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La Fundació JoanMiró ensenya el llegat de l’artista a la seva família i a Barcelona

Miró íntim, poètic i lúcid

idiomes.Tambéapareix elMiró
independent i llest que Massot
retrata en un segon llibre, Joan
Miró sota el franquisme (2021).
Apartirde lesesplèndidesex-

posicions del seu centenari el
1993,celebradesenmuseuscom
el MoMA de Nova York, a la
Fundació Joan Miró de Barce-
lona i al Reina Sofía de Madrid,
l’obra deMiró ha estat cada ve-
gadamésbencompresaivalora-
da, fins i tot per unpúblic ampli.
En el període d’entreguerres
(anys vint i trenta) van ser so-

Miró. El llegat més íntim, que es
presentaa laFundacióJoanMi-
ró de Barcelona fins al 26 de se-
tembre, és una d’aquelles expo-
sicions infreqüents de què un
pot sortir de molt bon humor.
Perquè això pugui passar es ne-
cessiten certes condicions. La
primera és que l’artista expressi
una connexió profunda i positi-
va amb la vida i amb el seu art,
cosaqueescompleixplenament
en aquest cas. I la segona és que
el visitant també tingui una bo-
na sintonia amb l’obra plàstica
de l’artista. I Joan Miró era un
animal poètic i llibertari –en el
millor sentit d’aquestes parau-
les–, un creador discret, pro-
fund i salvatge, també en el bon
sentit d’aquesta paraula.
Noés,doncs,nomésunaqües-

tió d’excel·lència artística i
d’originalitat visionària, sinó
també d’actitud vitalista, lliure i
poètica –és a dir, celebradora
del millor i crítica del pitjor–,
orientada cap a un millor des-
plegament i desenvolupament
de les possibilitats de l’experi-
ència humana. Un pot sortir sa-
tisfet d’una bona mostra de Pi-
casso, Duchamp o Giacometti,
però el que pot produir una bo-
na exposició de Miró –o també
deKlee– és, amés, un desitjable
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Miró vamés enllà dels
gestos iconoclàstics i
nihilistes, i s’orienta
cap al futur enun
sentit alliberador

Elpaus farà feliços
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Pastar, reposar i enfornar. Els
tres actes d’Una teràpia integral
deCristinaClemente iMarcAn-
gelet. Coautors i codirectors
d’un text que aspira a posar ria-
lles i una mica de drama a la ne-
cessitat, realo induïda,decreure
enalgunacosa.Elquesigui.Lafe
com a últim remei al bon existir.
Arrand’escenari, l’espectadores
queda amb una derivada molt
més terrenal: la felicitat com a
negoci. L’imperi comercial del
coach i les teràpies alternatives.
Elsnousquincallersqueesbene-
ficien de l’últim opi aspiracional
delprimermón: ser feliços.
Un text amb dues possibles

parts. La primera se sustenta en
tres personatges sotmesos a la
particular metodologia d’auto-
coneixement d’un forner dedi-
cat a ferdeguru.Lacomèdiaque
genera laconvivència forçadade
desconeguts antagònics. El dra-
ma de passar per les seves res-

pectives crisis i catarsi, amb un
cíclicprocésd’escepticisme,epi-
faniaitornadaalacledadelscon-
vençuts. Fins aquí les intencions
de l’obraesperceben fugisseres.
Mentre el públic decideix de

què va la funció, el valor refugi
són tres intèrprets queesmouen
amb gran facilitat entre els dos
gèneres: Àngels Gonyalons ex-
hibint-se comaactriu totterreny
(quebonatrencant lacuirassade
les emocions); Andrea Ros llui-
tant amb un personatge en apa-
rença fora d’ona; Abel Folk re-
creant-seambl’estereotipdegu-
ru mediàtic, i, per descomptat,
Roger Coma acaparant rialles
ambelcomportamentmaldestre
d’unnengran.
I quan el públic es conforma,

mentre riu,queUnateràpia inte-
gral sigui només un treballat en-
tretenimentarribalasegonapart
al rescat.
Una successió de girs situen

l’obra en el cinisme imbatible.
L’estructura està més exposada
que aLapònia, però funciona i el
públics’hopassabé,pateixeljust
amb els personatges i es deixa
sorprendre per l’inesperat. Des-
prés ja arriba la crítica amb la se-
va insidiosa lupa."

