
és que santificar a 
l’artista, volíem 
mostrar el seu 
caràcter 
controvertit, la 
seua gran energia 
vital». I Joan Maria 

Minguet, comissari de la mostra Joan 
Miró, ordre i desordre, no deixa de 
subratllar-ho durant el recorregut que 
compartim amb ell un dia abans de la 
seua presentació als mitjans i a dos de 
la seua inauguració, prevista per a hui, 
dijous. El propi títol de la mostra, sens 
dubte l’exposició estrella de l’IVAM 
per enguany, indica per on van els tirs: 
«Només entrar volíem mostrar este 
ordre al que Joan Miró tant li costava 
arribar, per contraposició al desordre 
que revelen els seus quadres 
posteriors».  

I és així com arranquen els 1.000 
metres quadrats de la Galeria 1 
dedicada en exclusiva al geni català. Un 
total de 200 obres, amb una mica més 
de 200.000 euros de cost i quasi 70 
milions d’assegurança de les obres («un 
poc per dalt dels 68», precisa José 
Miguel Cortés, director de l’ IVAM), 
vénen també a contradir el caràcter 
modest d’un artista que, no obstant 
això, volava sempre molt alt. «El pitjor 
que pot succeir és situar-nos per sobre 
de les masses», deia Miró en una cita de 
1937 recollida a l’exposició. Era el Miró 
arran de terra, que de seguida apuntava 
amb ràbia cap allò més alt: «Cal pegar 
fort. La violència allibera». 

 
«VOLÍEM FUGIR DEL MONUMENT I 
DEL GENI I MOSTRAR LA 
CONTEMPORANEÏTAT D’UN  
ARTISTA AMB SORPRENENT  
ACTITUD VITAL DAVANT LA SEVA 
OBRA» (JOSÉ MIGUEL CORTÉS) 

Ordre i desordre, humilitat i potència 
infinita: este és el Miró que tant Minguet, 
a qui l’IVAM va oferir fa dos anys la res-
ponsabilitat de montar esta gran exposi-
ció, com Cortés pretenien visibilitzar. «Vo-
líem fugir del monument i del geni i mos-
trar la contemporaneïtat d’un artista amb  
actitud sorprenent i vital davant l’obra», 
assenyala el director del museu valencià, 
conscient d’allotjar una exposició sense 

comparació a València: «S’han fet unes 
altres sobre Miró, però no d’este calibre». 
I la paraula calibre li ve com un guant a 
qui va declarar repetidament les seues in-
tencions de «matar, assassinar, violar» els 
mètodes convencionals de la pintura. 

El calibre de l’exposició, per seguir el 
rastre de tanta pólvora, el dóna també el 
nombre de prestadors de les obres: 
Museu Reina Sofia, Fundación Juan 
March, Museu Thyssen, MACBA, 
Fundació La Caixa de Barcelona, Museu 
És Baluard, Fundació Pilar i Joan Miró 
de Palma, Museu Boijmans Van 
Beuningen de Rotterdam i, és clar, la 
Fundació Joan Miró. Al costat d’ells, un 
significatiu nombre de col·leccionistes 
privats que contribuixen amb al voltant 
d’una quarta part de les peces. Peces 
que mai s’han exposat juntes en tal 
quantitat, incloent alguna inèdita com la 
que presidix la paret frontal de 
l’entrada a la Galeria 6. 

 
«NATURALMENT, NO HE 
NECESSITAT MÉS QUE UN INSTANT 
PER TRAÇAR AMB EL PINZELL ESTA 
LÍNIA. PERÒ HE NECESSITAT 
MESOS, POTSER ANYS DE 
REFLEXIÓ, PER CONCEBRE-LA» 
(JOAN MIRÓ) 

Es tracta del quadre Sin Título  (Diseño 
para estarcido, 1946), que ve a separar 
les obres al·ludides per Minguet 
entorn de l’ordre i el desordre que, ja 
d’entrada, orienta i desorienta la 
mirada de l’espectador. Al costat 
d’ella, esta reveladora declaració de 
Miró: «Naturalment, no he necessitat 
més que un instant per traçar amb el 
pinzell esta línia. Però he necessitat 
mesos, potser anys de reflexió, per 
concebre-la». Esta mescla d’aparent 
senzillesa i indubtable complexitat és, 
com subratlla Minguet, característica 
del treball d’un artista incomprengut 
per l’Acadèmia. 

