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El mes de setembre de! 1978 en /es sales de 
l'Ajuntament de Valencia va ser exposada una ex
cepcional se/ecció del Museu Internacional de la 
Resistencia Salvador Allende amb el patrocini de la 
Conselleria de Cultura del País Valencia. La portada 
del catá/eg de l ’exposició era de /'Equip Crónica i el 
cartel! anunciador era una reproducció de Cobra 
anomenada «Contra ia Hibertat» d Antoni Miró. Una 
vegada més ia contribució solidaria dels artistes 
valencians honra un acte d ’homenatge al sotmés 
poblé xi/é. Es comp/ien en aquell temps cinc anys 
des de i ’ignominiós со/p militar que frustra el gran 
procés de transformado de la societat xi/ena en el 
camí del socia/isme.

El mes de setembre del 7 983, ais deu anys del 
colp d ’Estat, les sales de l'Ajuntament de Valencia 
mostren novament una exposició solidaria amb un 
poblé que torna a sorprendre al món amb ia seua 
lluita de masses per la Hibertat, la democracia i el 
progrés. El President constitucional de Xi/e, Salva
dor Allende, en les seues ú/times paraules dirigides 
al seu poblé рос abans de morir aqueii trist onze 
de setembre del i 973 deia entre d'aitres coses: «...

tengo la certeza de que la semilla que entregára
mos a ia conciencia digna de miles y miles de chi
lenos no podrá ser segada definitivamente... La his
toria no se detiene ni con la represión ni con el cri
men. Esta es una etapa que será superada... el ma
ñana será del pueblo, será de los trabajadores. La 
humanidad avanza para la conquista de una vida 
mejor... Sigan ustedes sabiendo que mucho más 
temprano que tarde, se abrirán las grandes alame
das por donde pise el hombre libre para construir 
una sociedad mejor». El President tenia raó i avui, 
des de Valencia, vo/em ajudar a que s'obriguen de- 
finitivament e/s camins per el/ assenya/ats.

Aqueix és el sentit de la present exposició 
d'Antoni Miró, creador valencia d'A/coi al qui H es- 
cauen perfectament les paraules de Tápies quan 
afirma que «el gran artista ha d'aspirar a canviar el 
món, perqué tot gran artista espera a desvet/lar- 
nos /'auténtica na tu ral esa de les coses, l'auténtic 
funcionament de la realitat, en el qua/ és inclosa la 
realitat social».

Art i Solidarität, compromís i lluita amb els po- 
b/es del món en la seua marxa cap a l'emancipació 
social són nobles expressions de la humanitat. En 
/'obra de Miró que ara i ací podem contemplar al 
igual que en l'epopeia que está escrivint novament 
el poblé xiié trobem les arre/s profundes de la nos
tra raó de ser.

VICENT GAROES
Tinent d  Alcalde de Cultura 

de l ’Ajuntament de Valónela
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1972» A M E R IC A  ÜEGRA

Antoni Miró: Uibertat і Solidarität

Qualsevol intent per definir les linies bäsiques de la poéti
ca d'Antoni Miró, les claus de la seua trajectöria artística, con- 
dueix, de forma invariable, al plantejament de determinades 
qüestions morals, de determináis comportaments socials- 
inclosa, per supost la política. Perqué el camí de les definicions, 
per molts esforqadament que vullgam mantenir-nos en el més 
aséptic dels ambits estétics, traveseara conceptes tais com lli- 
bertat, fideiitat, Solidarität i, per suposat, alguns altres igual- 
ment problematics i igualment próxims a la actual situació so
cial i cultural-espanyola.

No es tracta tan sois, en aquest cas, d'eixes references 
externes que es traben inevitablement en tota operado artísti
ca, sino, de manera primordial, dels mateixos supostos opera
tes arran deis que Antoni Miró va edificant la seua trajectöria

artística. Quan, en relació amb la seua obra, es menciona la pa
rada llibertat, per suposat que no eludim la referencia a una as
pirado social i fins la fesomía dramática que tal aspiració té en 
la nostra sodetat, pero fonamentalment intentem mencionar la 
personal vivencia artística d'Antoni Miró, la seua radical negati
va a cedir la mínima part de la seua propia llibertat davant el fet 
creador. (En la práctica, aquesta llibertat personal, que autenti
fica la seua projecció social, es manifesta en la constant recer
ca de nous mitjans expressius, en la invenció o en l'assaig de 
diverses formulacions estétiques). En el mateix sentit hauría 
que expresarse davant qualsevol altre deis conceptes sorpre- 
sos mentre el análisi de la trajectöria. Per exemple: Solidarität.

