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Joan Miró
BENVOSTRE,

J
oan Miró pintor, escul-
tor, gravador, ceramis-
ta... Però existeix un
Joan Miró escriptor? A
diferència d’altres
grans artistes del segle
XX, Miró no té obra li-
terària, ni podem se-

guir en cap escrit o assaig el seu cor-
pus teòric, ni les seves vivències per-
sonals. D’aquí la importància de les
cartes que el pintor va anar escrivint
al llarg de la seva llarga vida als seus
amics, galeristes, mecenes, familiars
i altres artistes, còmplices de la gran
aventura de l’art modern. El mateix
pintor era conscient que en les seves
missives es podien trobar moltes de
lesclausnecessàriesperconèixermi-
llor la seva obra i la seva visió de l’art.
El 1931 li escriu al seu amic Josep
Francesc Ràfols: “Em permetré
aconsellar-vosdequeguardeuaques-
tes cartes meves, que un dia po-
drán interessar-nos”.

Per això no és estrany
que ja en vida del pin-
torsorgís la ideade

recopi-

Després de
quatre anys de
treballs, avui es
presenta a la
Fundació Miró
el primer volum
de l’‘Epistolari
català’ de Joan
Miró, que inclou
les missives que
va escriure el
pintor en català
entre el 1911 i el
1945. El
monumental
llibre descobreix
el Miró
escriptor, el més
literari
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Autoretrat de
Miró, del 1919.
A sota, cartes i
postals a Joan
Prats
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lar d’alguna manera les epístoles es-
crites per Miró. El 1968, any de l’ex-
posició retrospectiva a l’Antic Hospi-
tal, l’historiador de l’art Joan Ainaud
de Lasarte, aleshores director dels
Museus d’Art de Barcelona, va tenir
la idea de recollir les cartes mironia-
nes, amb el beneplàcit del pintor.

Malauradament Ainaud va morir
el 1995 havent iniciat només el pro-
jecte. No ha estat fins fa quatre anys
que la Fundació Miró, juntament
amb la Fundació Carulla i l’editorial
Barcino, ha decidit portar endavant
l’epistolari, tenint com a base el tre-
ball que havia engegat Ainaud, amb
tres editors: la cap de la biblioteca de
la Fundació, Teresa Montaner; l’his-
toriador de l’art especialista en
avantguardesJoanM.Minguet, iel fi-
lòleg Joan Santanach.
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Un monumental llibre il·lustrat és
el primer fruit d’aquests anys de tre-
ball de l’equip d’editors. S’han reco-
pilat 488 missives, tant cartes com
targetes postals, escrites entre els
anys 1911 i 1945 en català, però
també alguna en castellà (com les
primeres missives que escriu al seu
pare, quan encara no domina prou
l’escriptura en català, o les que es-
criu a Picasso, amb qui alterna el ca-
talà, el castellà i el francès).

La recerca, auspiciada per la Fun-
dació Miró i la Fundació Carulla, ha
permès localitzar cartes, datar-les i
situar-les històricament, transcriu-
re-les amb cura (respectant l’orto-
grafia del pintor) i revisar-les. Tam-
bé s’han hagut de fer nombroses
anotacions, que situen el lector so-
bre les respostes dels corresponsals
de les cartes i fins i tot reprodueixen
alguna de les respostes per tal de
contextualitzar l’intercanvi.

Els editors esperen que aquest

Reportatge

A Miquel Miró.

Barcelona, 2 d’abril de 1911

He pasado 2 años prisionero en un
despacho, donde he hecho el sacrificio de no
poder admirar las grandes bellezas de la
naturaleza que a mi me tienen enamorado.
Me he dedicado al comercio, sin tener
ninguna vocación por él, solo dejándome
guiar por Vdes, que no conocen a fondo mis
verdaderas aspiraciones y yo, por otra
parte, sin haber consultado antes mi
corazón, y no escuchando la voz de mi
conciencia de que llamaba por la pintura
por la cual he nacido.
Renuncio, pues, a mi vida actual para
dedicarme a la pintura.

A Lola Anglada.
Mont-roig. Maig de 1916

Caríssima:
Qu’aquestas ores beatísimes de pau i sol he
pensat forsa amb vos, amigueta. Be us
voldria tenir al meu costat i fer-vos de
company en vostres caminades; que aquesta
llum blava, d’un blau puríssim, us revestís
d’aquesta gran tranquilitat dels camps, i
us enfortís com els arbres.
[...] Jo’m passo aquets dies vivint i essent
part d’aquest païsatge, que’m fa tenir un
gran amor per tot, tot ho estimo, una
bestiola petita i una fulla qualsevol.

