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Oriol Pi de Cabanyes ha escrit un estudi sobre Joaquim Mir

Idees noves sobre Joaquim Mir
A S S A I G
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Oriol Pi de Cabanyes,
Passió i mort de Joaquim Mir.
Parsifal. Barcelona, 2004.

D
urant molts anys,
sobretot amb la
coartada del reco-
neixement oficial
de certs pintors, es

va anar amagant que l’art ca-
talà va patir un terrabastall
considerable després de la
Guerra Civil. Càrrecs diversos,
sovint mentides o acusacions
anònimes, impulsaren la ven-
jança dels vencedors contra
un món que mai no podrien
entendre: la llibertat creadora
feia nosa a la idea absolutista
de la cultura que volien els
addictes al règim. Així va tenir
lloc una autèntica caça de
bruixes que ni tan sols va res-
pectar una mateixa identitat
religiosa o una certa indife-
rència política. La creativitat
–sens dubte per la por davant
del que és desconegut–, l’esti-
mació per una llengua i un
país, van ser prou des del co-
mençament per desfer l’evo-
lució europea dels artistes ca-
talans. L’art, segons la nova
oficialitat, només es podia
concebre des del primitivisme
i l’atavisme de les normes
clàssiques. Tota mostra de ge-
ni havia de ser eliminada.

Aquesta actitud va condici-
onar els successos que envol-
taren la mort d’un dels pin-

tors catalans més reconeguts
de l’època, Joaquim Mir (1873
- 1940). Genial paisatgista que
es va apropar a l’abstracció en
moltes de les seves obres, Mir
arribaria a oferir-nos una visió
particular de l’impressionis-
me a través d’un esforç titànic
per dominar els colors que
s’expressen en les transfor-
macions de la llum, una visió
que, si considerem obres com
ara Poble escalonat (1909) i Pai-
satge (1910), l’agermana amb
pintors com ara Cezzanne i
Matisse. D’altra banda, si pa-
rem atenció als seus pastissos
i dibuixos, hi podem descobrir
el mateix esperit que movia a
Berthe Morisot, fascinada
també per la llum i la natura.

Així, la seva obra ens va
deixar incursions als marges
del color que, amb llums di-
ferents, s’haurien entès bé
amb les pinzellades de Soro-
lla. I és necessari el retrat d’a-
questa passió per la pintura
–“jo pinto i prou...”– per en-
tendre millor el tipus d’inves-
tigació que du a terme Oriol Pi
de Cabanyes al llibre Passió i
mort de Joaquim Mir. Es tracta
de burxar en la sensibilitat
individual i col·lectiva d’una
època per substituir o com-
pletar els documents que ens
han quedat dels últims anys
del pintor, de trencar amb la
imatge que s’ha volgut esta-
blir: beneitó, analfabet, brò-
fec, per esbrinar com era real-
ment Mir i com van afectar a
les seves malalties físiques els
fets del 1939.

Hi ha una queixa general
pel que fa al llibre de Josep Pla,
El pintor Joaquim Mir, i l’exces-
siu paternalisme amb què s’hi
tracta la figura de Mir. Pla,
meravellós en tants aspectes,
desplega la seva escriptura
amb intencions humanísti-

ques que documenta amb
anècdotes impagables, però
les circumstàncies reals de la
seva detenció o l’anàlisi de la
seva obra des d’un punt de
vista estètic, són insuficients.
Pi de Cabanyes intenta donar
resposta a aquestes qüestions.

A la primera, mirant de situar
Joaquim Mir en l’epicentre
dels creadors plàstics catalans
d’aleshores; a la segona, tra-
ient la pols a documents i
testimonis que fan llum sobre
la injustícia del tracte que va
rebre dels vencedors.

ENTRE ART I BARBÀRIE
El resultat és un llibre que
ens sorprèn amb una inte-
ressant lectura dels docu-
ments històrics, però també
un bon exercici per calibrar
l’enorme línia de separació
que existeix entre l’art i la
barbàrie. A través de papers
que no havien estat estudiats
abans, l’autor del llibre en-
tén que la detenció del pin-
tor va estar entre els deto-
nants que van provocar la
seva mort; altres podrien ser
la tristesa i la incertitud per
un futur en què la llibertat
–la del creador, sobretot, que
ell havia pres com a emble-
ma– no era possible. Pi de
Cabanyes ha reconstruït amb
encert la lluita de sensibili-
tats que va envoltar els dar-
rers passos de Mir, sense dei-
xar-se cap racó on pogués
haver-hi veritats amagades.

Potser només s’ha de fer un
retret a aquest llibre, tan ben
documentat, i és que l’autor
no arribi a fer una elaboració
més literària del text. Testi-
monis i papers, notes i citaci-
ons ens transmeten la tasca
d’un investigador, d’un entès
en assumptes d’art, però li
hauria mancat un altre bull
per poder parlar ara d’un lli-
bre esplèndid. Per contra,
l’hem de considerar un llibre
interessant i ben fet, una re-
cerca necessària i desitjable
sobre el tracte injust que du-
rant molt de temps va rebre la
figura de Joaquim Mir. I, ben
pensat, no és poca cosa.