L'obra d'Antoni Miró es sosté al damunt d'aquestos dos 
punts claus: llibertat i Solidarität. La Solidarität, pero, no té cap 
carácter de contrapés en relació amb la llibertat. Ans al contrari 
ve a enriquirla, perqué permet de situar, en la pública Hum de la 
cultura, i al servei del poblé, les intimes conquestes de la crea- 
ció.

ERNEST CONTRERAS /  Alacant, gener del 1972

VENCEREM. 1972 (METALLGRÄFICA.-/50. 80x80)





HUMANITÄT. 1972 (PINTURA. 60x60)

A COPS, 1972 (PINTURA, 80x80)

GEST DE FAM. 1972 (PINTURA. 100x100)

SOBRE LA GUERRA. 1972 (PINTURA. 125x1 25)

IGUALTAT PER A  TOTHOM, 1972 (PINTURA, 100 x 200). MUSEU DE BILBAO

JO TAMBÉ SOC AMÉRICA. 1972 (PINTURA. 70x70)

RACISME CONTRA MARTIN, 1972 (PINTURA, 60x60)





BLANC I NEGRE. 1972 (PINTURA. 100x100. FRAG.). GALLERIA BOGARELLI, BRESCIA LLIBERTAT. 1972 (PINTURA. 60x60)

MISERIA I XIQUETS, 1972 (PINTURA, 65x50)

ADÉU MARTIN LUTHER KING. 1972 (PINTURA. 100x100). MUSEU AZORIN, MONÓVER





VIETNAM, 1972 (PINTURA, 140x100). COL. JUANA GINZO, MADRID

VIOLENCIA, 1972 (PINTURA, 80x80)

MUSICA FINS LA MORT, 1972 (PINTURA, 105x75). COL. GIORGIO GRADARA, ANCONA

XIQUET I OU. 1972 (PINTURA. 65x50)





FUTUR NEGRE. 1972 (METALLGRÄFICA.-/50, 80x80)

LA NOIA DE BENIDORM. 1973 (PINTURA. 1 50x1 50)

LA POR I ELS LLAVIS. 1972 (PINTURA. 100x100)
LES MANS. 1972 (PINTURA. 125x125)





Violencia i deshumanització
a L'«Ameriea negra® d'Antoni Miró

En aquests darrers anys, Antoni Miró no n'ha estat sola- 
ment un artista de «manifest impuls etic», com l'ha definit Er
nest Contreras, ni un pintor «tout court» d'homes d'objectes і 
de llocs, sino el realizador de reportatges sobre la violencia, 
amb una realitat instantánia feta mitjangant un esguard llarg, 
de gelada fixesa, i amb una execució gairebé fotográfica que 
sembla petrificar el. mateix procés analític i de coneixenpa del 
racisme, de la miseria bruta i triomfant ais «campus» i ais ghet
tos de color, de la solitud i del desarrelament social. A més, ell 
ha estat també un dels joves artistes europeus que han prepa- 
rat «l'espai de la imatge» per a l'adquisició d'altres valors d'en- 
liá deis ja coneguts, amb la convicció, per a ell, de que pot en
cara existir, a la pintura espanyola, una determinada presencia 
de l'home, després de l'experiéncia matérico-figurativa del grup 
madrileny «El Paso».

Les obres recents de Miró están sempre recorregudas per 
la mateixa idea de violencia: n'es un motiu obsesiu i reiterat, un 
parámetre, un espill refractant on s'individualitza l'esforp per re
compondré, en termes d'historicitat de desembocadura con
creta i dialéctica, el caos aparent, les distancies insalvables, els 
signes ara inclassificables i lliscadissos per a una lógica huma
na que una classe dirigent obtusament conservadora, mesqui- 
nament hipócrita, identificada, per mimetisme, amb el luxe, el 
poder i la competido. Hi ha al jove artista d'Alcoi un sentiment 
que n'es resentiment, aspresa i, simultaniament, aspirado de 
l'home huma, avís d'una realitat que massa sovint s'ohlida allí 
on el benestar atomitza i resseca els individúe en l'egoisme so
cial.

