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L
a meva obra hauria
de ser com un poema
convertit en música
per un pintor”. Dit i
fet. La maduresa de

Joan Miró, el període artístic en
què l’artista s’allibera i assoleix
les seves màximes quotes de lli-
bertat expressiva, ha desembar-
cat a Istanbul.
Ahir es va inaugurar en la que

va ser capital otomana una ma-
croexposició de l’artista català
composta per 125 obres que
ofereixen la diversitat de regis-
tres imaterials fets servir perMi-
ró: pintures a l’oli i acrílics, escul-
tures, ceràmiques i tèxtils. La
mostra en gran part repeteix
l’acollida a Taiwan l’any passat,
però algunes obres i pertinences
personals són exhibides per pri-
mer cop.
Per al Museu Sakip Sabanci,

que ja ha presentat grans de l’art
com Picasso, Monet i Rem-
brandt, la mostra és el fruit d’un
exitós contacte amb la Fundació
Joan Miró que data de fa tres

anys. Altres artistes espanyols de
la talla de Picasso i Dalí també
formen part del somni fet realitat
i, juntament ambMiró, són quali-
ficats com “la trilogia catalana”
en el prefaci del catàleg de l’expo-
sició firmat per la directora del
Museu Sakip Sabanci, doctora
Nazan Ölcer.
“Durant molt de temps

Turquia va estar tancada al món
de l’art occidental. Tan sols en
els últims quinze anys hempogut
començar a contemplar originals
de grans artistes”, va posar ahir
èmfasi en la presentació davant
els mitjans Ölcer. Donava així a
entendre el perquè de la gran im-

portància de l’art modern avui
dia al país euroasiàtic. Turquia ja
coneixia de fet l’obra de JoanMi-
ró –a través d’una breu exposició
de pintures, gràfics i escultures a
càrrec de la col·lecció Maeght al
Museu Pera d’Istanbul el 2008–,
però fins ara la seva obra no ha-
via estat mostrada amb aquesta
magnitud. Arriba a més a més
amb documentals que expliquen
la singladura vital del català
etern i fins i tot workshops per-
què els nens comencin a accedir
a l’art modern.
L’univers de maduresa artís-

tica de Joan Miró se centra
aquesta vegada endiversos cos-

sos artístics carregats de simbo-
logia: “les dones, els ocells i les
estrelles”, que no en va bategen
l’exposició. No és casualitat
que altres avantguardistes dedi-
quessin poemes a Miró: ell ha-
via creat una obra gràfica que
viu d’un profund impuls poè-
tic. Basada en llenguatge secret
que busca l’harmonia de colors
–sempre primaris, radicals– i
de símbols. Miró es va centrar
en una constel·lació de diver-
sos conceptes traduïts a imat-
ges que des de la seva aparent
simplicitat són capaces de re-
flectir el cosmos de l’artista i el
seu entorn.

El període d’eclosió creativa ar-
riba per aMiró a través d’un llen-
guatge singular i intransferible.
Havent sobreviscut les dues
grans conteses contra el feixisme
–la Segona Guerra Mundial i la
guerra civil espanyola– a més de
superat desfetes financeres diver-
ses, el pintor-poeta (1893-1983)
s’estableix definitivament a Pal-
ma deMallorca el 1956. Per fi dis-
posa d’un ampli estudi per donar
curs al seu pols vital.
Amb el rerefons d’una actuali-

tat a Turquia que viu aquests
dies sobresaltada per una altra
lluita contra el feixisme –aquesta
vegada personificadaper la deses-
perada lluita dels peixmergues
contra la marea negra de l’Estat
Islàmic (EI) a escassos quilòme-
tres de la frontera amb Síria–, el
moviment artístic encarnat per
Joan Miró –nascut, com el da-
daisme, també d’un trencament
existencial– cobra de nou una im-
portància vital.
“El surrealisme continua viu

d’una manera conceptual més
que com un sistema d’imatges o
composicions gràfiques o dis-
senys. I probablement això és

més important i més transcen-
dental perquè una imatge pot
desaparèixer”, explica a La Van-
guardia la directora de la Funda-
cióMiró, RosaMariaMalet. “No
sé si Miró n’era conscient però
està clar que aquesta manera
d’entendre l’art va triomfar”, afe-
geix.
En explicar l’obra del seu avi,