TEATRE

estat de celebració, de luci-
desa i de llibertat –almenys
interior– que és el propi de
la poesia veritable. I potser
de la millor música també,
fins i totambmés intensitat
emocional, per bé que el
compromís ètic de lamúsi-
ca –si manca de paraules–
sempre serà inferior que el
de lamillor literatura.
Lamostrade laFundació

centra l’atenció en les pin-
tures que Miró va voler
conservar sempre en la se-
va família i que va regalar a
la sevadona, Pilar Juncosa,
a la seva filla Dolors i als
seus nets. Sens dubte
aquestesobreserenunare-
ferènciaperalmateixartis-
ta i també era encertat no
desprendre-se’n per sentit
pràctic i patrimonial. Una
d’elles és la primera de la
sèriedeConstel·lacionsque
va realitzar com a afirma-
ciódevidai llibertatentempsde
guerra i feixisme: L’etoile mati-
nale, 1940. Però n’hi ha moltes
més, de totes les seves èpoques.
Ésunaexposicióque tornaaen-
senyar aquellMiró íntim,poètic
i lúcid que apareixia en la pri-
mera gran biografia sobre
aquest artista: JoanMiró. El nen
que parlava amb els arbres, es-
critaperJosepMassot ipublica-
dael2018, finsaranomésencas-
tellà iencatalà,perbéqueésuna
obra de referència mundial que
mereixeria ser traduïda a altres

bretot alguns poetes –els
millors, precisament– els
que van comprendre i van
elogiar Miró, i ja des del
principi. En canvi, al seu
propi país, durant més de
mig segle l’autor de les
Constel·lacionsvaserunar-
tista sovint infravalorat o
ignorat. Els que també li
van fer costat van ser al-
guns galeristes de París i
Nova York. Però encara a
finals del segle XX, en bas-
tants textos sobre art es
considerava el segle XX
com “el segle de Picasso”.
En art, tot i això, la tendèn-
cia mitòmana i monoteista
és un error.
Recordo que ja el gener

del 1988 vaig publicar un
text en què afirmava que el
segleXX també era el segle
de Paul Klee, i en els anys
següents –amb tots els
meus respectes per l’obra

de l’admirat Picasso i de l’influ-
ent Duchamp– va anar quedant
clar–almenysperalsquevanfer
atencióa lasevaobra–queelXX
també és el segle de Miró. Si la
modernitat de Picasso actualit-
zavaelpassat ambformesnoves
i Duchamp es va orientar cap a
un art cerebral i iconoclàstic, el
llegatdeMiróvamésenllàdeles
formes i de l’estètica, però tam-
bé dels gestos iconoclàstics i ni-
hilistes, i s’orienta cap al futur
enunsentit alliberador, creador
i vital."
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ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
15 de junio «El Desplume! Antic Teatre Cabaret». Más info:
www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
15 de juny «El Desplume! Antic Teatre Cabaret». Més info:
www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
7 de junio «Ejaculant Diarrea de Roger Pelàez». Más info:
www.anticteatre.com
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ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
13 de junio «Fluxclub de Habitual Video Team». Más info:
www.anticteatre.com
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13 de juny «Fluxclub de Habitual Video Team». Més info:
www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
9 al 12 de juny «Personas escandalosas que no caben en el
mundo de Orientación Colectiva Loli». Més info: www.antic-
teatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
9 al 12 de junio «Personas escandalosas que no caben en el
mundo de Orientación Colectiva Loli». Más info: www.antic-
teatre.com

AQUITÀNIA TEATRE - Avinguda Sarrià 33, Barcelona -
info@aquitaniateatre.es Gracias por mirar. de Dij. a Diu.
Eugeniadas by Gerard Dij. Calladitas estáis más guapas.
Div. The Big Bang Tontery. Diss.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Unes
abraçades insuportablement llargues, d’Ivan Viripàiev,
direcció de Ferran Utzet. Entrades a laperla29.cat i 1,5h abans
de cada funció a la taquilla del teatre.