Un tal pensament de «moral revolt» es pot fer ressaltar 
també en certa avantguarda literaria nord-americana. Penses a 
la poesía «funk» o a les novel.les de James Baldwin, qui, en una 
carta tramesa a Angela Davis (aleshores a la presó en Nova 
York), denúncia els trágics dilemes del racisme U.S.A. «Qualse- 
vol hauria pogut esperar que tan sola la vista d'un eos negre 
encadenat, tan sois la vista de les cadenes, fos ara de tal ma
nera intolerables per al poblé americá, un record tan insoporta
ble, que promoqués espontaniament una revolta general per a 
trossellar aquelles, «anelles», pero ara com mai sembla que els 
americans «valoren la seva seguretat amb cadenes i cadavers».

Pero avui l'al.lucinant massacre urbá de Miró en té aixó 
d'original i d'autónom: que no n'és més temperament étic- 
piadós, sino arreladament quotidiá, inherent a la qualitat matei
xa, a l'absurd de l'existéncia, pel qual els significáis no són 
aquells de la veritat documental, sino també els de la prefigura
do anguniosa d'esdeveniments els quals nosaltres no decidim 
cap.

Eli part de les sempre noves imagines propagandístiques, 
de consum, que la societat industrial-tecnológica dona d'ella 
mateixa; subtilment les desarma i les torna a armar de nou, in
vertí nt el missatge que en la seva pintura vol figurar com a ti
pie: els objectes del mode de vida burgéssi del «private luxury»; 
algunes figures de nens, pintades amb gaire amor («L'Espera»), 
pero també amb forga dramatisme («Lluita d'infants»), figures 
que retrobem totes quan la imatge n'és la d'un «judici univer
sal» de classe («Adeu Martin Lutherking») ulteriors firuracions 
que permeten veure com la pintura del nostre havia fet expe- 
riéncia del desert i del buit huma («L'ahir blanc, l'avuí negre»), 
amb un sentit ideologic-cultural que n'és sempre ric i concret i, 
tanmateix, enamorat de la llibertat i de la construcció fins asso- 
lir la situado inerme de la xicota de l'«America lliure?»; a la fi) 
els signes i el color d'aquell vivent i malgrat aixó fúnebre es- 
pectacle de «silhouettes» amb clares vestimentes de nazis o 
d'imperialistes, que, amb gests d'animalitat, sempre d'una fúria 
salvatge i desvastadora, semblant el trist esquelet d'una esvai- 
da pornografía fumosa («Policía i xiquet negre»),

Al contrari que passa amb el «pop» americá Andy Warhol, 
el temps de Miró n'és el de la seqüéncia aillada, científic i 
«puntos», sembla poblat de figures alegres i gairebé colorides. 
Aquest temps, ell, tanmateix, ho pinta amb una técnica policro
ma freda i vítria, amb un minuciós divisionisme, mental, que no 
pas optic, que desintegra i desarma la seva falsa realitat i reve
la la seva inconsisténcia: un únic fotograma que mostra també 
el transit pictóric del mite solar mediterrani i del lirisme llatí- 
espanyol cap a la realitat de la lluita, de la sang, de la massa
cre, de l'éxode politic, d'una activa presa de posició.

Que a la voluntat ideológica correspon un vertader poder 
de la imaginació, ho demostra la ¡nesgotable aventura 'lírico- 
psicológica que n es l'endinsament de l'espai definit, sia de les 
petjades de les mans obertes pels xiquets de «Black boys» (on 
el signes en són fantásticament antropomorfs, fins gairebé for
mar una gran metáfora d'«alarma humana»), sia de la vida urba
na, així habitada com buida de «Música fins la mort». Encara és 
necessari comprendre que aqüestes figures són encalcades 
des del interior, per projecció de violents continguts dramátics, 
bategants d'un contingut horror que els resega baix la pell, co
noides per una llum que es duu damunt con un cáncer; pero, 
ben contat y debatut, més malalts de feixisme violent que d'in- 
justicia social.

