pues, 
la imaginación plástica a partir de una 
hibridación que, aunque pida el pacto, 
acaba resultando estimulante y fecunda. 
En Madaula se cumple esta eficacia 
expresiva, con resultados felices. 
En ella encontramos valores muy 
diversos: agilidad, síntesis, contraste, 
pero también sutileza y lirismo, según 
las etapas, las colaboraciones o los 
encargos. Le hemos pedido su opinión al 
respecto.

- ¿Qué lugar ha tenido la ilustración 
en tu obra? 
 
Es una vía expresiva que siempre me 
ha interesado, la ilustración, el grabado, 
me resulta fascinante el proceso de 
reproducción, es una maravilla estar al 
lado de una máquina Offset, o manipular 
un tórculo, y ver cómo en un instante 
nace un dibujo de la hoja en blanco.

Mi producción es reducida, debido a que 
he trabajado siempre desde la óptica 
del pintor, por lo tanto esto tiene unas 
limitaciones, a la hora de tener o aceptar 
encargos, y a la vez ser respetuoso con 
el oficio de ilustrador.  
 
- ¿Cómo te sientes respecto a la 
supeditación que implica respecto a la 
literatura o el mensaje publicitario?

La ilustración debería ser una propuesta 
paralela al contenido literario, siempre 
y cuando fuera conveniente; realizado 
con otros lenguajes, desde otro punto 
de vista, relacionando códigos y 
gramáticas para enriquecer el resultado 
final de manera coherente y justificada, 
evitando el ornamento  gratuito.                            

En las ocasiones que he trabajado la 
ilustración, utilizo el dibujo y el color 
al servicio de la narrativa gráfica o 
simbólica, que me permiten recrear 
personajes y escenas o iconos. Estos 
recursos siempre me han interesado 
mucho en el lenguaje gráfico pero no en 
la pintura.

Precisamente el trabajo que presento 
en la exposición de la Alliance Française 
está planteado con terminología teatral, 
de la siguiente manera:

Expresiones, rostros que miran o 
comunican un sentimiento. 
Personajes que actúan o visten de una 
determinada manera. 
Escenas, donde se representa una 
situación de manera grupal. 
Escenarios, espacios para sugerir un 
evento.

- El cómic era muy importante 
culturalmente en los años en que tú 
empezabas. ¿Te ha interesado?

No, estaba mucho más interesado por el 
teatro, y sobre todo por el llamado teatro 
independiente, incluso participé.

Me gusta más ver o utilizar el dibujo 
o la imagen de forma individual; la 
secuencia es un recurso que supedita las 
posibilidades expresivas del dibujo a una 
narración, otro inconveniente es el factor 
tiempo, es decir, impone un tiempo y 
un orden de lectura. De todas formas, 
considero que, como tantas otras cosas, 
tiene su interés y entusiastas, dentro del 
mundo del arte.

- ¿Cuáles son los clásicos catalanes (los 
Junceda, Nogués, Granyer...) que más te 
han influido o admiras?
 
Muchos son los que me interesan, y en 
cada época podemos encontrar trabajos 
extraordinarios, en la cerámica griega,  
o las ilustraciones de los manuscritos, o 
más tarde en los incunables y podemos 
ver xilografías bellísimas.

Ahora bien, en el Noucentisme siempre 
me he sentido muy identificado con 
sus propuestas de recuperar la cultura 
clásica, la especial atención en la síntesis 
de la forma y la geometría impregnada 
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de un carácter humano, cálido, y 
mediterráneo. 

Desde Apel·les Mestres, Lola Anglada, 
Xavier Nogués, Ricard Marlet o Jaume 
Pla, son una línea de pensamiento ético 
y estético que me entusiasma y me 
desafía para continuar trabajando. 

Josep Madaula, pintor
Pilar Vélez

Siempre ha querido ser pintor. La vida 
de Madaula siempre ha girado alrededor 
de la pintura, de manera más o menos 
estrecha, mientras se ha dedicado 
también al diseño gráfico, la ilustración 
o, sencillamente, al dibujo. Un hito vital 
compartido con la docencia artística, una 
dualidad enriquecedora.