Joan Punyet Miró, ara a càrrec
de la Successió Miró, no admet
concessions: “Miró era una perso-
na que o pintava o moria. El seu
interior acollia una força expres-
siva descomunal, agressiva, fu-
gaç i poètica al mateix temps,
que havia de sortir a través en
una emanació artística en su-
ports diferents”. I el nét de l’artis-
ta afegeix, per si en quedaven
dubtes: “Sense això, Joan Miró
és un home que s’hauria mort
per una frustració creada per no
donar sortida a la seva constant
vital que era l’art”.c
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estrelles’ reuneix
125 obres al Museu
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Laconstel·lacióMiró
arribaa l’univers islàmic

ChristianRizzo,AkramKhan,DV8
i JérômeBel, estrelles delMercat
JUSTO BARRANCO
Barcelona

El gran triomfador del festival
d’Avinyó del 2013, Christian Riz-
zo, amb l’energia desbordant de
D’après une histoire vraie; l’espec-
tacle amb què va debutar Wim
Wandekeybus fa 27 anys i que va
sacsejar el món de la dansa:
What the body does not remem-
ber; lamolt sexual John, dansa te-
atre basada en històries reals i

creada pels britànics DV8 Physi-
cal Theatre; Sol Picó repassant
20 anys de carrera aOne-hit won-
ders; Jérôme Bel, estendard de la
no-dansa, amb el seu clàssic The
show must go on amb intèrprets
catalans; Alessandro Sciarroni,
que no falta a cap festival euro-
peu, amb Folk-s, will you still love
me tomorrow, nascut a partir
d’una dansa del Tirol i Bavària...
I, com no, l’obertura el proper 3
d’octubre amb un duel de titans:

Akram Khan més Israel Galván
amb Torobaka, un títol que suma
els dos animals sagrats de les res-
pectives tradicions d’aquests dos
gegants de la dansa.
Són algunes de les estrelles de

la programació del Mercat de les
Flors per a aquesta nova tempora-
da, que es va presentar ahir amb
l’amor, l’enamorament, com a fil
conductor. Amor a les obres i en-
tre els artistes: a més del
d’Akram Khan i Israel Galván,

que tenien urgència per treballar
junts, hi ha més duos excel·lents,
comel la fabulosa ballarina Shan-
tala Shivalingappa amb el músic
Ferran Savall o com el de la fla-
menca Rocío Molina amb la hip-
hopera Honji Wang. Però és que
també es veurà l’amor d’una ciu-
tat per un ballarí, ja que el Mer-
cat ha preguntat a institucions de
Londres, Berlín oRio quins balla-
rins haurien de veure’s aquí sí o
sí: gràcies a això hi seran la com-
panyia Sharon Fridman, l’alema-
nya Nicole Beutler o una mostra
de creadors brasilers.
I encara hi haurà molt més: un

cicle de hip-hop català i interna-
cional; l’humor de la dansa de
Pere Faura; el festival El Més Pe-

tit de Tots per a nens de zero a
cinc anys; la consolidada Secció
Irregular; el festival de creadors
europeus Sâlmon, que el director
del Mercat, Francesc Casadesús,
espera que “exploti definitiva-
ment” aquest any i on hi haurà
La Veronal... Una allau de sucu-
lentes propostesmalgrat les reta-
llades que ha estat possible, diu
Casadesús, gràcies a moltes com-
plicitats, a nous patrocinadors,
com Damm i Las Arenas, i a am-
pliar l’aforament de la sala gran
en 70 places que permetran més
ingressos. Un program que creu
“madur i de síntesi” de la feina re-
alitzada aquests anys en un mo-
ment en què el director només té
una temporada més per davant.c