Prevaleix un métode i una claredat constructiva de la ¡mat- 
ge que potser relaciona l'art d'Antoni Miró amb el que fan l'a- 
mericá Rosenquist, el francés Monory i l'anglés Philiphs. Sem
blaría una qüestió d'estil, de fred i didascálic exercici, si no esti- 
guera present en Miró el fet d'haver assumit, febrilment, aque
lla recerca figurativa com a experiéncia primaria del seu fer - 
se'ne, jorn a jorn, com a home i com a artista, experiéncia que 
troba, a la fi, una correspondéncia poética (de revolta política), 
sois a la profundidat de la seva cívica terra.

Cl  Π Ρ 1 Δ  М П  C  A M T I  / Paoarn c o tc m h ra  Hol 1 Q 70

LLUITA D'INFANTS. 1972 (METALLGRÄFICA.-/50. 80x80)

L'ESPERA, 1972 (METALLGRÁFICA.-/50. 80x80)





1973= L'HOtVli A VU I

La mateixa fraternitat d'Occitänia

Quan vaig veure per primera vegada ГоЬга d'Antoni Miró a 
Marsella, vaig quedar fascinat del seu ofici i la seua sensibil.Ii- 
tat, que li a permes de donar un ressó caíala a un estil que esta 
molí connectaí a tots els nous corrents realistes de la pintura 
internacional, es tracta d'una perfecció técnica amb el comple
ment d'un contingut palés a les seues pinturee, metallgráfi- 
ques, dibuixos i gravats.· M'omple de joia el retrobar en els ac
cents de la seua obra, la mateixa fraternitat d'Occitänia, I cal dir 
que encara que tinguem els obstacles de les muntanyes entre 
nosaltres, estem units a molts dels seus compatriótes, com per 
exemple: Joan Miró o Antoni Clavé.

Més encara que la forma, n'és el contingut qui ma tocat I 
marea! N'estic persuadir i segur que abordar tan directament 
els problemes és la seua preocupado, i en preocupar-nos-en a 
tots, esdevé així d'eficac.

JEAN BOISSIEU /  Marseille, febrer del 1 973

LA GIOCONDA, 1973 (METALLGRÁFICA. /1 00, 66x48)

Un cas apart

A Antoni Miró, sempre he tingut que pensar-lo i ima- 
ginar-lo en una poslcló excéntrica respecte al panorama 
general de la pintura i deis pintors. La seua vida transco- 
rria a Alcoi, i des d'allí ens arribaven les seues noves i 
quasi mai ens arribava eil mateix. El seu és un cas apart i 
especial, perqué, en canvi, si que sabiem el que estava 
fent. Podría dir-se que ell s'havis situat lluny del món 
pero, havia aconseguit ele col.locar el món aprop d'Alcol.

Jo cree que el terra que trepitja i el panorama que 
contempla no és pas indiferent en la gestació de la seua 
pintura. La seua pintura té dues dimensions fonamentals, 
les quals podrien ésser contradictories si no fos pel difícil 
equilibri en qué Antoni sap mantenir-les: una dimensió és 
la de la seua capacitar sintética; la de la seua economía 
expresslva redufda a les seues quatre liniaclons i colora- 
cions esencials: allí on es diria que no es diu gratuftament 
com es diu. L'altra dimensió és la seua capacitat docu
mental i, per a dir-ho d'alguna manera, «de compromís»; 
eixa actitud que el poeta a ésser espectador no passiu 
de qualsevol drama del món...

JOSÉ M.a MORENO GALVÁN /  Madrid, setembre del 1973

ULL PER A MIRAR SE, 1 97 3  (PINTURA. 1 50x150) MUSEU DE TtNERlFE





Del petrols enea

A Alcoi, poblé natal del pintor Antoni Miró, fa un segle, el 
destt dels esdeveniments socials europeus, el designa per a 
ésser bullidor escenari d'una revoiució social de ressonäncia 
progressista al món. Una vaga en protesta dels baixos sous 
dels menestrals foul'espurna que alga la foguera. El trasbal va 
teñir ecos epics, violéncies i un assassinat en la persona d'A- 
gustí Albors Blanes, de malnom «Pelletes», alcalde de la clutat 
aleshores. Ago fou, a grans trets, el fet historie. Pero, a banda 
de que el «petroli»; incendias algunes cases amb crits de rebel.lia, 
el succés deixa un rastre de vibrado protestataria, els orígens 
del qual s'hl repetiren al través dels anys a tot el món.

