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Cada cultura cons-
trueix el seu pan-
teó. Però perquè 
aquestes genealo-
gies aspiracionals 
no quedin anqui-
losades és reco-

manable una periòdica revisió que 
les airegi i les alliberi dels tòpics acu-
mulats. En el cas català gaudim ja 
–sovint a cop d’aniversari– d’algu-
nes semblances notables, com les 
signades els darrers anys per, entre 
d’altres, Agustí Pons, Betsabé Gar-
cia, Julià Guillamon o Jordi Amat 
(que justament anuncia un proper 

Miró, artista genial  
i referent moral

EL PERIODISTA 
JOSEP MASSOT 
(PALMA, 1956) JA VA 
FER EL 2018 UN 
ESTUDI SOBRE 
MIRÓ CENTRAT EN 
EL PERIODE 1893-
1947, AMB ESTIL 
PROPI I MIRADA 
ENTENEDORA 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL llibre dedicat a Gabriel Ferrater). A 
aquesta nòmina s’hi afegia el 2018 
el periodista mallorquí Josep Mas-
sot amb una primera aproximació a 
Joan Miró, centrada en el període 
1893-1947. Tres anys després hi 
torna, i completa així el cicle vital 
entre el retorn de l’artista a Espa-
nya després de la Guerra Civil i la 
seva mort el 1983. 

Amb aquest díptic, l’autor cer-
ca i aconsegueix desmentir els cli-
xés reduccionistes sobre Miró que, 
de forma interessada, havien vol-
gut reduir-lo a un personatge en-
totsolat, desconnectat del món i 
absent dels grans debats artístics 
–i no només artístics– del segle XX. 
Per assolir-ho, Massot es beneficia 
de la recerca acumulada per gene-
racions d’especialistes (no sempre 
prou coneguda), de les accions im-
pulsades des de les fundacions mi-
ronianes de Barcelona i Palma (no 
sempre prou reconegudes) i de la 
pròpia investigació al llarg dels 
anys i dels arxius, incloent-hi un 
accés privilegiat als fons privats 
(Massot és patró de la fundació 
mallorquina des del juny passat). 
Tot plegat li permet fer aportaci-
ons concretes al coneixement mi-
ronià, però sobretot hi destaca la 
mirada i l’estil propis del bon pe-
riodista cultural que faciliten la 
comprensió i la contextualització 
del personatge, en un relat que 
–més enllà d’alguna anècdota rei-
terada– flueix com una novel·la. 

Joan Miró sota el franquisme es 
basteix sobre tres fils principals. 
D’una banda, hi ha l’ús polític i ide-
ològic de l’art per part de la dicta-
dura: primer sota control dels re-
fugiats nazis a Espanya i posteri-
orment com a aparador internaci-

onal amb què sotmetre els artistes 
locals i contrarestar les crítiques 
exteriors. Novament, l’evidència 
documental constata la intel·li-
gència de part de la burocràcia 
franquista –podien ser despòtics, 
però no imbècils– i la ignomínia de 
Salvador Dalí. De l’altra, hi ha la 
rèplica de les mateixes dinàmi-
ques a nivell global, amb el trasllat 
de la capitalitat cultural occiden-
tal a Nova York i les transforma-
cions fruit de la Guerra Freda. I, fi-
nalment, hi ha la trajectòria perso-
nal i artística de Joan Miró, pro-
fundament imbricada amb aquest 
doble context i més protagonista 
del que podríem pensar. 

