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L’actualitat de Joan Miró

Fa uns dies, aprofitant
una pausa entre pluges i
dies grisos, vaig passejar
entre les obres de l’expo-
sició Joan Miró. L’escala

de l’evasió. Vaig poder fer-ho amb
tranquil·litat, després de les aglo-
meracions dels primers dies i d’ha-
ver vist, també, la mostra dels car-
tells que acull el Museu d’Història
de Catalunya i que constitueix un
complement perfecte de la prime-
ra. L’oferta artística barcelonina, i
la catalana en general, contenen
gairebé sempre una quantitat no-
table d’atractius. Aquests dies, es-
pecialment, els reclams s’acumu-
len: MNAC, CCCB, MACBA, la Pe-
drera, CaixaForum, Arts Santa
Mònica... juntament amb les pro-
postes d’altres museus, fundaci-
ons, galeries i altres plataformes de
divulgació de l’art.

Però aquesta temporada queda-
rà marcada per l’exposició de Miró.
Tota la crítica especialitzada n’ha
destacat l’abast i la importància, es-
pecialment per l’excepcional coin-
cidència d’obres que podem veure a
la Fundació Miró, procedents de
fons molt diversos, i aplegades per
ser exhibides aquí, després de ser-
ho a la Tate Modern de Londres, i
abans d’anar a completar el periple
a la National Gallery de Washing-
ton. Un gran esforç a diverses ban-
des que ha valgut molt la pena i que
donarà un bon rendiment, com pas-
sa sovint amb les inversions cultu-
rals. La reputació internacional de
la Fundació Joan Miró en serà llar-
gament beneficiada. I la mateixa fi-
gura de Miró. Avui, una part molt
significativa del turisme internaci-
onal que recala a Barcelona ho fa
atreta per la figura de Gaudí. Un
Gaudí progressivament revalorat
també entre nosaltres. Miró és un
dels grans genis artístics catalans
del segle XX. I, alhora, un dels més
permanentment devots al país i de
projecció mundial més consolidada.
Un actiu patrimonial sensacional.

A la Fundació, a Montjuïc, enmig
de l’atmosfera de serenitat, ordre i
claredat de l’edifici creat per Sert
–l’arquitecte amic del pintor–, les
obres són com a casa; són, de fet, a
casa. L’evident sintonia entre Sert
i Miró i la clara voluntat del primer
de concebre l’edifici al servei de
l’obra del segon facili-
ten l’exercici de
c o n t e m p l a c i ó .
Llavors, aquesta
escala d’evasió
apareix com
una veritable
escala de co-
herència, dig-
nitat i com-
promís.

L’itinerari que la
mostra proposa per-
met seguir la genealogia
completad’undelsllenguat-
ges pictòrics més personal, ori-
ginal i influent del segle XX. Al llarg
delrecorregutse’nsvaproporcionant
el context general i les circumstànci-
es particulars que condicionen algu-
nes de les opcions més radicals, més
decisives,adoptadesperMiródurant
la seva dilatada i fecunda trajectòria.

Emergeixperfectamentidentificable
l’home arrelat, local, lligat a la terra,
al país, a la gent. L’artista que reco-
neixdesacomplexadamentlaprofun-
ditat d’una forma de vida i una con-
cepció del món simbolitzades en el
pagès –un arquetip de pagès català
que serà un dels seus eixos temàtics
principals– i que, apropiant-se
d’aquest llegat, assaja la seva pròpia
construcció d’un camí singular de
modernitat, de descoberta i d’explo-
ració. L’univers mironià vincula la
propensió a tocar de peus a terra, la
determinació tel·lúrica, amb una pe-
culiar cosmogonia simbòlica i l’ima-
ginari més lliurement surrealista.
Produeix una combinació constant
delsubstancialprosaic,sòlidiestable,
amb l’onirisme més poètic, aeri i in-
abastable. Masies i constel·lacions li
pertanyen igualment.

El pas del temps, el drama d’una
història carregada de violència,
d’injustícia, d’abús, van inter-
pel·lant el Miró testimoni lúcid de
les tensions i els conflictes del se-
gle XX. Ell hi va donant resposta

amb la seva actitud atenta, pulcra,
i –cal insistir-hi– compromesa; i
també amb la seva obra contundent,
que vol esdevenir l’expressió, la veu,
dels que no en tenen, dels condem-
nats al silenci.

En un text del 1973, evocat en un
dels articles del catàleg, Antoni Tà-
pies parlava de Miró referint-se a
“la seva convicció que per fer algu-
na cosa gran hem de tenir unes ar-
rels al més profundes possible”.
Després d’indicar que “ha estat el
primer que ho ha aconseguit”, Tà-
pies remarcava la catalanitat i uni-
versalitat indissociables d’un Miró
que havia “plasmat com ningú el
crit solar i angoixat del nostre po-
ble” i, simultàniament, havia “fet
una tasca totalment universal”. Les
fondes arrels mironianes queden
exposades d’una manera precisa en
la primera de les sales de la mostra,
extraordinària, presidida per La
masia i una selecció d’obres empa-
rentades, per l’època, pel tema, per
l’estil, que constitueixen una me-
na de dipòsits inicials de moltes
claus simbòliques de l’artista. Els
cels fabulosos de La rodera o bé
Hort amb ase, o Mont-roig, l’esglé-
sia i el poble, completen aquesta
magnífica arrencada de recorregut.
La resta li fa honor.

L’exposició antològica de la
Fundació Miró no només és la més
important que s’ha fet sobre l’artis-
ta els darrers 20 anys –i encara més
si la completem amb els cartells
que s’exposen al Museu d’Història
de Catalunya– sinó que fixa la
imatge d’un Joan Miró més social,
més compromès amb la gent i el
país, més polític en el millor i més
ampli sentit de l’expressió. D’un
tremp cívic i d’una irradiació glo-
bal potser només comparables, en
el segle XX català, a les de Pau Ca-
sals. Però amb una projecció inter-
nacional que, esperonada per la
feina experta de la Fundació, ani-
rà encara, sens dubte, creixent.

Durant la passejada vaig coinci-
dir amb més turistes que no pas
amb visitants autòctons. Permetin-

me només un comentari: hi ha ex-
periències i plaers dels quals,

quan l’oportunitat és manifes-
ta, ningú no s’hauria de pri-

var. A Montjuïc, aquests
dies, hi ha la Meca de

l’art modern, català
i universal.
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A Montjuïc, aquests dies,
hi ha la Meca de l’art

modern, català i universal.
Una experiència i un plaer

dels quals ningú no
s’hauria de privar