Alcoi, dintre l'entorn de les codificacions liberals, fou titllat 
d'extremista, car, inspirant-se en ¡deas bakuninistes, era ja prou 
perqué xocas amb el món liberal d'aquella época. Pero Alcoi, 
encara que fatalment, va voler passar a la historia com a nueli 
on el treball i els treballadors serien, anys a venir, més respec
táis i millor consideráis.

AI segle de distancia, encara el món viu ferit per moltes in
justices i trasbalsos on l'amagada tiranía deis poderosos frena 
les millors expansions humanitaries. Del «petrolio» enga ha 
passat un segle. Antoni Miró, intérpret artistic, realista y pu- 
nyent del món d'avui, vibra a l'uníson i amb clam messianic, per 
una millor justicia cara ais humlls.

JOAN VALLS i JORDÄ /  Alcoi, agost del 1973

LA FUGIDA. 1973 (PINTURA, 100x100)

MADE IN SPAIN. 1973 (PINTURA. 100x100). COL. RAFEL BARRACHINA, ALCOI

HERCULUSA I DAVIET. 1973 (PINTURA, 150x150) L HOME I LA CIUTAT, 1974 (PINTURA, 100x100)





EXPRESSIÓ D'AMOR, 1974 (PINTURA. 60x60) HOME LLIGAT, 1974 (PINTURA, 100x100). MUSEU DE LANZAROTE

DESESPERANZA. 1973 (PINTURA. 150x1 50). COL. VICENTA SOLER, ALTEA ELSOMNI. 19 72 -74  (PINTURA-OBJECTE. 100x100x40)

ELS QUE QUEDEN. 1974 (PINTURA. 100x100). GINES NOGUEROLES. LA VILA LA GRAN PARADA. 1 97 4  (PINTURA. 70x70). COL. VICENTA SOLER. AL"





1973-79= EL DOLAR  
1973-76= EL DOLAR /  X1LE 
1975-80. EL DOLAR /  LES LLAIMCES

El rostre de Salvador Allende

Al damunt de la meua taula, catälecs I fotografíes de les 
obres d'Antoni Miró. De tota aquesta documentació ¡x un sol 
crit, ciar, ¡nequívoc. Damunt ma taula també, periódics d'aquest 
matí: en els ti tolars, el mateix crit, violentament sufocat: Salva
dor Allende ha sigut assassinat; el seu projecte de democracia 
vertedera, de nova vía constitucional, per a el sociallsme, trun
cada, amb una flagrant violado de eixa legalitat que ell mantin- 
gué en tot moment.

Em sent més identif¡cat que mai amb eixe vietnamita mil 
vegades assassinat, amb eixe negre escarnit en tot el planeta, 
amb l'home explota! I, amb emoció i ira, veig el rostre de Salva
dor Allende en tots elxos rastres crispats, adolorits, d'Antoni 
Miró.

En aquest moment no vullc saber que existeix un art pur- 
eixe en el qual cree els dies que tan ¡nconscientment gose a dir 
normals un art despreocupat de eixe assassinat quotidiä, i en 
die, molt sincerament, que aquest altre art es de vegades més 
necessari, que l'adventura no pot ésser sempre tan alegre. HI 
ha que saber llegir el periodic cada día i no oblidar el que tenim 
al davant.

Aleshores cridarem amb Antoni Miró aqüestes mateixes 
paraules retallades, trencades. No sé si es possible arranjar al
guna cosa alxí. No sé, avul, el día en que els periódics donen la 
noticia de que han assassinat Salvador Allende -la seua mort, 
quants mesos feia que hi era decretada?- si es pot arranjar al
guna cosa d'alguna manera. Pero, en tot cas, fern com Antoni 
Miró, com si tot aixó fos possible, perqué ha de ser possible.

