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Joan Miró escrivia al poeta J.V. Foix 
el novembre del 1931 una carta 
convidant-lo a casa seva, al pas-
satge del Crèdit, número 4 de Bar-
celona: «La meva dona i jo tindrem 
una alegria si divendres a les 10 de 
la nit vinguéssiu amb la vostra es-
posa a casa [...]. Es recomana una 
mica de puntualitat perquè hi 
haurà també altres amics». No era 
per a un sopar mundà sinó per 
mostrar les seves noves obres en 
primícia i en exclusiva als, com ell, 
socis del grup ADLAN, els Amics de 
l’Art Nou, artistes i intel·lectuals de 
la petita burgesia catalana, impul-
sats per Joan Prats, que, amb Miró 
com a far i estendard, van jugar un 
paper clau en la introducció de la 
modernitat cultural a la Barcelona 
de la Segona República, entre el 
1932 i el 1936. Va ser una de les cinc 
exposicions efímeres, selectes i 
privades –duraven unes dues ho-
res– que va muntar el pintor –a 
casa seva, a la de l’arquitecte Josep 
Lluís Sert o a les galeries d’art Syra 
i Catalònia– abans de portar-les a 
París, Nova York o Zuric. 

L’exposició Miró-ADLAN, fins al 
4 de juliol a la Fundació Miró, res-
cata els noms de gairebé un cente-
nar de visionaris, entre els quals, a 

més de Miró, Prats, Foix i Sert, hi 
figuraven Ángel Ferrant, Sebastià 
Gasch, Robert Gerhard, Mercè 
Ros, Carles Sindreu, Josep Torres 
Clavé, Ramon Sala Parés, Francesc 
Trabal o Carme Gombau. Un grup 
que «trencava amb l’herència 
noucentista més conservadora, 
per construir la modernitat de 
Barcelona en sintonia amb l’euro-
pea», apunta Muriel Gómez Pra-
das, comissària junt amb Jordana 
Mendelson i Joan M. Minguet. 

L’ADLAN va organitzar més de 
40 actes «oberts a tots els llen-

guatges artístics, pintura, arqui-
tectura, literatura o música de 
cambra, però també als més popu-
lars, com ara jazz, circ, cine, dansa 
i fotografia», explica Gómez. I 
malgrat ser «convocatòries priva-
des d’una petita elit d’amics bur-
gesos», que gràcies a la mediació 
de Miró van portar a Barcelona 
Alexander Calder, Man Ray, Hans 
Arp, Remedios Varo, Picasso o Da-
lí, «van trobar una gran difusió a la 

ciutat gràcies a la premsa».  
«No és una exposició amb do-

cuments sinó de documents», afe-
geix Gómez, on «les obres són 
també documents», apunta Min-
guet, en al·lusió a una quinzena de 
pintures de Miró, entre les quals 
Dona asseguda (1931) i Flama en 
l’espai i dona nua (1932). Provenen 
majoritàriament de la Fundació i 
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC) i molts són invita-
cions, fullets, cartes, retalls de 
premsa, fotos... que conformen 
una «exposició petita –assenyala 
Gómez– però que explica molt de 
la microhistòria i les connexions 
amb la quotidianitat de la vida cul-
tural». Un material preservat per 
Miró, «que ho guardava tot», però 
sobretot per Adelita Lobo, gestora 
cultural, secretària i tresorera del 
grup, que va elaborar un àlbum, el 
Gran Basar, amb totes les activi-
tats, remarca Mendelson.  

Minguet destaca el «paper fo-
namental de Miró a l’ADLAN», que 
a ell li va servir «de laboratori ex-
perimental». L’artista va ser deci-
siu en el número especial del 1934 
de la revista D’Ací i d’Allà, testimo-
ni de la sintonia amb el GATCPAC, 
que es va estendre al Pavelló de la 
República de París del 1937, i en el 
projecte de la revista Síntesi, con-
cebut com a òrgan oficial del grup, 
que la guerra va acabar truncant. n

Miró, guia de la modernitat a 
la Barcelona de la República

La Fundació Miró inaugura una exposició sobre l’artista i el grup 
ADLAN, intel·lectuals burgesos que van trencar amb el noucentisme.
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Van dur a la ciutat 
 Calder, Remedios 
Varo, Man Ray, 
Hans Harp, Dalí  
i Picasso


