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no deixa de ser çunos que, en ex conjunx aexs com
portaments artltics.que han anat escortant la hist
oria deis hpmsns. siga preqisarnent el "realisme" el
que ens sembla dótat de malor resistencia al desgast
del temps.,pap altre.denominacjo - llevat, en glguns
casos, cíe 1 abstracció geométrica - no ha.servit, cora
el rehlisme, tant per a subratllar determinats aspec
tes culturals dels,nostres antecessors cayernaris, cçm
per a avalar les més espectaculars operacions comerci
áis dels nostres dies, la qual cosa, a m|s de curiosi
tat, produeix^una certa sospita, la sospita - que,les
conegudes manipulación? a Iés quals ha estat sotmès el
terme fan,ipolt suggestivç, àdhuc divertida - que aques
ta meya d ímiportalltat siga siyontma d .inanició, q^e
^realisme" siga un çigne lingüístic buit, en estat per
manent de disponnobilltat sçmàntica.
,
es evident què yna taj sospita no pot properar fopa del
joc de les,ironies, això que ayomenen el testimoni dels
temps eys demostré que el reglisjpe ha estat des dels se
us ïqicis, çl resultat plàstic 3 una copstant i única
pruïja de’i home per aprehendre la realitat,, per conéixer-ia i .dominarTlai la seua.tenaç presencia - ç o m a
protagonista admirat ep ocasions, .com g 0a3¿a?221n?íoa?fecraries oes - en la ia llarga,història- de Tes qüesti
ons artístiques, la.seüa vigència g.trayes d èpoques i
gustis, sembla èoyfirmar qui per mitja del realisme es
manifesta algun tipus de necessitat consubstancial amb
queCel realisme mlpfielíé upa.nçcessitat humana,histò
rica, ve g,contradir la definició acadèmica qye de ja
demo^inació hem heretat, aççeptar que el rea¿isme sjga
un sistema estètic 1 objectiu qel.qual çs la imitaçip
de la naturalesa, çns resulta ja .impossible. "lèspllT
que recorrç elchmi" ha moçtrat jg les seu®?„ 15lPf +
¿ions funcionals, la seua,incapacitat per ala imitació,
nomçs çal traslxhdar-io al bany, candorosament, seguint
la ïndiçaçio de gombrich, per g constgtar-ho• ni 1 ull
huma
mate-ix ha pogut dçivgír i acv§a£:J-2
a·a1 ia se sap que eï judici de la ciència, les xnvestigg
cions de xa psicologia, han demonstrgt la sçua eulpauij.—
litat i desemmascarat èls.sçus còmplices; 1 experiència
i les creencies, els çonuicipngments socials, les nçc
essilats de la historia, la imitació eg u n ,eugfuy» i*
a mes. el model propost per la preceptiva tradicional
Sa pehdyt els seus atractius, apart que,
§• jmitar; "I art na preferit sçmpre ímitar-sè a si mateix,
i éè a partir d^aci, precisament, que comença £fí_?ï
realisme ei seu terreny adequat, la seus nova patria,
encqra que no gosaré dir, i men^s en aquests moments,
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2afs instruments de la percèpcié, planteja en nous ter
mes el yeïïlesafílmèntàe la^realitati ja po es tracta
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recrear 1 espai per, a aprehendre 1 en la consciència,
sino.de çlapiiiçar les causes reals de.les nostres
pròpies liijiltaciQps, dels nostre? prçpis condiciona
ments. bé, que podira ser. el mateix. igual.que sempre
- des de les grutes,prqhltòriques fins ahir -llevat
de la presencia çle la llibertat, en erecte, el rçalismç ha vingut a significar, per a la particular histò
ria ge I.art, el nexe permanent entre 1 activitat.ar
tística i la sçcietat, una copstapt volyptat participadora, tant si es tractava d çbtmdre 1 aliment com
de configurar pn nou ordre social, que aquesta volun
tat s haja manifestat amb mayor fermesa precisament en
les epçquçs,històricament critiques, resulta, mes,que
una coincidència, una confirmació qualitativa de la
naturalesa necesaria del,realisme.,1$ novetat, ara, es
basa que aquesta "naturaleza necesaria" ha tráyessat
purs límits de la intuiçió - per la qpal 1 art,és
? ls
nstrumçnt Q mètode cognqscítquj.potser diferent ¿1
ieptífic.adhuc
pre-logic - i s a? assentat en els
So m m í de la consciència,
ha esdevingut llibertat, .en
el sentit més rigurps del terme, la qual cosa implica
el risc de perdre d alguna,manera les que,el terme ejpaijib maVor rigor ideològica, però no és aquest 1
? apa
m e risc,presumible. , ,
,.
.
p naturalesa mateixa.del realisme implica uns altpes
riscs, ja que el realisme és, més que una formulació,
estètica - malgrat que .. eludesca,i,aquesta é3 una al
tra qpestio - un compor;;pment ?ocial,,y també artístic
per,uns homensl,activitpt déls W ? l s) dins is
t zspmit
ívlsio social del treball, ép 1 art, ç alio que anomenem art, 1 , 1 a que aquesta qctivitat ètica comporte el
projecte d pssumir la realitat activament, és a dir, ,
com a nqtèria en transfopmacIO,,amp la sepa necçssitat
de canvi, çl realisme not pot elpdir en si mateix.lep
ççmtradiccions dç,la realitat,.adhuç la sçua pròpia i
dialèctica,nagació.,risc 1 mèrit del,realisme, perquè
és conseqüència de.la seua ppopia voJuptat de cpnyí.
com s esdevé amb d altres mòltes actiyitpts siçials o,
ser ipes exactes, amb la gran majoria delies actím a
ats socials. , .
,
,
n ,
som dayañt pn realisme necesspri. desposseïda la deno
minació de les seues gangues 1 desfresseç, sempre convmcentment grates, el realisme que ens interessa no.
pot plpntejarse cçm una alternativa amable a la reqlitat, s m ó com Iq,imatge,vepeç, per parcial, .d aqueixa
realitat: negació. 1 estímul, acusació 1 prójecte, bé.
que per a conseguir-hp, aqpést realisme necessari haja
de sçrtir al camp de batalla, a la societat mçs;;rant
distints cognçms 1 sobrenoms, termes com."soçia.","rea
litat", "Crónica", etc., podran ser, aplicant el màxim
rigor linguiptic, innecéssapip. però vivim en una.socie
tat conflictiva çom poques i,bo es, encar que aplicant
redundàncies, evitar els equívocs.
ERNEST CONTRERAS