JOSEP CORREDOR-MATHEOS /  Barcelona, 12 de setembre del 1973

METAMORFOSI-1 -1 9 7 5  (XILE) (PINTURA-OBJECTE. 2x100x70). COL. VICENT MIRÓ, ALCOI

RECORD VIU, 1973 -74  (PINTURA. 1 50x150). MUSEU VILA-FAMÉS. CASTELLÓ UN POBLE SOTA LES LLANCES. 1977-7 (FRAGMENT. PINTURA-OBJECTE. 100x100)





Sobre la llibertat
En l'obra d'Antoni Miró, apart del compromís social i poli

tic, sempre está present la voluntad de conjugar i experimentar 
nous mitjans d'expressió. Es una continuada denuncia contra el 
feixisme segregacionista, una petició de llibertat, humanitat, in
dependencia nacional i cultural.

Seus títols palesen el racisme -que patlm-, la miseria, la 
guerra, i com a rerafons, amb un desig explicit: l'esperanca.

Quan ens parla sobre la violació dels drets humans -arreu 
del món- no en parla sois de l'opressió a Estats Units de Nort 
America o a Xile, sino que demana el mateix temps la llibertat 
de tot-hom, i fonamentalment, la del seu propi país.

JENS HAGEN /  Köln, juliol del 1 974

Exigéncies testimonials de l'art
El nom d'Antoni Miró em ve sonant, més que actiu, gairebé 

frenetic, en la crónica diaria del nostre art per fora i dintre del 
país. La seva activitat es multiplica en els més diversos que- 
fers, i axí són les seves volences d'art figures de les meves pro- 
pies atencions artístiques, posades a diari devant meu, noticia 
sempre de les meves própies noticies. I quans'exposen a la 
meva atenció crítica, die -o  he dit d'elles- que tota aquesta in
ventiva de Miró -pintura, escultura, cerámica- está carregada 
de vida, i que el que més em plau sia també la que anem a no- 
menar pintura de l'«humanisme» i la seva escultura, el camí i 
pretensió de les quals, per la seva cavil.lació moral, aprove. 
Pero en la meva opinió, el més important d'aquest home és la 
seva curiositat insadollable, la seva vigiláncia sobre les exigén
cies testimonials de l'art com a figura de significado de la nos
tra vida, que ell trasmuda molt saviament en figuracions del 
seu inquiet univers, pesquissitiu, denunciatiu, premonitor, les 
aspiracions del qual celebro molt joiosament.

JOSE DE CASTRO ARINES /  Madrid, setembre del 1974
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Tot donant testimoni

Des de sempre, l'art d'Antoni Miró ha estat aliniat en les fi
les del «compromís». Vol dir aixo que es tracta d'un quefer ¡n- 
dissimuladament politic i que, per consegüent, cadascuna de 
les seues obres contribueix a la permanent actualització d'un 
tema tan veil com la seua antiga i inexplicable polémica. I cal 
insistir sobre aixó d'«inexplicable», car qualsevol presa de posi- 
ció (i l'abstencionisme també en comporta una) és de naturale- 
sa política, tot donant testimoni d'una manera d'entendre la re- 
lació entre les tasques artístiques i la societal

En aqüestes altures resulta ocios i redundant retreure una 
cosa tan clara i arxiconeguda. Mai esta de sobres, tantmateix, 
subratllar l'evidéncia d'un compromís voluntan, quan hi ha tants 
que segueixen disposats a robar-l¡ sentit comunitari, projecció i 
interconexions a les activitats humanes, amagant «estética- 
ment» la propia domesticació, la qual implica adhessions pas
sives a les mitologies i poders dominants.

Llavors, en recordar quel com tan obvi com la negativa de 
l'artista Antoni Miró a ésser una merla ensinistrada i conforme 
amb el seu placid captiveri, no estem eludint la problemática 
medul.larment artística, sino més bé afrontan-la de pie. Perqué 
el «compromís», en establir-se des deis termes d'una activitat 
específica, solament és valid i eficac -dins les seues propies l¡- 
mitacions- quan hom el contreu en termes d'aportació estética 
i d'enriquiment idiomatic. La historia de l'art és una crónica 
d'inconformismes. Els «períodes» els fan les escoles mitjancant 
els grans intérprete de cada época, pero és el ferment de la 
disconformitat qui descobreix les claus visuals que exigeix 
cada instant.