A Josep F. Ràfols,
París, 8 de maig de 1920.

Plenament convençut, estimat Ràfols, que “la
jove pintura catalana es” millor que la jove
pintura francesa. Llástima que al nostre pais
s’ens negui la vida als artistes! Potser aquesta
manca de protecció ens sigui una disciplina
saludable. Aixís, després d’aquest dolor i
menyspreu serem mes purs. Aquí passa el
contrari, molts artistes de grandiós talent fan
teles que es veu que només son per treure’n
francs del marchan.

A dalt, ‘La
masovera’,
personatge
amb els
peus ben
arrelats a
terra, com
el mateix
pintor.
L’obra, que
pertany al
Pompidou,
es pot
veure
aquests
dies al
MNAC

A Pablo Picasso.
Mont-roig, 27 de juny de 1920

He pasado unos días en Barcelona. Efecto,
después de haber vivido en Paris, muy
aplastante. La intelectualidad vive con 50
años de retraso y los artistas hacen el efecto
de aficionados. Carencia de temperamento
y muchas pretensiones! Creo que me he
vuelto tonto aquí; si de me dicen que Luis
Masriera pinta bien, creo que no tendría
voz para reirme. Aquí viene un sueño que
atonta a esos desgraciados que se pasan la
vida aquí.

epistolariesdevinguiuna“obradere-
ferència” de l’obra mironiana ja que
les cartes de Miró aporten informaci-
ons valuosíssimes sobre el pintor.
Però, a més, remarquen els editors,
les cartes descobreixen el “Miró es-
criptor”. “Rotundament hem trobat
el Miró escriptor, hi ha qualitat lite-
rària i una gran fluïdesa en el llen-
guatge”, explica Minguet.

Des del punt de vista del Miró
home i artista, les cartes desemmas-
caren en certa manera el pintor i
“pots veure el personatge real”. “Ve-
iem com es construeix la màscara
que anirà adquirint al llarg dels anys
a mesura que la seva fama i prestigi
augmenta. Miró controla la seva car-
rera i veiem les estratègies que utilit-
za. Per exemple, en una carta del
maig del 1927 li prohibeix al crític i
amic Sebastià Gasch que parli d’ell
en aquell moment”.

De fet, Miró havia apostat molt
fort des del principi per la seva carre-
ra artística. Ben significativa
d’aquesta ferma voluntat és la carta
queobre l’epistolari iqueelpintor,als
seus 18 anys, escriu al seu pare quan
treballava com a comptable en una
drogueria de Barcelona. Ho fa en cas-
tellà, de moment, però queda clara la
voluntat del jove de dedicar-se a l’art:
“Renuncio, pues, a mi vida actual
para dedicarme a la pintura”.

Malgrat aquest inicis en castellà,
Miró té molt clar des del principi que
no pensa renunciar a la llengua cata-
lana en les seves comunicacions. No-
méstrencaaquestavoluntat justdes-
prés de la Guerra Civil per raons òb-
vies. Les cartes del 1940 i el 1941 a

l’amic i mecenes Joan Prats (que fins
ara no havien vist la llum pública)
són en castellà, però un any després
torna al català. I és que el seu senti-
ment de lligam a la terra –sobretot a
Mont-roig– és un dels temes recur-
rents a les missives, sobretot durant
la seva joventut. “No és casualitat
queMirónotraduísmaielseunomal
castellà”, recorda Minguet.

Les cartes dels primers anys són
també les més combatives artística-
ment parlant. Als seus amics Enric
Cristòfol Ricart, Josep Francesc Rà-
fols iméstardaSebastiàGasch,Miró
expressa la seva actitud a favor de
l’avantguarda.QuanésaParíss’ama-
radel’art internacionalmésavançat,
però a la vegada està convençut que
“la nova pintura catalana és millor
quelafrancesa”.AmbBarcelonaiCa-
talunya té una relació ambivalent, ja
que el domini noucentista va impe-
dir durant dècades que la seva obra
fos acceptada.

