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L’esbóspreparatorideMirópera la
sevaaccióalCOACentraa laFundació
El dibuix ha estat cedit pels arquitectes del Studio PER, còmplices de l’acció

TERESA SESÉ
Barcelona

“Una obra que desafia les bones
maneres, l’especulació econòmi
ca, la idea mítica de l’artista sa
cerdot, i que ésuna imatgedevio
lència al carrer. És una ruptura
radical amb el sistema de valors
establert”, va escriure el crític
Alexandre Cirici, a propòsit de
l’acció realitzada per Joan Miró,
el 1969, a la vidriera de la planta
baixa del Col∙legi Oficial d’Arqui
tectes de Catalunya i Balears, co
incidint amb la seva exposició
Miró otro. D’aquellmural efímer,
que va ser destruït pelmateixMi
ró dos mesos després, n’han que
dat com a testimoni la pel∙lícula
de Pere Portabella (Miró l’altre),
les fotografiesdeColita i unesbós

preparatori en tinta i cera sobre
paper que l’artista va regalar als
joves arquitectes del Studio PER,
impulsors i còmplices d’aquell
subversiu happening de creació
destrucció d’un artista que ja ha
via fet 76 anys.
Tres d’aquells arquitectes, Pep

Bonet, Cristian Cirici i Lluís Clo
tet (hi va haver un quart soci i
col∙laborador, Òscar Tusquets)
han donat el dibuix a la Fundació
Miró de Barcelona, que l’incor
poraa la sevacol∙lecció.Elmateix

Miró explicava així la seva inter
venció a Georges Raillard: “Els
joves arquitectes van voler fer
una exposició de xoc, d’atac, el
contrari de l’exposició oficial, an
tològica, que es va fer abans: el
pintor dels museus [a l’Hospital
de la Santa Creu]. No vaig anar a
la inauguració oficial. Jo era a
Barcelona, però a l’últimmoment
vaig fer dir que no hi seria, per no
trobarme amb les autoritats. Al
contrari, per als joves arquitectes
jo era allà, i a les 3 de lamatinada,

perquè no hi hagués gent, no era
un espectacle, vaig pintar des de
la vorera. Després vam anar a
prendre un cafè amb llet i un
croissant per escalfarnos una
mica. El que m’interessava era el
gest instantani, sobre un fons
preparat on hi havia inscripcions
en català a favor de la llibertat de
Catalunya”.
La peça resultant, de 44metres

de llarg i uns 70 metres quadrats
de superfície que ressegueix to
tes les finestres de la planta baixa

delCOACdeBarcelona, a laplaça
de la Catedral, sota elmural exte
rior de Pablo Picasso, gairebé no
s’assembla a la maqueta, però
com apunta Rosa Maria Malet,
directora de la Fundació, per a
l’artista només era un punt de
partida, “un imaginar el que pot
acabar sent, no buscava una re
producció literal”. Miró va assig
nar un color (groc, verd, blau i
vermell) a cadascun dels quatre
arquitectes, que havien estat
també els comissaris de la seva

exposició, i els va donar carta
blanca per pintar el que volgues
sin. Es va reservar el color negre
per a ell com a rematada final.
L’acció es va dur a terme el 27
d’abril del 1969 a la matinada, i el
30 de juny, ara a plena llum del
dia, Miró el va esborrar amb es
combra i dissolvent. Un gest ra
dical del Miró més experimenta
dor, que va suscitar grans elogis
(l’article de Louis Aragon Barce
lone a l’aube, de Louis Aragon,
publicat en Les Lettres Françai
ses, on destacava el caràcter vo
luntàriament nocturn, gairebé
clandestí de l’acció, per evitar
multituds: “Deia amb gràcia, se
gons m’han explicat, que això se

ria massa Dalí”) i alguna decep
ció, com la que expressava el crí
tic d’art i col∙laborador de la
revista Triunfo JoséMª.Moreno
Galván: “L’espectacle de veure
Joan Miró destruir l’obra d’art
que ell havia fet amb les seves
pròpies mans, no m’agradaria
veure'l mai més (...). Amb tot, no
puc deixar de reconèixer que al
guna cosa em subjuga en aquest
gest deMiró i dels joves arquitec
tes barcelonins. Això de destruir
mig milió de dòlars a plena llum
del dia és molt bonic”.
RosaMariaMalet agraïa ahir el

gest “simpàtic i generós” dels ar
quitectes fundadors del Studio
PER . “És el testimoni d’una his
tòria excepcional que enriqueix
el nostre fons i ens permet apro
fundir en l’estudi de l’última eta
pa de l’artista, molt marcada pel
seu afany experimentador, ja si
gui a través del foc amb les seves
Teles cremades o l’aigua en el cas
de l’escultura ceràmica La deessa
del mar que va submergir al mar
de JuanlesPins.!

“Això de destruirmig
milió de dòlars a plena
llumdel dia ésmolt
bonic”, va escriure el
críticMorenoGalván

JOAN MIRÓ / LV

Esbós del mural executat a la vidriera del COAC per a l’exposicióMiró otro el 1969

REDACCIÓ Madrid

Obra Social La Caixa se suma als
actes del V centenari de Teresa
de Jesús impulsant una gira de
dansa contemporània amb l’ac
triuMarta Etura com a protago
nista. El director general de la
Fundació Bancària La Caixa,
Jaume Giró, i el president de la
Fundació V Centenari, Miguel
Márquez, van firmar ahir l’acord
que farà possible la realització
de la gira, que amésde l’especta
cle de dansa inclou una obra de
teatre per a nens i un concurs li
terari dirigit a estudiants de pri
mària i secundària.
L’espectacle de dansa Teresa,

ora al alma serà coreografiat pel

ballarí Chevi Muraday, premi
Nacional de Dansa, i Etura hi in
terpretarà el paper de santa Te
resa. Està inspirat en els dife
rents estats de l’oració teresiana
que lamateixa santa Teresa nar
ra a la seva autobiografia El libro
de la vida. L’itinerari preveu, de
moment, Àvila, Toledo, Logro
nyo, Bilbao, Madrid, Burgos, Sa
ragossa, ACoruña,Màlaga, Sevi
lla, Pamplona, Barcelona i Va
lència.
“Santa Teresa de Jesús va ser

una dona valenta, capaç d’em
prendre importants reformes
socials i que, a més, tenia un ta
lent innat per a la literatura”, va
subratllar Giró, per a qui “una fi
gura d’aquesta rellevància es dó

na cada molt de temps i la seva
efemèride és una oportunitat
que se’ns brinda per apostar per
noves propostes culturals reme
morant l’exemplar compromís
social i l’esperit emprenedor que
la va caracteritzar”. Miguel
Márquez va agrair el compromís
de l’Obra Social La Caixa amb
aquest esdeveniment, qualificat
pel Govern espanyol d’“excepci
onal interès públic”. L’obra de
teatre per a nens, que visitarà es
coles de tot Espanya, porta per
títol El viaje de Teresa, i pretén
acostar la figura de l’avilesa als
joves. El cinquè centenari del
naixement de Teresa de Cepeda
i Ahumada va ser el passat 28 de
març.!

L’Obra Social LaCaixa s’uneix als
actes delV centenari de santaTeresa

Elmural, realitzat
en col∙laboració amb
els arquitectes, va ser
esborrat per l’artista
amb dissolvent JoanMiró pintant la vidriera de l’edifici del Col.legi Oficial d’Arquitectes