A lo largo de los años, su obra rezuma un 
reto, inseparable de una pasión profunda, 
íntima, que Madaula sólo expresa 
plenamente mediante su creación.  
De nuestra conversación se desprende 
un talante sereno, reflexivo, curioso y 
perseverante. Sumergido dentro de su 
mundo, Madaula nos habla del trazo, 
de la experimentación con el trazo, día 
tras día, con los lápices o los pinceles, el 
carbón, el conté o el aceite, no importa, 
en un ejercicio continuo que cada vez 
muestra un listón más alto. Un continuo 
pictórico, pues Madaula se siente pintor 
desde siempre y la mirada plástica 
le acompaña en todo, es su mirada. 
Porque, o se es pintor o no se es.
 
Atento a su alrededor, experimenta y 
se adentra en algunos caminos que 
le resultan atractivos para empezar 
a plasmar sus percepciones. De una 
cierta abstracción inicial pasa a un 
cierto expresionismo, dominado por el 
trazo, por la raya, o mejor dicho, por la 
trama, una trama que le acompañará 
tanto en la praxis pictórica como en 
la gráfica, convirtiéndose en un rasgo 
propio y característico, partiendo de la 
observación del natural, procesada de 
diferentes maneras a lo largo de los 
años, pero con un denominador común: 
la fuerza cromática. Madaula es valiente 
con el color, generoso podríamos 
decir. En su diálogo eterno entre “yo-el 
entorno-la pintura” hace bien patente su 
“oficio” de pintor, que con buena mano 
transforma los pigmentos en realidades 
particulares, a menudo dotadas de un 
cierto misterio y de una magia especial, 
tanto en las recreaciones de paisajes, 
como en los interiores domésticos.
 
El alma de las casas, de la casa propia o 
de otros, se convierte en la protagonista 
de muchas obras, reflejo de un diálogo 

constante con la atmósfera vital más 
cercana, de la que extrae una destilación 
densa. Camas, sillas, mesas, cuadros, 
jarrones, sofás, alfombras, fruteros, 
conforman unos interiores que son 
un buen pretexto para convertirse en 
pintura, como lo son los patios con 
árboles, llenos de secretos familiares, 
con un doble lenguaje —uertas adentro, 
puertas afuera— La selección del tema 
ya nos habla de una sensibilidad, por 
el hecho de haberse fijado en el abrigo 
de las paredes que concentran la vida 
cotidiana, la que acompaña al artista 
en el entorno más próximo, familiar o 
urbano. Algunas imágenes de calles, 
casas, fábricas o chimeneas adoptan 
un carácter simbólico y un cariz casi 
metafísico por sí mismas o con la 
ayuda de composiciones dobles o 
múltiples, invertidas, simétricas o bien 
contrapuestas. O bien las enigmáticas 
cúpulas, que invitan a la meditación,  
si no son producto de ella.

Pero además de esta percepción del 
entorno físico, Madaula se nos revela 
como un gran retratista. Género de 
gran tradición, bastante denigrado 
durante las últimas décadas por una 
determinada praxis artística, en manos 
de Madaula alcanza un gran relieve. 
Él, que tan bien domina el lápiz como 
las técnicas pictóricas, plasma sobre 
el papel o sobre la tela unos rostros 
que concentran su fuerza interna en 
la mirada. Rostros, retratos concretos 
o no, que forman también parte de 
su labor como ilustrador desde los 
primeros años ochenta. Libros, revistas, 
carteles, calendarios, puntos de libro, 
incluso camisetas, son el soporte de su 
actividad gráfica, guiada por la misma 
investigación aplicada a la pintura.
 
En definitiva, Madaula no sólo es, sino 
que se afana por ser pintor. Observador 
de la realidad, hace su camino 
libremente, reflexivamente. Cuando 
nos muestra su obra, comprendemos 
su reto, vemos de dónde viene, incluso 
adivinamos algunos referentes y 
predilecciones, algunos flashes,  
algunas imágenes... Sin embargo,  
lo único cierto es que Madaula pinta. 
Celebramos, pues, que el Museu d’Art 
de Sabadell haya querido dedicarle esta 
exposición.