«La senzillesa va a la contra de la 
seua obra, perquè sempre s’ha tendit a 
vore esta senzillesa en termes 
pejoratius. Qui no ha sentit allò de ‘Això 
ho faria un nen’? L’Acadèmia ha tendit 
després a situar-lo en la normalitat. 
Nosaltres volem reivindicar esta 
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L’IVAM TIRA LA CASA PER LA  
FINESTRA DEDICANT-LI PER PRIMERA 
VEGADA UNA EXPOSICIÓ AMB MÉS DE  
200 OBRES QUE MOSTREN LA SEUA 
ENERGIA VITAL I LES SEUES CONTRADICCIONS

TEXT DE SALVA TORRES  FOTOS DE BIEL ALIÑO

«NO VOLÍEM 
SANTIFICAR 
JOAN MIRÓ»

CONTINUA EN LA PÀGINA SEGÜENT

M
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Joan Maria Minguet, 
comissari de la  

mostra ‘Joan Miró, ordre i 
desordre’. BIEL ALIÑO



anomalia, perquè el que Miró busca no 
és la complaença, sinó el xoc», apunta 
Minguet, enmig del soroll que 
provocaven els últims retocs de 
l’exposició. «Estem impossibilitant l’art 
en dificultar el acte pur de transmissió 
de sensacions», diu el comissari, en 
al·lusió clara al treball en esta direcció 
de Miró. «Jo no progrese, jo salte d’una 
cosa a una altra: per este motiu ignore 
el que passarà», va declarar l’artista en 
una altra cita recollida en la mostra. 

 
«VA SER UN HOME MOLT METÒDIC, 
PORTAT NO OBSTANT AIXÒ A 
TRENCAR FRONTERES. MÉS QUE 
CREAR UN MAUSOLEU AMB LES 
SEUES OBRES, EL QUE PRETENÍEM 
ERA MOSTRAR A UN MIRÓ MOLT 
MÉS VIU» (CORTÉS) 

A Cortés li meravella esta vitalitat. «És 
que parlem d’algú que als 80 anys es va 
arriscar amb esta obra». I assenyala la 
peça penjada i foradada producte del foc i 

l’acció que apareix recollida en un video, 
on es veu a Miró prenent la tela objecte 
de la seua intervenció plàstica. «Va ser un 
home molt metòdic, ordenat, reflexiu, 
que li porta, no obstant això, a trencar 
fronteres». Per això el director de l’IVAM 
diu que «més que crear un mausoleu amb 
les seues obres, el que preteníem era 
mostrar a un Miró molt més viu», sens 
dubte d’acord amb l’esperit transgressor 
que va manifestar des dels seus orígens. 

Surt a relluir La Masía, absent en la 
mostra. Se sap que Ernest Hemingway es 
va guanyar el dret a comprar-la en una 
partida de daus que va jugar al costat del 
seu amic Shipman i que van ser tots dos 
els que després, acompanyats per 
l’escriptor John Dos Passos, van 
recol·lectar els diners per les brasseries de 
Paris per poder pagar-ho. «Si haguérem 
portat La Masía [actualment en la National 
Gallery of Art de Washington], s’hauria 
convertit en l’exposició de La Masía, la 
qual cosa haguera sigut un obstacle per al 
Miró més radical que volíem mostrar», 
puntualitza Minguet.  

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

SIN TÍTULO (DISEÑO PARA ESTARCIDO, 1946) 
És una peça inèdita en la qual està molt concentrada la pintura. Part de la realitat per a 
procedir a la seua conversió en signes. Hi ha un personatge circense amb un fuet. 
L’animal, la pista de circ. És un quadre molt alegre i amb personatges grotescs.

ESTUDI PER LA TRILLA Y BATTAGE DU BLÉ (1918) 
Estos dos quadres, que no s’havien mostrat mai junts, suposen una comparació interessant. 
El dibuix, amb connotacions mediterrànies de certa tradició, està millor resolt que l’oli, on l’ús 
del color violeta no és gens realista. Miró no s’atrevix encara a la ruptura que vindrà després.

