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Tema de la setmana

Miró i els llibres

Joan Miró, a través del
seu treball en el camp
del llibre, crea un pont
entre art visual i poe-

sia, segueix un camí que
traspassa els límits conven-
cionals de les diverses disci-
plines artístiques, tot consi-
derant la imatge i la poesia
com a realitats indissolubles,
tal com el mateix artista es-
criu a Tristan Tzara: “En
plantejar totes aquestes
coses en conjunt, podríem
superar la idea mesquina de
l’art en aquestes especialitats
–pintura, música, escultura–
per arribar a l’expressió de
l’esperit pur i a una completa
fusió entre el poeta i l’il·lus-
trador”. Per aquest motiu,
Miró no considerava que
il·lustrava un llibre, sinó que
el feia, com es fa una escul-
tura tallada en marbre, i
quan en feia un, entrava en
“l’esperit del poeta”.

Joan Miró sempre se
sentí fascinat pels llibres i la
poesia. Referint-se als pri-
mers temps de la seva esta-
da a París, l’artista manifes-
tava: “Els poetes que Mas-
son em va presentar
m’interessaven molt més
que els pintors que vaig tro-
bar a París. Em sentia im-
pressionat per les idees que

expressaven i especialment
per la poesia que discutien.
Llegia amb afany durant
tota la nit, principalment po-
esia, en la tradició del
Surmâle de Jarry...”. L’im-
pacte de la literatura en
Miró s’ampliava, doncs, a
l’obra dels autors rehabili-
tats pel surrealisme.

Les primeres crítiques
aparegudes en diaris i re-
vistes sobre la seva obra van
ser escrites per Sebastià
Gasch, J.V. Foix i Carles Sin-
dreu i a París sovintejaren
els articles de Michel Leiris,
Georges Hugnet, Tristan
Tzara i Paul Éluard, entre
d’altres. La Fundació Miró, a
través de vint edicions de bi-
bliòfil, proposa fer un recor-
regut pel procés de creació
d’alguns llibres fets per l’ar-
tista des del moment en què
es gesten fins que esdeve-
nen obra definitiva. Per
aquest motiu, l’exposició
aplega material en bona part
inèdit i que permet seguir el
camí de realització dels lli-
bres: correspondència de
l’artista amb els editors i au-
tors, manuscrits i mecanos-
crits dels autors, dibuixos
preparatoris, maquetes
d’autor i d’artista dels lli-
bres, planxes de les il·lustra-

La fascinació de Joan Miró pels llibres i la poesia ● Posada en escena del procés
dels seus llibres il·lustrats ● Pura eclosió poètica de la imatge ● ‘Arquitectura
d’un llibre’ es pot veure fins al 6 de novembre ● Sílvia Muñoz de Imbert

Quo vadis, Sánchez?:
Amb aquest títol,
manllevat d’un llibre
de Francesc Trabal,

la revista Nexus, que publica
semestralment la Fundació
Caixa Catalunya, ha llançat un
monogràfic sobre les arts con-
temporànies a Catalunya que
enceta una remodelació de la
revista, que ha millorat el seu
disseny i continguts. Diversos
textos intenten aproximar-se
a la situació actual de l’arqui-
tectura, les arts visuals, el dis-
seny, la literatura, la música, el
cinema i el teatre, per tal de
contribuir al debat cultural.

El culte al ‘jeunisme’: L’in-
tent de Nexus és lloable per-
què constitueix una manifes-
tació intencionada per gene-
rar debat i preguntar-se de
nou cap on anem en el camp

de les arts i la creació cultural,
pregunta que feia molt de
temps que no es formulava.
Val la pena reflexionar sobre
la manca de revisions no sola-
ment històriques sinó sobre la
creació contemporània, la
falta de confrontació generaci-
onal, l’absència d’anàlisi dels
fenòmens emergents de la cul-
tura catalana, en un moment
que ens aclapara la distorsió
cultural de la globalitat i que
ens atrapa en una crisi d’iden-
titat artística abonada per la
forma de pensar de la genera-
ció arribada als poc més de
trenta anys, que ha donat la
història i la identitat per sabu-
des. És la crisi a la qual aboca
el culte al jeunisme, que diu
Dominique Baqué, que afecta
un clos generacional mancat
de referències històriques i

culturals que a primer cop
d’ull pot semblar d’una frescor
teòrica, però que, finalment,
es tradueix en una certa igno-
rància de la història de l’art,
fins i tot de la més recent, de
manera que es donen per
noves coses que ja estan in-
ventades o que ja fa temps que
han fracassat.

Manca de revisions:
Aquest culte al jeunisme s’ha
traduït en programacions d’art
contemporani, espais i centres
d’art que s’han tornat autistes
i que generen expressament
discursos desarticulats que no
consoliden absolutament res.
Aquí de revisions ningú no en
fa, ni tan sols els museus. Re-
cordem que la darrera vegada
que hi va haver una opció con-
sistent va ser amb l’exposició
Anys 90. Distàcia zero, una
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‘Nexus’

confrontació d’art català i es-
panyol al Centre d’Art Santa
Mònica, l’any 1994; enguany,
Desacuerdos va ser un intent
fallit al Macba de revisar histò-
ricament actituds rebels de
l’art confrontades a la història
oficial. Al marge d’un esperit
revisionista, cal esmentar ex-
posicions d’interès com ara
Futur compost (1999), Inter-
Zona (2000) i Vostestaquí
(2001), a la Virreina. La quei-
xa a la revista sobre l’escassa o
nul·la presència a l’Estat espa-
nyol i a escala internacional
d’artistes catalans dóna a en-
tendre que la situació és preo-
cupant i decebedora, però des
de les plataformes d’exhibició
que es gestionen ningú no fa
res. És així que ens preguntem
on va la política artística.
Quina és la seva visibilitat?

cions i els llibres un cop aca-
bats. Destaquen des del pri-
merenc Gertrudis (1927)
de J.V.Foix, fins a L’arbre
des voyageurs (1930), la
primera de moltes col·labo-

racions amb Tristan Tzara,
per arribar a À tout épreuve
(1958), de Paul Éluard, edi-
tat per Gérald Cramer. A
partir dels anys 60 i 70, el
format dels llibres s’amplia i

Miró no
considerava
que‘il·lustrava’
unllibre, sinó
que el ‘feia’

s’apropa a l’objecte, col·labo-
ra amb joves generacions de
poetes, com ara Jacques
Dupin i Joan Brossa, i també
s’endinsa en el món dels
clàssics de la mà de l’editor

Iliazd, amb Le Courtisan
grotesque (1974), d’Adrien
de Monluc, i de Gustau Gili,
amb les il·lustracions del
Càntic del sol (1975),de
Francesc d’Assís. També cal
destacar la fascinació que
sent per l’obra d’Alfred Jarry
i pel seu personatge, Ubu Roi
(1966), del qual idea dues
versions posteriors amb tex-
tos propis i populars balears:
Ubu aux Baléares (1971) i
L’Enfance d’Ubu (1975). Es
reconegué especialment sen-
sible al comentari que
Raymond Roussel va fer da-
vant la seva obra: “Això va
més enllà de la pintura”.
Miró supera els límits impo-
sats per les diferents tècni-
ques i tot dominant-les, crea
una obra que va més enllà de
la il·lustració, més enllà dels
llibres, en una pura eclosió
poètica de la imatge.

‘Bagatelles vegetales’, un dels llibres de Joan Miró. SP


