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La memòria del paradís.
Les Joies de Mònica Fugarolas
M. Carme Junyent

com els contes. «La senyoreta Cirereta s’engalana
per a conquistar el Sol», «El Sol s’ha enamorat de
la Lluna», «Sant Raig Ufanós», «A la cort del rei
Pepet»... són contes que es materialitzen en anells,
ornaments per a botons, mòbils o titelles per a
dit, una de les especialitats d’aquesta artista que
conrea les formes dels objectes i les transforma
com en el seu paradís el conreu transforma el paisatge. Aquesta capacitat de transformació ha estat
glossada per Xavier Inés Monclús i Sarah O’Hana
de BCN: Jewellery Factory, amb aquestes paraules:
«Personatges i animals inimaginables, aparells per
córrer a velocitats impossibles, màquines per volar
per sobre la teulada d’un cel estrellat, andròmines
per escampar la boira. Una pila de màquines de
funcionalitat dubtosa ens transporten en un viatge a través d’una infinitat d’històries». I aquestes
històries es recuperen també en mostres amb
títols tan eloqüents com: «Juguem? Joies i altres
andròmines».
I per jugar amb la memòria res millor que
els materials del paradís. De «Les golfes de la iaia
Pilar» provenen materials com el fil de niló, el cordill, les boles de vidre, els botons de nacre, el cotó
fluix o la roba de pijama vell. I de la memòria surt
el record del plom com a metall present en la vida
quotidiana, el bronze i l’acer de tants utensilis, i
finalment l’argent, l’or, la turmalina i altres metalls
i pedres que li han fet trobar el lloc al món per
a tanta fantasia. Les joies de Mònica Fugarolas
constitueixen, doncs, materials de la memòria,
peces que preserven mons perduts i que alhora

Mònica Fugarolas Casanovas explica que «hi
ha, molt, molt lluny d’aquí, un petit país, tan i tan
petit, que la gent quan l’anava a visitar passava de
llarg...». D’aquell país que no es troba en l’espai
i que es va perdent en el temps en queda, però,
un producte màgic, fet de matèria i de records, de
materials nobles i de vincles familiars, de deixalles
i de fantasia. D’aquell país ens en dóna testimoni
la recreació que n’ha fet la Mònica mitjançant les
seves joies.
Des dels seus inicis, des de la seva etapa de
formació, es percep en aquesta masquefina de
Can Bonastre l’impuls potent de la creació que
busca un instrument, un mitjà per transformar-se
i plasmar-se. Amb vocació de narradora, hereva
d’una nissaga conreadora de la narració oral,
acaba trobant en les joies un vehicle per explicar
la seva història. Perquè les joies que proposa no
són «objectes» o no tan sols objectes, sinó faules,
contes, records... Històries en elles mateixes que
ens porten a viure i crear les nostres pròpies històries. Els noms de les peces evoquen les històries
d’aquell país: «Dormireu sota la teulada», «Si és
quan vessa que és bo», «El pot de les herbes
de la iaia petita», «El diumenge, un caramelet
d’eucaliptus», «Bona nit, totes les puces al meu
melic», «La remor d’un dia com avui», «Hi havia
una vegada un rei, un castell i un pelacanyes...»,
i tants d’altres que van bastint a poc a poc la
memòria del paradís. Perquè la memòria en l’obra
d’aquesta joiera no roman tan sols en les peces
sinó que adquireix vida en contextos immaterials
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recreen un paradís que convida a la contemplació,
al gaudi i, sobretot, a l’experimentació.
Aquesta artista ens ha ofert el seu món convençuda que era el millor que ens podia oferir i
el resultat és una obra que ja ha estat exhibida a
Catalunya, Alemanya, Bèlgica, Itàlia i que figura
a la col·lecció permanent del Museu de les Arts
Decoratives de Barcelona. Un exemple més que
la universalitat només pot sorgir de l’arrelament
o, si així ho voleu, del consell que el dramaturg
Arnold Wesker donava als joves en la conferència
«El paper de l’art en l’era tecnològica»:
«Com a resposta els vaig parlar sobre una de les
coses que intento inculcar als meus fills —sobretot
a la meva filla. I és el següent: no correu pel món
demanant que us estimin, cridant “mireu-me, mireu
el que us puc oferir”. Atureu-vos, quedeu-vos en el
lloc que trieu, arreleu-hi, nodriu les vostres arrels
i florireu de tal manera que arrossegareu els altres
cap a vosaltres. Creixeu forts complint amb el que
esteu dotats per fer d’acord amb les vostres habilitats, i el món s’enriquirà amb els vostres dons i les
vostres aptituds. La confiança en un mateix atrau,
vaig dir-los».
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