Miró és en primer lloc baula de-
cisiva. Ell manté la dignitat davant 
dels abismes ideològics, tot mante-
nint-se fidel als postulats demo-
cràtics i catalanistes. Ell és qui con-
necta el món d’ahir amb el món de 
demà, qui enllaça els ismes de 
l’avantguarda i el món de París 
amb l’expressionisme abstracte i 
Nova York. Ell serà la biga que sal-
varà les restes de la desfeta post 
Guerra Civil (com la gent d’ADLAN 
reconvertits en Club 49) i que evi-
tarà la deriva feixistitzant de les 
noves generacions artístiques ca-
talanes, per connectar-les amb la 
tradició pròpia i els debats con-
temporanis. Ell serà, arribat el mo-
ment, qui succeirà Picasso i, mal-
grat l’escassa comprensió local, 
mantindrà la cultura catalana en-
llaçada als batecs dels temps. Però, 
a més de node, i de la mà d’una xar-
xa d’amistats internacionals (Cal-
der, Sert, Matisse, Sweeney), Miró 
és també protagonista per mèrits 
propis com a artista genial i com a 
referent moral.!

JOAN MIRÓ 
PRESERVA 
LA DIGNITAT 
DAVANT  
DELS 
ABISMES 
IDEOLÒGICS, 
TOT MANTE-
NINT-SE 
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Gaito Gazdànov 
(Sant Petersburg, 
1903 – Munic, 
1971) és un dels 
molts escriptors 
de la diàspora 
russa que vaga-

ren pel món fent tota mena d’oficis, 
enyorant el seu país natal i escrivint 
novel·les russíssimes, és a dir, in-
tenses, més o menys desesperades i 
plenes d’idees fortes i de preguntes 
importants. Publicada originària-
ment els anys 1947 i 1948 en una re-
vista en llengua russa editada a No-
va York, L’espectre d’Aleksandr 
Wolf té un punt de partida argu-
mental que enfonsa les seves arrels 
dramàtiques en la guerra civil que 
va seguir a la revolució bolxevic. El 
narrador protagonista, un rus exili-
at que fa de periodista a París, va fer 

La fatalitat que ens deforma en una novel·la russíssima 
la guerra i hi va matar un soldat ene-
mic que volia matar-lo. Va ser en de-
fensa pròpia i ell només tenia setze 
anys, però el record d’aquell fet li 
pesa i el rosega, i fins i tot sent que 
l’ha marcat tant que li ha deformat 
el caràcter. 

Tot fa un tomb el dia que el prota-
gonista i narrador llegeix un 
llibre, editat dos anys 
abans i escrit en anglès 
per un autor enigmàtic 
anomenat Aleksandr 
Wolf, on hi ha un 
conte que narra amb 
el màxim detall l’epi-
sodi del seu crim. La 
narració és tan exacta 
que només pot haver-la 
escrita l’home que ell cre-
ia que havia assassinat. Ales-
hores, el protagonista emprèn la re-

ga que atrapi el lector com per po-
sar en marxa tot un mecanisme de 
reflexions, de dilemes i de situaci-
ons que li permeten aprofundir en 
el caràcter complicat dels seus per-
sonatges i en la fatalitat dels seus 
destins. Ja se’m perdonarà que ho 
digui amb una expressió tan suada, 
però la idea de destí fatal, i la sensa-
ció d’impotència, de no poder sinó 
rendir-se davant la seva força, tra-
vessa tota la novel·la, des del co-
mençament lent i evocador fins al 
final violent i precipitat. 

Transvasada per Maria García 
Barris a un català elegant i fluid, la 
prosa de Gazdànov sona igual de 
bé tant quan descriu l’amor entre 
un home i una dona com quan re-
lata la violència o les confessions 
etíliques entre dos homes. Una 
petita joia.!
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cerca del tal Wolf. Vol confirmar-ne 
la identitat i, sobretot, vol veure fins 
a quin punt ha viscut innecessària-
ment en el pesar i en el remordiment 
d’una culpa que no li corresponia 
sentir. 

La novel·la és un drama psicolò-
gic sobre el món dels expatriats 

russos –homes i dones que 
viuen en un present in-

complet perquè el 
passat perdut i ferit 

que han d’arrosse-
gar fa impossible 
que portin una vida 
serena i estable– i 
alhora és un noir de 

caràcter existencial. 
En aquest sentit, 

Gazdànov fa servir el 
misteri que articula la tra-

ma no tant per generar una intri-
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