Jove com ér, encara,Antoni
Miró té ja, feta i ben feta,
una ohraJïlarga,.conpie?a,i
tumultuó sa ment, vivaç., l> ar
tista no ha sabut ni ha.vol- >
gut rçsïstfr-se a la prime
ra exigencia, dei seu ofici,
ef dD.Ttni maxim de. les pessibil1 1 ats expressives, a
traves del q.u &1«»5
2a mo
ment,.la tria il u 5 ,e.¿ çon
yerteixen en_solució uniça,
irreemoïaçable i clara» uÇ
es
tractagratyit,,dçï
d un e?f ?r^n~ní
lri—
alismç^
joc en
dogamic de 1 este oic;?., ,de,
provar pea provar, sino d
exe reir e^ s re cursos pe la
?ïiberta?‘ereadora amb el
nrooÇsit d estatuir-se uça
dicció, sempre personal i
alhora sentre xsrsanax oo
jectivy» càpyç
+
ïntençiS.uítiça.del
|
Antoni Miro s ni nB.flplicst
d e s d e tots els cantons asse- |
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escultura, amp metal
lanp·.··La dialèctica mtrl,
seç& Se caga prçyediment 1
dut a realitzacions aparent
ment contradictòries.
/
només aparçntmént, En el Í°ns/
de la sístingvda.i.prQteica
reina a 4nto8i Miro hi na.cjes
del primer dia, una desiçio,
critlça projectada damunt 1
home i damunt ..a societat que
T Home occidental £a creat,
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encía d V'n art acorralat, ger
les pròpies ninooesis. y.a—
qui la.profundh suggestió oue
en deriva. I la Iliço.