LES TRES OBRES INÈDITES DE L’EXPOSICIÓ COMENTADES PEL COMISSARI JOAN MARIA MINGUET
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«JA EN ELS SEUS INICIS LA 
DISCIPLINA ES CONVERTIX PER A 
ELL EN UNA CAPTIVITAT. ES 
SOTMET A LA TRADICIÓ, PERÒ  
PROMPTE COMENÇARÀ A 
ALLIBERAR-SE D’ELLA» (MINGUET) 

Com s’explicita al començament de la 
mostra, amb Joan Miró, ordre i 

desordre s’exploren «els traços 
d’indisciplina que l’artista va anar 
deixant al llarg de la seua trajectòria 
per poder vèncer la seua 
neutralització. Ja en els seus inicis la 
disciplina es convertix per a ell en 
una captivitat. Se sotmet a la tradició, 
però prompte començarà a alliberar-
se d’ella». Les teles cremades, 
esquinçades i foradades són un clar 
exemple. Alguna cosa que el 
comissari explica en relació amb la 
mostra del Gran Palais de París en 
1974, on amb 80 anys va preparar 
«una explosió d’indisciplina» a força 
de totes estes teles intervingudes: «Ja 
fa anys que l’artista està jugant amb 

l’obra que, en la seua senzillesa, 
incomoda a l’espectador. La simplesa 
com una complexitat ja resolta que 
t’interpel·la directament, encara hui». 

Les 200 obres exposades no 
seguixen un ordre cronològic, sinó que 
rastregen el desordre propi de 
l’esquinçament i la vitalitat amb la qual 
Miró treballava. Per a ell, crear era 
trencar amb l’anterior i trencar-ho amb 
violència. Una violència que veia 
continguda al poble. «El poble sempre 
és igual a si mateix, en efecte, i a tot 
arreu, espontàniament, crea coses 
meravelloses». Per això Miró apel·lava 
a la gent plana, no contaminada, que 
veia millor la seua obra que els 
intel·lectuals i els teòrics. «Sempre va 
dir que no volia estar sotmés per cap 
moviment», indica Minguet. Ni 
surrealisme ni, posteriorment, 
marxisme, «encara que era un 
demòcrata convençut», aclarix el 
comissari. 

A més de pintures i escultures, 
l’exposició també recull les grans 



titelles creades per a l’obra de teatre 
Mori el Merma, de la companyia 
Teatre de la Claca, que fa dos anys va 
exposar el Centre del Carme. «Només 
vàrem mostrar dos personatges 
centrals de l’obra i algunes fotografies 
inèdites de Manel Esclusa sobre esta 
obra». Minguet destaca l’interès de 
Miró pel teatre i el circ. Coneguda és 
la seua obsessió per Ubú rei, d’Alfred 
Jarry, de la qual també es mostra 
algun dibuix. Mori el Merma es va 
estrenar al Liceu de Barcelona en 1978 
i, com va recordar Joan Baixas, 
director de l’espectacle, allò no va ser 
teatre polític, sinó un «vòmit de 
celebració» per la mort del règim 
franquista. 

 
«LA PINTURA DE CAVALLET  
NOMÉS VA BÉ COM A REPÒS I PER 
ACONSEGUIR UNA POESIA,  
PERÒ ÉS CAP A LES COSES DE  
GRAN ENVERGADURA HUMANA 
 I COL·LECTIVA, QUASI ANÒNIMA, 
ON CAL ANAR» (MIRÓ) 

El comissari agraix la llibertat amb la 
qual ha pogut treballar. «Miró està 
molt ben cartografiat i catalogat, de 
manera que es tractava de fer una 
exposició de tesi i d’especulació; 
saltar-te allò més conegut i oferir una 
prospecció del seu treball». Per este 
motiu incidix en la seua faceta més 
arriscada: «En lloc de perdre temps 
amb el seu llenguatge de signes, va de 
sobte i es fa radical amb la crema de 
teles». També es recull en un video el 
«hapenning o performance» que va 
fer al Col·legi d’Arquitectes, «on porta 
l’art a la ciutat».  