Rellenar el vacío
Josep Maria Ripoll 

I 
Josep Madaula es sin duda el pintor 
sabadellense de su generación que 
más a menudo recrea el paisaje local. 
Incluso si afirmamos que la pintura 
sabadellense no existe como tal, en 
tanto que poseedora de unos rasgos 
comunes y definitorios —como tampoco 
existen propiamente las literaturas, ni 
las músicas locales, ni seguramente 
nacionales—, sí es cierto que en 
Madaula es frecuente la presencia de 
la propia ciudad, sobre todo del entorno 
más urbano. Al artista le debemos 
también diversas plasmaciones pictóricas 
del entorno natural sabadellense —así 
como las debemos a algunos de sus 
compañeros de generación, de Agustí 
Puig a Josep Gerona—, pero su mundo 
es sobre todo el de las calles desiertas 
de la ciudad, las fábricas abandonadas, 
los edificios silenciosos y los interiores 
vacíos de las llamadas “casas inglesas” 
tan típicas de algunos barrios y calles. 
Así, esta inspiración sabadellense de 
los paisajes de Madaula —él mismo 
dice que Barcelona le resulta más 
inalcanzable— no impide en definitiva 
que, por encima de todo, sea, de una 
manera mucho más amplia, un pintor  
del espacio urbano, el vacío y el silencio.

II
Curiosamente, es en los interiores 
donde Josep Madaula suele mostrarse 
más expresivo y colorista. Su obra 
alterna los exteriores sobrios con los 
interiores exuberantes: la reflexión y la 
calma se encuentran afuera mientras 
la pasión estalla adentro, en una 
especie de inversión de los papeles 
habituales. Sin duda esto tiene que ver 
con una contención en la línea —hay 
que observar el rigor del dibujo—, que 
sólo se libera cuando se llena de color. 
Hay todo un diálogo entre interiores y 
exteriores en su obra, que va de la casa 
en la calle, de dentro a fuera, en el cual 
las ventanas o las salidas adquieren 
una gran importancia. Como ocurre a 
menudo en la historia de la pintura, en 
sus cuadros hay a menudo dos, el que 
refleja el interior y el que emerge de 
fuera. Y es que la pintura de Madaula 
es a menudo dual, como lo apuntan los 

paisajes dobles de una etapa concreta, 
y sin duda de ahí proviene en parte el 
actual interés del artista por las cúpulas, 
otra manera de evidenciar los contrastes 
entre un interior y un exterior que están 
muy cerca pero que no se mezclan, cada 
uno confinado en su terreno respectivo.

III
Es cierto que no todos los interiores 
de Josep Madaula son vacíos: en 
muchos aparece una figura femenina, 
pero siempre sola. Aunque Edward 
Hopper pueda parecer aquí una 
referencia inmediata, el tratamiento 
es muy diferente, con el estallido de 
color luchando para salir de una línea 
rigurosa que hemos señalado como 
rasgo característico del artista, que por 
otra parte trata poco la figura. Hay otros 
posibles referentes que no escaparán a 
quien se acerque a la obra de Madaula, 
desde Matisse en la exuberancia de los 
interiores hasta De Chirico en los grandes 
espacios urbanos desiertos, pero lo que 
tiene de más característico es este diálogo 
constante entre rigor y exuberancia, 
orden y pasión, ya evidenciado en su obra 
abstracta más temprana, en que masas 
informes de color venían confrontadas a 
una precisa línea vertical.

IV
Otra muestra de esta exuberancia 
sometida al control del artista se 
encuentra en la abundancia y variedad 
de tramas: tanto en las pinturas como 
en los dibujos se despliega una gama 
amplísima, debidamente distribuida 
por zonas claramente delimitadas, 
que nunca no se interfieren unas con 
otras. La cantidad de tramas se puede 
relacionar con el hecho de que Madaula 
raramente deja espacios para llenar: la 
tela se despliega una amplia amalgama, 
así como de pigmentos y de tramas, que 
no se mezclan pero que conviven codo 
a codo las unas con las otras. Tampoco 
en los dibujos, a menudo sobre fondo 
negro, hay espacios para el blanco. 
La tela o el papel están llenos.