Parlar d'An
toni Miró per
a mi es molta
l
cosa junta.Any
toni es d'Alcoi, '
com jo, i estima
Alcoi, com jo. $.
Antoni es de la \
mateixa generació 1
meva. Antoni es /.
un home que pin
ta en funció de
la societat que
li ha tocat viu
re. I s'identifi
ca en una postu
ra civica total
cara a tots els
problemes culturals-economicssocials—etc..»
Antoni Miró es
alguna cos.a mes
que un pintor; es
un autèntic home
de bó.
\ fïracies Toni

fey3!

objectes (si)
pintura (no)
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etc.
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^eabós bio^ràf icQ antoni mirà, nat a alcoi l'any 1944. ha
realitzat prop de cent mostres individuals especialment
als països catalans, país basc i resta d'espanya, també
a frança, itàlia, alemanya,anglaterra.i nord amèrica,amb
el "gruppo denunzia" d'itàlia del qual es membre juntament
amb pacheco,rinaldi i comencini,(además dels esmentats pal
sos) a cuba, rússia,república democràtica alemanya i porti;
gal i col·lectivament a polònia,iugoslàvia i quasi tota eu
ropa,havent participat en unes dues centes mostres des del
196o fins ara. ha rebut trenta premis?H|*varis països, es
membre de nombroses agrupacions culturals d'espanya,frança
anglaterra i alemanya.membre "honoris causa" de pathernoster còrner academy de londres i medalla d'or l'any 1972.1a
seva obra està representada a nombroses col.leccions,gale
ries i museus.ha realitzat molta obra gràfica amb totes le
tècniques i ha introduït la metalgràfica al camp de l'art
contemporani, d'entre les carpetes destaquen la editada a
veum de brescia. "ommagio a la resistenza" amb el gruppo de
nunzia, la editada per juana mordó de madrid amb el titol
"antoni mir<5-one dolar" amb un poema manuscrit de rafael a
berti i la darrera "Xile - 1973~76"Antoni Miró, amb un poe
Cde pablo neruda.
---- -ç.museussymuseu d'art modern de barcelona.
museu municipal de mataró.museu d'art contemporani,bilbao.
jmüseum o1dham(àngïaterrajTnorth chadderton school,lancsfan
cblléctiòn nims”"fíptbe7 1 ondon(anglaterra).
Çleo
.museu "azorin" de mon5vor(alacant)«museu dàrt contemporani
'commune di parigi,milano( itàlia.) ,commune di pesaro(itàl ia)
"museu d'art contemporani de vila-fames(castelló).
\
.museu d'art contemporani(diputació p.)alacant. fp ^ \ 1
museu d'arte moderne,sassoferrato(itàlia) .
*'''"¿ï''' * y(
museu d'art contemporani(palau provincial)màlaga.
museu d'art contemporani d'eivissa(ïlles balears).
¡ \ k/
nuseu d'art modern del altoaragon,huesea.
muzeum naradowe w krakovie1cracSvia^nmzeuEiiart,lddó(polòni
<nïuseu d'^FF'lsontemporanif’
seviïïn) .
& —
museud'art si ovenj gradee,slovemie(iugoslavia)etz. y
/_

PAÍS VALENCIÀ
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El País Valencià té una extensió de
23.305 Km2 i una població superior ais
3.200.000 habitants.
Les regions del País Valencià i les co
marques comprases per aquestes són les
següents:
1. — Regió d'Alacant: Baix Vinalopó,
l’Alacantí, les Valls del Vinalopó i la Mari
na Baixq. v
^ %
\
j
'jT _i^Regió d’Alcoi-Gandia^La M arina1
Alta, eI XBmtáuTXIcol’O a~Vaíl d’Albaida i ,
la S a f o n ^ , " v ___
3 . — Regió de València: La Ribera
Baixa, la Ribera Alta, la Costera, 1’Horta,^
el Camp de Túria i el Camp da Morvedre.
4.
— Regió de Castelló: La Plana Baixa,
la Plana Alta, l’Alcalatén, l’Alt Maestrat,
el Baix Maestrat i els Ports.
5. — Regió de Requena-Sogorb: Alt Mi
llars, Alt Palància, Racó d’Ademús, els Se
rrans, la Foia de Bunyol, la Plana d’Utiel,
la Vall de Cofrents i la Canal de Navarrés.
6.
— Regió d’Oriola: Alt Vinalopó, Vi
nalopó Mitjà i Baix Segura.
Com és sabut, al País Valencià es par
len dues llengües: el català i el castellà. La
llengua catalana és la pròpia de la majoria
de les comarques del País, i la llengua cas
tellana, només és pròpia de les regions de
Requena-Sogorb i d’Oriola.
Cal dir també que el País Valencià, o
millor encara, les regions catalano-pariants
del País Valencià, formen juntament amb
el Principat de Catalunya, les Illes Balears,
Catalunya-Nord i Andorra, els Països Cata
lans: una vertadera realitat nacional.
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