Diu l’artista en una altra de les cites 
que recorren l’exposició: «M’he 
afermat encara més en el que sempre 
hem dit, la pintura de cavallet només 
va bé com a repòs i per aconseguir una 
poesia —això ja és molt—, però és cap 
a les coses de gran envergadura 
humana i col·lectiva, quasi anònima, 
on cal anar». Esta necessitat al·ludida 

d’assassinar la pintura a la recerca de 
les seues entranyes és el que Minguet, 
a l’ombra de la llibertat donada per 
Cortés, ha recreat. Igual que les 
contradiccions que travessen la seua 
obra. 

«Sí, esta pintura de cavallet de la 
qual parla i que viu com si fora una 
presó de burgesos, però de la qual ell 
també va viure, és a la vegada la que va 
voler trencar en tot moment». Vivia, 
una vegada més, a cavall entre l’ordre i 
el desordre. «Cada dia sent més la 
necessitat d’una gran disciplina –únic 
camí per arribar a fer obra clàssica-, al 
que hem de tendir, classicisme en el 
que siga», va deixar escrit en 1918, els 
anys del seu començament, quan la 
tradició de la qual mamava de seguida 
seria trontollada. 

«PER EXPLICAR L’OBRA DE MIRÓ 
EM VE LA CITA DE BRANCUSI: ‘EN 
ART, LA SIMPLICITAT ÉS UNA 
COMPLEXITAT JA RESOLTA’» 
(MINGUET) 
«Porte 35 anys escrivint sobre Miró i 
que un gran museu et done la llibertat 
de muntar una exposició per fer-te 
preguntes és d’agrair». Minguet va 
tindre clar des del principi que no es 
tractava de fer una espècie 
d’hagiografia de l’artista, «no volíem 
santificar a Miró», sinó dibuixar un 
perfil ben diferent, tan controvertit 
com coherent amb la vitalitat que 
traspuava per les seues porositats. I 
cita a Brancusi per recordar al propi 
Miró: «En art, la simplicitat és una 
complexitat ja resolta».  

Al fons de la Galeria 6, una vegada 
travessada de cap a cap esta mescla 
d’ordre i desordre que caracteritza el 
conjunt, l’espectador es topa amb una 
paret repleta de cartells com una mena 
de gran mural. Abans, diverses 
ceràmiques completen el gros de 
l’exposició. «Ací passem a l’àmbit del 
Miró social, el que vol commoure a la 
societat amb el seu art». I Minguet 
recorre a les cartes del propi Miró, on 
diu que l’artista sempre parlava que les 
formes en les seues obres «devien 
alterar al públic».  

«Va ser un dels artistes que més cartells 
va fer en la seua vida: són com un enorme 
grafiti», fent-se ressò de les seues pròpies 
paraules: «Tracte d’envair la ciutat amb 
les meues formes». José Miguel Cortés, 
aprofitant que el comissari ha d’atendre 
altres menesters, al·ludix a estos cartells 
amb els quals Miró «trenca les fronteres 
de l’art, relacionant-ho amb la vida 
quotidiana i posant-ho al mateix nivell 
que el gran art». I és així, posats uns al 
costat d’uns altres, solapant-se com si 
foren fragments d’un gran mural, com es 
tanquen els 1.000 m2 d’una exposició que 
sembla voler rebentar les parets de 
l’IVAM. 

 Miró va parlar dels museus com si 
foren cementiris. Estos mausoleus dels 
quals l’IVAM vol fugir a l’hora d’acollir 
tan contradictori inquilí. «Volem recollir 
la seua vitalitat», reiteren tant el 
comissari com el director del suposat 
«cementiri». Amb tanta obra 
assassinada, morta i fins i tot violada ho 
tenen difícil. Encara que Miró, tan 
contradictori, acabe per tornar-los la raó 
quan deia que ell s’expressava 
plàsticament i que era més que un 
pintor, perquè anava «més enllà» del pur 
llenguatge de formes i colors. Santificat 
o no, l’IVAM es fa ressò de Joan Miró 
per primera vegada en els seus ja quasi 
30 anys d’història. Cinc abans havia 
mort l’artista, el naixement del qual ara 
se celebra també (150 aniversari). Ordre 
i desordre, naixement i mort, fins el 17 
de juny.
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