V
Pintor de la ciudad y sus interiores, 
Josep Madaula parte, pues, de un 
mundo de espacios vacíos que él 
llena saciando los mismos de colores, 
pigmentos o tramas. El artista deja 

estallar el barroquismo cuando viste un 
dibujo de apariencia clásica en la que 
no deja lugar para este vacío del cual, 
paradójicamente, parte. Por otro lado, 
las abundantes distorsiones rompen 
también un equilibrio compositivo 
aparente que a menudo escapa hacia  
la deformación. Este mundo es así el  
de un clasicismo que ya no puede ser, 
el de una cierta armonía inicial que se 
ve rota y de donde la pasión se esfuerza 
por surgir. El silencio del que parte Josep 
Madaula se sacia de colores y sonidos 
y perfumes baudelerianos que se 
responden en la vasta y profunda unidad 
de una obra tan coherente como rotunda.
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Obra

Evolución

En veintiocho años de trayectoria, la obra 
de Josep Madaula ha experimentado una 
evolución notable, compleja y divergente 
a veces, pero nada caprichosa. 
Remarcamos aquí, con una selección 
de piezas representativas, las metas y 
puntos de inflexión que la determinan.  
A mediados de los años ochenta, 
Madaula participa en el proceso de 
entusiasmo por el redescubrimiento 
de la pintura entendida como lenguaje 
sensual y expresión. En un lapso breve 
de tiempo pasa de la abstracción espacial 
a la figuración expresionista, quizás 
porque intuye ya una relación íntima 
entre ambas. A partir de 1990 descubre 
lo que será su territorio fundamental: 
el espacio arquitectónico entendido 
como paisaje doméstico. La necesidad 
representativa se convierte en una 
estrategia para asimilar poéticamente 
la experiencia y lo lleva al realismo, que 
llega a su culminación alrededor del 
año 2000. Paralelamente, ensaya una 
singular construcción combinatoria de 
las imágenes. A partir de aquí, Madaula 
llegará a la síntesis de madurez que  
lo define en la actualidad: una poética  
de la domesticidad donde se equilibran  
la evocación y la forma.

El trazo y su lugar

El dibujo es el elemento articulador 
en las diferentes etapas de Madaula, 
tanto por su función descriptora como 
estructurante. El trazo y la línea sirven 
tanto para explicar el aspecto visual 
de las cosas como para ordenar la 
composición y establecer ritmos.  
De ahí que sirva de hilo conductor en la 
dialéctica entre abstracción y figuración.

El trazo, el rastro del gesto sobre la 
superficie del papel o del lienzo, es 
un registro del dibujo que da sentido 
a estas imágenes, diferenciándolas 
de la globalidad e inmediatez de la 
fotografía. Solitario en un espacio 
desnudo o agrupado dentro de un 
denso entramado, el trazo es siempre 
perceptible, como un andamio o un 
sistema sanguíneo que da vida a la 
imagen pictórica. 

El rostro: observar la humanidad

Tanto en la obra abstracta como en 
los paisajes solitarios o los interiores 
aparentemente vacíos, en la obra de 
Madaula hay siempre una presencia 
humana inmanente. La realidad es 
observada con un cariño humano, vivido. 
Ni formalista ni aristocrática, su pintura 
es emocional, modesta y empática.  
De ahí que, atravesando etapas, Madaula 
ha tenido la necesidad de regular de 
enfrentarse al tema clásico del retrato.

La familia, los amigos y los compañeros 
de la pintura forman su galería personal. 
La maternidad y la infancia son el centro. 
Madaula se interesa principalmente 
por el rostro. Lo trata como un paisaje, 
como un territorio significativo, donde las 
trazas del tiempo evocan la dignidad y la 
humanidad.

El misterio de la domesticidad:
la casa / la ventana / la calle / 
la naturaleza

Madaula construye un paisaje pictórico 
de fuerte densidad poética a partir de 
su realidad doméstica, de lo cotidiano y 
cercano, y descubre cualidades a la vez 
familiares y visionarias, al mismo tiempo 
íntimas y misteriosas. Parte siempre  
de un vínculo personal y emocional con 
el entorno.