Als anys 20 i 30 és quan Miró con-
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centra la seva teoria artística. En al-
guns casos, explica Joan Santanach,
es pot seguir el procés de producció
demoltesdelesobresmestresdel’ar-
tista, com és el cas de La masia.
Aquests fragments resulten absolu-
tament aclaridors per entendre
l’obra mironiana i complementen
perfectament els esbossos de les pin-
tures, segons recorda Teresa Monta-
ner. Joan Minguet insisteix en el con-
trol que Miró exerceix sobre la seva

A Josep Dalmau.
Mont-roig, 18 de juliol de 1920

Un dia d’aquets dies començaré a fer un
dibuixos i apunts, estudis per a un quadro
important que ting pensat: un noi, un gos
negre al costat, una regadora a terra; al fons
el jardí de casa. Aquesta tela seré molt
grossa, quan jo sàpiga la mida ja li
encarregaré el bastidó.
(es refereix al quadre ‘La masia’).

A Sebastià Gasch.
París, 24 de febrer de 1927

Estimat amic: He rebut la seva lletra que li
contesto inmediatament com vosté em demana.
En nom de la bona amistat que ens uneix li
prego s’abstingui en absolut de parlar de mi a
Paris. No estranyi la franquesa en que li
parlo, però es tracta de Paris, i aquí em cal a
tot preu defensar la meva posició moral.

pròpia obra: “M’encisa perquè sem-
bla una obra absolutament pensada,
premeditada. Vol estar a l’avantguar-
da però a les cartes es veu com no és
amic de les etiquetes. Miró no utilit-
za la paraula surrealista en cap mo-
ment, per exemple. De fet, ell no vol
ser de tendència, ell vol ser simple-
ment Miró i fer una obra original”.

Cristòfol Ricart i Ràfols són dos
dels corresponsals més presents en
aquest epistolari ja que són els grans

amicsdejoventutdelpintor,peròtam-
bé hi trobem el crític Sebastià Gasch
(unapartde lescartesalqualsóninè-
dites),elgaleristaJosepDalmau,elpo-
eta J.V. Foix, el mecenes Joan Prats...
“Aquestssónelsamicsqueeldefensen
sempred’unamaneraoaltra”.

A part dels amics de sempre i de la
família,Mirós’escriutambéambladi-
buixant i escriptora Lola Anglada,
ambquiassajaunaprosamignoucen-
tistaiquetractaambcortesiadecava-
ller(potserperimpressionar-la?),Pa-
blo Picasso i Salvador Dalí (i amb el
seupare,agraïtperl’ajutqueMiróliva
proporcionar a l’empordanès), entre
d’altres.

Elvolums’aturael1945, justquan
Miró, en un moment de crisi interna-
cional, decideix tornar a Catalunya.
Enelsegonvolum,encaraenprepara-
ció,elsprotagonistesseranJosepLlu-
ísSert,JosepLlorensArtigasodenou
Prats,còmplicesitestimonisdelgran
èxit del pintor. Però aquesta ja serà
una altra història.❋

A Francesc Trabal,
Varengeville-sur-Mer, 5 d’agost de 1939

Volgut amic; perdoneu si he trigat tant de
temps en respondre la vostra lletra, però he
estat de viatge. Fa fa molt anys que no us he
vist, és ara en aquests moments de tragèdia
per a el nostre poble i per a tota la humanitat
que tiuc de nou noves vostres. Haguera tingut
un gran goig en veure-us, pot ésser aquest
hivern a Paris encara ens hi trobarem. El
mon dona tantes voltes que cal esperar que un
dia o altre us podré estrènyer la mà a
Catalunya, jo personalment crec que això
malhauradament trigarà força temps.
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A Joan Prats.
Palma, 8 de desembre de 1941

Podries fer una exhibició d’aquestes pintures,
ensenyant-les solsament a un ‘redu[id]íssim
nombre d’amics, solsament a gent d’un esperit
sensible, eliminant per complert a tot element
snob. A mí se m’ocorreixen aquests noms:
Gudiol, Figueras, Marinel·lo, Gomis,
Cassanyes, Foix [...] Et recomano també ´que
les mostris per ordre rigorosament cronològic,
per a aixì fer veure exactament la tragectòria
del meu pensament durant aquesta etapa que
considero com una de les més importants de la
meva obra, i que m’obra horitzons insospitats.
Com també ting el més gran interés en qué
mostris la part posterior de la pintura, en la
qué en forma de grafisme hi he indicat la data
i el títol de la pintura, aquest darrer redactat
en forma d’esquema de poema, important això
puix en aquestes pintures sobrepassa la
pintura, tan mesquina com a finalitat, per a
atènyer de plè la música i la poesia.

En una
carta a
Josep
Dalmau,
Miró
explica
com
pinta ‘La
masia’
(a dalt)
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