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Joan Miró i l’elit que volia 
fer moderna Catalunya

sició veiem que ell mateix també va ser 
un gran arxiver”, diu Mendelson.  

La llista d’artistes nacionals i in-
ternacionals que van participar en les 
exposicions és impressionant i in-
clou noms com Alexander Calder, 
Ángel Ferrant, Man Ray, Hans Arp, 
García Lamolla, Remedios Varo, Ma-
rinel·lo, Leandre Cristòfol, Pablo Pi-
casso i Salvador Dalí. Però com recor-
da Minguet, el col·leccionisme escàs 
i “miop” que hi havia aleshores a Bar-
celona va fer que les obres més im-
portants de Miró ara siguin en mu-
seus estrangers. “Miró va tenir un pa-
per fonamental a ADLAN –explica 
Minguet–, perquè va tenir com una 
mena d’estratègia política molt clara 
del paper que havia de tenir com a ar-
tista en la societat catalana”. “Joan 
Miró va ser com un far, un mediador, 
entre aquesta voluntat d’una genera-
ció de la classe mitjana burgesa de 
trencar amb el Noucentisme i fer ir-

rompre la modernitat en la cultura 
catalana”, subratlla. 

Una altra particularitat de l’associ-
ació és que les activitats van abastar 
“tota una sèrie de llenguatges artístics 
que fins aleshores no s’havien conside-
rat com a tals”, diu Gómez: la fotogra-
fia, el cinema, la dansa, el jazz, el circ, 
l’art popular i el primitiu. Coincidint 
amb aquesta amplitud de mires, van 
fer les seves activitats en llocs insòlits 
com el domicilis de l’arquitecte Josep 
Lluís Sert i del mateix Joan Miró, fi-
res de mostres, botigues com la joie-
ria Roca, i revistes, com el llegendari 
número de Nadal de 1934 de la revista 
D’Ací i d’Allà. Tot i que les activitats 
d’ADLAN van estar reservades a una 
elit, els membres de l’associació van 
voler que tinguessin ressò a la prem-
sa gràcies a figures com J.V. Foix i Se-
bastià Gasch, i també en van tenir in-
ternacionalment gràcies a la circulació 
dels papers i les publicacions.e

Un àlbum fet per Adelita Lobo permet refer la història d’ADLAN

01. Pilar Juncosa, Joan Miró, Josep Lluís Sert, Moncha Longás, Mundi 
Torres i Adelita Lobo el 1935. ARXIU HISTÒRIC COAC / FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 02. Portada de 
Joan Miró del D’Ací i d’Allà de l’hivern del 1934. FUNDACIÓ JOAN MIRÓ  

03. Portada de l’àlbum Gran Bazar Paris. ARXIU HISTÒRIC COAC / FUNDACIÓ JOAN MIRÓ  

04. L’exposició inclou més d’un centenar de documents i obres. C. ATSET

ART

La figura d’Adelita Lobo és encara des-
coneguda pel gran públic, però va fer 
una tasca cabdal perquè avui puguem 
conèixer amb més profunditat una de 
les iniciatives més apassionants de les 
avantguardes a Catalunya, Amics de 
l’Art Nou (ADLAN). També perquè ara 
la Fundació Joan Miró pugui dedicar 
una exposició de documents a la rela-
ció entre aquesta entitat i el pintor. 
Adelita Lobo era, com els integrants 
de l’associació que volia modernitzar 
Catalunya, de classe mitjana alta. Es 
va formar com a secretària i adminis-
trativa a l’Institut de la Dona, es va di-
vorciar i va ser mare soltera, i com a 
tresorera i secretària d’ADLAN va re-
unir en un àlbum de més de 200 pàgi-
nes, conegut com Gran Bazar Paris, 
tots els materials que van generar la 
cinquantena d’activitats que ADLAN 
va organitzar entre els anys 1932 i 
1935. Hi ha retalls de premsa, invitaci-
ons, llistes de convidats i assistents als 
actes que organitzava l’associació, fu-
llets, cartes i fotografies. ADLAN va 
seguir en actiu fins a l’esclat de la 
Guerra Civil, i no se sap si Lobo va se-
guir guardant els records de les activi-
tats en un altre àlbum. 