Su universo empieza y se desarrolla 
desde un núcleo y lugar simbólico 
fundamental: la casa. La intimidad se 
convierte en un territorio poético.  
Los muebles se convierten en 
personajes y rastros de un mundo 
habitado. El niño que juega, protegido 
y fuera del tiempo, el adulto absorbido 
por la lectura o durmiendo, capturado 
por la luz del televisor, evocan una 
concentración que eterniza el presente.

De la casa se pasa al exterior a través 
de unos espacios híbridos, de transición: 
el patio, el patio interior, la ventana, que 
manifiestan la continuidad con el espacio 
público. La calle es también un lugar 
familiar, el de Sabadell, del que Madaula 
descubre una dimensión intrigante, casi 
metafísica. La estructura geométrica 
pone en evidencia vacíos y volúmenes y 
crea un silencio donde se oyen las voces 

de la memoria colectiva. Finalmente, 
la naturaleza es el último círculo de 
esta proyección de la intimidad. Es una 
naturaleza a menudo cercana, suburbial 
pero que también se proyecta hacia 
lugares asilvestrados, donde los árboles 
muestran una agitación casi romántica.
 
Doblar el espacio

Madaula vuelve con diversos 
procedimientos a la fuente de la 
imaginación, que no es la fantasía sino 
la capacidad de generar imágenes 
evocadoras de lugares y momentos. 
En unos casos, aprovecha las líneas 
estructurales de la arquitectura para 
proyectarlas en el espacio en estructuras 
prismáticas que la hacen más compleja. 
Llega así a estructuras caleidoscópicas. 
En otras obras busca una dualidad que 
puede ser orgánica (un mismo paisaje 
con dos tonalidades diferentes) o bien 
paradójico (yuxtaposición de dos paisajes 
contrastados).

En su investigación sobre la imagen y 
sobre la continuidad de los espacios, 
Madaula ensaya una manera de 
representar la multiplicidad con 
imágenes dobles y proyecciones. Estas 
se componen como un juego de pliegues 
y despliegues, de reflejos y de matizadas 
simetrías, como si quisiera reunir 
diversas realidades o quisiera abrazar  
en una unidad dinámica y cambiante.

El agua

El agua es un elemento que ha ido 
adquiriendo protagonismo en la obra 
de Madaula. Se suele tratar de un 
agua recogida, limitada por la balsa o la 
piscina. En estructuras circulares, estas 
son el reverso o el equivalente simétrico 
de las cúpulas. El agua se refleja y 
captura la luz. Es un vacío contenido 
en el que nos podemos reflejar o nos 
podemos sumergir. Es un símbolo 
deliberadamente enigmático. Un espejo 
para la contemplación introspectiva,  
un receptáculo de placidez y silencio.  
Tal vez, una metáfora de la pintura misma. 

La cúpula

En la pintura más reciente de Madaula 
aparece un tema singular: las cúpulas. 

La cúpula se puede entender como 
inversión de la balsa, como una 
metáfora del cielo, contenido en la 
arquitectura. Madaula descubre unos 
espacios que funcionan como templos 
para la meditación, unos lugares de 
belleza pero también melancolía. 
Frente a la banalidad, el ruido o la 
velocidad del paso del tiempo, estos 
son lugares de profundidad donde se 
manifiesta un anhelo de recogimiento y 
trascendencia. A pesar de la solemnidad 
de esta tipología arquitectónica, no son 
escenarios lúgubres. Encontramos una 
armonía serena y una claridad solar. 
Parece que se construye la posibilidad  
de una reconciliación con el mundo.