CENTRE ARTS LLIURES 93 458 99 94 fundaciojoanbrossa.cat
A skin poem for a cosy house Del 9 al 19/6, de dj - ds 19h i dg
18h. 20€ Danses volubles: Cavalo do cão dc 8/6, 20.30h. 10€.
Licaó, Apologia del desig De l'11/6 al 3/7 ds 18h i dg 19h 10€

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). A partir 9 juny
Una noche con ella, dj. i dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg.,
18.30 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Els secundaris. Cia.
Els Pirates Teatre. Amb Laura Aubert i Bernat Cot Per compra
d’entrades, consulta d’horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluís,64.T933518231.”Impro a Gogó”18/6 a
21:30h.”Tap jam" 26/6 a 19h. Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). Fins 19 juny, El Gran
Comediant, dll. 6/06, 18.30 h; de dc. a dss., 20 h; dg. 18.30 h;
teatregoya.cat i promentrada.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
He matat a un tio 26/05 al 20/06 20hs (Jueves a Lunes)
e/anticipadas www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA PUNTUAL C/Allada Vermell, 15. <M> Jaume I.639 305 353
"El Concert dels Tres Porquets" La Puntual. Marionetes de
tija. Espect. familiar a partir 3 anys. Dv. 18h.; Ds. 12h. i 18h.;
Dg. 12h. i 17h. Dll. 6/06 12h. i 17h. A partir 8€ lapuntual.info

LA PUNTUAL C/Allada Vermell, 15. <M> Jaume I.639 305 353
“El Concert dels Tres Porquets” Companyia la Puntual. Ma-
rionetes de tija. Espectacle familiar a partir de 3 anys. Dv. 18h.;
Ds. 12h. i 18h.; Dg. 12 i 17h A partir de 8€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). Una teràpia
integral, de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg., 18 h.
lavillarroel.cat i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Fins al 12 juny,
El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, de
dt. a dss., 20 h; dg., 18 h. teatreromea.cat i promentrada.com

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Sala Baixos22: Fins 5 de juny La Peleona presenta Estat
Desgràcia; Sala Àtic22: fins el 5 de juny la companyia Laio-
gurt presenta Goyo. Entrades i info. a www.tantarantana.com

TEATRE LLIURE. Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 /
Pça. Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1.
Les tres germanes, d’A. Txékhov, dir. J. Manrique. Fins al
19/06. 10/06 funció accessible amb sobretítols adaptats.
Sobretítols en castellà i anglès cada dissabte. Understory 2:
Tres raves i dos interregnes. De X. Salvà i M. Villanueva Mir,
artistes residents. 10/06 a 12/06. www.teatrelliure.com, taqui-
lles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE LLIURE. Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 /
Pça. Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1.
Les tres germanes, d’A. Txékhov, dir. J. Manrique. Fins al
19/06. 03/06 funció accessible amb sobretítols adaptats.
Sobretítols en castellà i anglès cada dissabte. www.teatrelliu
re.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93
289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Pl. de
les Arts, 1. Sala Petita: El pes d’un cos de Victoria Szpunberg.
Dc. a ds. 19 h; dg. 18 h. Venda entrades temp. 2021-2022 i
abonaments temp. 2022-2023: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA: (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115).
La Brutal presenta Romeu i Julieta. Direcció: David Selvas.
Horaris: Dj., 20.30 h; dss., 17.30 h / 20.30 h; dg., 18.30 h.
Venda d’entrades a teatrepoliorama.com

ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

TEATRES

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.

GUIA TEMPS LLIURE
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