EPA

Georges Simenon

Mirall davant d’un mirall
N A R R A T I V A
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Georges Simenon,
Les memòries de Maigret.

Traducció de Maria Bohigas.
Columna, 2004.

E
l comissari Maigret
forma part del grapat
de policies antihe-
roics que poblen amb
fortuna les pàgines

d’un llarg reguitzell de novel·les
de procedència –autoria– di-
versa. Una de les seves caracte-
rístiques més pregones té a
veure amb la nacionalitat del
seu pare, el belga nascut a Lieja
i adoptat per França Georges Si-
menon (1903 - 1989): això allu-
nya Maigret dels estereotips
que els autors dels Estats Units
han imposat a les seves criatu-
res, més vinculades a l’acció
que no pas a la reflexió.

En certa manera, i des del
més gran dels respectes, el co-
missari Maigret és un policia de
províncies que treballa amb el
cap des de la saviesa que pro-
porciona la combinació de
l’observació i la reflexió. No hi
ha, en les peripècies de Maigret,
el ritme, el brogit i la intensitat
frenètics de les cascades: les se-
ves investigacions policials te-
nen més a veure amb la força

constant i poc perceptible dels
rius ben allitats que segueixen
el curs que els pertoca amb la
seguretat que duran les aigües
fins al mar. És a dir, que, tot i la
parsimònia i la inacció apa-
rents que es poden detectar en
les novel·les del comissari de
Simenon –un escriptor, d’altra
banda, amb una història per-
sonal tan engrescadora com la
producció literària que va sig-
nar: se’l coneix com l’home de
les 400 novel·les i les 1.000 do-
nes–, el lector té en tot mo-
ment la sensació que el cas que
se li presenta es resoldrà a sa-
tisfacció dels interessos de l’or-
dre i la llei –una altra cosa és si
aquests interessos són justos,
però aquestes figues són d’un
altre paner.

La configuració de Maigret
–personatge literari i eventual-
ment cinematogràfic–, però, va
restar incompleta fins que Si-
menon va emprendre un joc de
miralls magnífic que arriba a
les llibreries amb el títol de Les
memòries de Maigret.

El llibre –costa fer-lo encai-

xar en els paràmetres de la no-
vel·la– és, evidentment, una
proposta de ficció –què han de
ser les memòries d’un perso-
natge desenvolupat a través de
la literatura?– però seria injust
limitar la consideració a aques-
ta qualificació.

Simenon fa una tombarella i
atorga a Maigret la carnalitat

que demana un personatge in-
fradesenvolupat: finalment mi-
sericordiós amb la seva criatu-
ra, l’autor francès li atorga tan-
ta vida com pot i fa del comis-
sari l’autor d’unes memòries en
què, amb veu pròpia, explica tot
allò que Simenon va deixar en
el tinter. Així, doncs, es conei-
xen a través de la veu de
l’interessat els detalls del pro-
cés que va conduir a la creació
del comissari Maigret literari
concebut per Georges Simenon
a partir de la presa de contacte
amb el comissari Maigret real,
que és, evidentment, tan fals
com la criatura que creu que
l’estrafà.

UNA DOBLE FICTICITAT
Amb tot, la doble ficticitat de
l’aposta literària no és un pes
mort: malgrat l’artificiositat de
la concepció, Maigret esdevé
més persona que personatge,
especialment quan Simenon té
el detall de permetre que la se-
va creació més cèlebre esdevin-
gui tan humà com els humans
a l’hora de queixar-se dels de-

talls més petits que han afectat
de manera que ell troba nega-
tiva la seva projecció pública,
una acció que atorga consis-
tència i credibilitat a qualsevol
personatge, prou, en alguns
casos, per fer-lo entranyable.

Amb tot, la tombarella amb
què es personifica el comissari
Maigret no seria completa si,
en un procés de sentit idèntic
però amb direcció contrària,
Simenon no esdevingués, al
seu torn, un personatge litera-
turitzat: com en els vasos co-
municants, a mesura que el
policia és menys de paper, el
literat perd consistència hu-
mana i acaba sent, en certa
manera, una recreació autopa-
ròdica amb què l’autor de-
mostra un cert sentit si no de
l’humor, sí de l’humorisme.

No hi ha, doncs, en Les me-
mòries de Maigret, cap de les in-
vestigacions que han convertit
en legió els admiradors fidels
del comissari, però això en cap
cas és un obstacle a l’hora de
fruir d’un relat que manté viu
l’interès del lector amb les ma-
teixes armes que Simenon va
fer servir a l’hora de posar a
treballar la seva criatura predi-
lecta: la reflexió sobre les parti-
cularitats de la naturalesa hu-
mana, si és sòlida i ben tramada,
és un caramel que sempre ve de
gust deixar desfer a la boca.