Gran Bazar Paris pertany a l’Arxiu 
Històric del COAC i ara s’exposa per 
primera vegada. I entre les activitats 
de les quals Lobo va deixar constància 
hi ha cinc exposicions promogudes 
per Joan Miró per mostrar als socis les 
obres que enviava a les seves galeries 
a París, Nova York i Zuric. “Treballar 
amb aquest tipus de material efímer 
ens permet mostrar microhistòries i 
connectar-les més amb la quotidiani-
tat i la pràctica cultural del moment, 
i reconstruir una petita part de la me-
mòria cultural de Barcelona”, explica 
Muriel Gómez Pradas, coordinadora 
de la Càtedra Miró de la UOC i comis-
sària de la mostra juntament amb 
l’historiador de l’art, crític i escriptor 
Joan Maria Minguet i la directora del 
Centre Rei Joan Carles I de la Univer-
sitat de Nova York, Jordana Mendel-
son. “Una de les grans lliçons de l’ex-
posició és la introducció del paper de 
la dona en l’organització promoció i 
administració de l’art modern a Bar-
celona –diu Mendelson–. També con-
necta amb una gran història de Barce-
lona: la tasca de Francesca Bonnemai-
son, que va ser professora seva”. 

Un col·leccionisme “miop” 
L’exposició porta per títol Miró-
ADLAN. Un arxiu de la modernitat 
(1932-1936) i inclou 125 peces, entre 
documents, fotografies i algunes de les 
obres de Joan Miró que es van poder 
veure en aquelles exposicions i que 
formen part de la col·lecció permanent 
del museu. “No podem entendre el pa-
per de Miró a ADLAN sense l’arxiu de 
l’associació i altres, i a través de l’expo-

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

01 

04

02 

03

Josep porta al cinema la vida del dibuixant i 
exiliat republicà Josep Bartolí. FILMIN

 ‘Josep’, premi 
César a la millor 

pel·lícula animada 

CINEMA

Després de triomfar als premis de cinema eu-
ropeus i als Lumière francesos, Josep, la 
pel·lícula animada sobre la vida del dibuixant 
i exiliat republicà Josep Bartolí, va guanyar 
ahir el premi César a la millor pel·lícula d’ani-
mació dels premis de l’acadèmia francesa. El 
director del film és el dibuixant Aurel i les 
veus són de Sergi López i  Sílvia Pérez Cruz, 
que hi posa també la música.  

En la seva curta trajectòria, Josep acumu-
la un grapat de premis als festivals d’Atenes, 
Namur i Guadalajara. El seu pas per la taqui-
lla francesa també va ser exitós: es va col·lo-
car en la cinquena posició del rànquing la pri-
mera setmana d’exhibició. En la seva estre-
na a casa nostra va situar-se entre les deu 
pel·lícules amb més bona mitjana per còpia de 
la taquilla espanyola. 

La pel·lícula exposa el tracte inhumà que 
van rebre els exiliats republicans a França i es-
tà narrada a través de flash-backs per un gen-
darme del camp, el Serge. Gràcies a Josep, 
molts espectadors francesos han conegut les 
històries d’infàmia i humiliació que mostren 
els dibuixos que Bartolí va dibuixar en camps 
de concentració com Barcarès i Bram. Geor-
ges Bartolí, nebot de Josep Bartolí, explicava 
a l’ARA que la pel·lícula ha suposat un “terra-
trèmol” polític a França: “Molta gent cau de 
cul al saber que el camp de concentració va ser 
una invenció de l’administració francesa”. 

Els altres César 
Josep és una producció francesa amb partici-
pació catalana, però no podrà competir als 
Gaudí perquè la coproducció no es va forma-
litzar abans de començar a fer l’animació. A 
l’hora de tancar l’edició impresa de l’ARA s’ha-
vien lliurat també els César a l’actriu revelació 
(Fathia Youssouf per Guapis), actor revelació 
(Jean-Pascal Zadi per Tout simplement noir) 
i millor opera prima (Entre nosaltres, de Fi-
lippo Meneghetti). El premi al millor docu-
mental el va guanyar Adolescentes, de Sébasti-
en Lifshitz, que aquesta mateixa setmana aca-
ba d’estrenar a casa nostra el documental so-
bre una nena transgènere Una niña. El premi 
al millor guió original se’l va endur Albert Du-
pontel per Adieu les cons i el de millor guió 
adaptat va ser per a Stéphane Demoustier per 
La chica del brazalete.e
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