Sobre el papel
 
En su juventud, coincidiendo con el 
momento exaltado para el diseño 
que fueron los años ochenta, Josep 
Madaula trabajó como diseñador gráfico 
e ilustrador. Posteriormente, la pintura 
se convirtió en su prioridad, pero ha 
mantenido siempre un vínculo con la 
ilustración, un lenguaje visual en diálogo 
con la escritura con valores y riqueza 
propios. El texto activa la imaginación 
plástica y el dibujo multiplica los sentidos 
del texto. Es un arte positivamente 
híbrido, de noble tradición en Cataluña 
(la de los Junceda, Nogués, Obiols o Pla 
Narbona). Madaula lo practica con gusto 
y agilidad, con generosidad comunicativa 

Josep Madaula Canadell
Sabadell, 1957

Desde la niñez que me gusta dibujar y, 
ahora, aún me siento motivado y me 
resulta complaciente.

A la edad de 12 años pinto mi 
primer cuadro y es una experiencia 
verdaderamente excitante. Como 
resultado, durante los tres años 
siguientes asisto a las clases del pintor 
Alfonso Gubern en la Escuela Industrial 
de Artes y Oficios de Sabadell, así  
como a las estancias veraniegas que él 
mismo organiza en Can Verdaguer, en  
la comarca del Berguedà, y allí es donde 
realmente descubro la exuberancia de 
trabajar la pintura del natural. 
 
Del 1972 al 1977 curso estudios de 
diseño gráfico en la Escola Massana 
de Barcelona,   y los combino con las 
primeras experiencias laborales en 
diferentes estudios de diseño.
 
En 1977 estudio escenografía en el 
Institut del Teatre de Barcelona.
 
En 1980, volviendo del servicio militar, 
diversifico mi actividad profesional y me 
dedico a la ilustración, la escenografía y 
la pintura mural.
 
En 1981 estudio pintura al fresco en la 
Escuela Internacional de Pintura Mural 
Miquel Farré de Sant Cugat del Vallès.
En 1984 tengo la oportunidad de residir 
ocho meses en la ciudad francesa de 
Lille, circunstancia que me permite 
recuperar la práctica de la pintura y tomar 
la determinación de ser pintor, con todas 
sus consecuencias.
 
En 1985 realizo mi primera exposición en 
la Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, 
y desde entonces he continuado 
exponiendo regularmente.
 
En 1986 se jubila el pintor Ramon Noè 
como docente y accedo a ocupar la plaza 
de profesor de dibujo que él deja vacante 
en la Escola Massana de Barcelona,   
actividad que sigo desarrollando en 
la actualidad. La posibilidad de poder 
compaginar la práctica de la pintura 
con la docencia me ha dado tiempo y 
estabilidad para trabajar libremente la 

investigación artística. Esta dualidad 
a lo largo del tiempo ha sido muy 
enriquecedora. 
 
En 2005 me intereso por la técnica del 
grabado y realizo un curso de iniciación 
en la misma Escola Massana, que me 
permite iniciar una investigación en este 
ámbito.

Inicialmente, impresionado por el trabajo 
de Antoni Tàpies y Wasil Kandinsky, y 
también para romper con la ilustración 
comercial que había realizado, pintaba 
siguiendo los postulados de la 
gramática básica propuestos dentro 
del arte abstracto, pero pronto surgió 
nuevamente la figura y el espacio, el 
expresionismo y el simbolismo narrativo.
 
Trabajando en el taller, dialogando 
solamente el yo con la materia pictórica, 
los resultados empezaban a tener los 
peligros de la repetición de la forma,  
el color reducido a una gama muy simple 
y un exceso de narrativa. Fue entonces 
cuando me planteé volver a pintar tal 
y como lo había hecho a los 12 años; 
un diálogo a tres bandas: el entorno, 
yo y la pintura. Para mí esta actitud fue 
liberadora; mirar y captar la intensidad de 
todo lo que encontraba a mi alrededor 
sin necesidad de argumentarlo.
 
Llevo casi 25 años trabajando con esta 
metodología, apoyándome en la maestría 
de pintores de la talla de Gabriel Morvay, 
Ramon Gaya, Antonio López o Lucian 
Freud, y he experimentado que este es 
el territorio más fecundo para que se 
produzca el misterio de la pintura.

Deseo que disfruten de la exposición y 
agradezco al Museo de Arte de Sabadell 
y a la Alliance Française la ocasión de 
poder mostrar mi trabajo.

Dedicado a Ramona, mi querida 
compañera durante veintiocho años. 
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