En aquest darrer sentit, l'obra d'Antoni Miró, posant sobre 
la taula les seues cartes polítiques, pertany també a l'inconfor- 
misme d'aquells que cerquen sempre sense repös els camins 
visius contemporanis. Reconeixent la seua historicitat -la seua 
identificado amb el propi temps i les seues tensions-vol recti
ficar el curs de la historia vers rumbs positius mitjancant la 
conscienciació com antítesi de l'alienació. Es a dir: está, senzi- 
llament, fent «art». I el fa aferrant els elements simbolice i em- 
blemátics que jutja comunicants i actius al present.

Per acomplir la missió que s'ha imposat, Antoni Miró es
campa la seua ampia capacita! la seua fecunda inventiva, el 
seu creixent perfeccionament.

VICENT AGUILERA CERNÍ /  Valencia, juliol del 1 975
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Eficacia crítica
Antoni Miró es proposa una crónica - i una 

crítica- de les dades históriques que ens domi
nen: l'opressió (formal o estructural), les guerres, 
les revolucions traídes, les segregacions racials. 
En d'altres casos la crónica es refereix a formes 
més subtils d'aqueixa mateixa opressió: els mites 
alienants, els paranys de la tecnología, la manipu
lado de les capacitats humanes (l'amor especulat 
en consumisme erotic, per exemple).

L'eficácia crítica del treball de Miró esdevé 
derivada del sistema sígnic que aplica a llurs re- 
presentacions. El «pop», les modul.lacions obtin- 
gudes de l'art cinetic o d'experiencies óptiques, la 
utilització de trames d’impressió, el grafisme «có
mic» s'articulen ais nostres ulls en un codi visual 
que és el nostre, el deis nostres dies tecnificats i 
massificats. Miró palesa en el seu treball «quali- 
tats» visua+s que, precisament, són distintives i ca- 
racterístiques de la societat que qüestionem.

(Del Ilibre: «Anales»).

ANTONIO GAMONEDA /  León, setembre del 1975
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Jove com és encara

Antoni Miró té ja, feta і ben feta, una obra llarga, complexa, 
tumultuosament vivaq. L'artista no ha sabut ni ha volgut resis- 
tir-se a la primera exigencia, del seu ofici: el domini maxim de 
les possibilitats espressives, a través del qual, a cada moment, 
la tria i l'ús es converteixen en solució única, irreemplacable i 
clara. No es tractat d'un «experimentalisme» gratuit, del joc en- 
dogamic de ¡'estética, de provar per provar, sino d'exercir els 
recursos de la llibertat creadora amb el proposit d'estatuir-se 
una dicció, sempre personal i alhora sempre objectiva, capac 
de servir la intenció última del treball. Antoni Miró s'hi ha apli- 
cat des de tots els cantons assequibles: la pintura, la cerámica, 
el dibuix, els murals, les més diverses técniques gráfiques, els 
möbils, l'escultura, amb metall o amb fang... La dialéctica intrín
seca de cada procediment la dut a realitzacions aparentment 
contradictories. Pero només aparentment. En el fons de la sos- 
tinguda i proteica feina d'Antoni Miró hi ha des del primer dia, 
una decisió crítica projectada damunt l'home i damunt la socie- 
tat que l'home occidental ha creat. Unes vegades és el crit de 
denúncia, unes altres és el sarcasme revulsiu, de tant en tant 
és la mateixa incongruencia d'un art acorralat per les propies 
hipótesis. D'aquí la profunda suggestió que en deriva. I la llicó.

JOAN FUSTEK /  Sueca, mar? del 1976
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Dolorosament, també Xile
Abans que Xile, va ser Espanya. Si existeix un país amb 

una amarga experiencia de repressió, sang i cástig social, en la 
qual els centurions xilens puguen encara aprendre métodes 
per a emprar el terror, aqueix és Espanya. En la nostra historia 
recent s'hi poden mirar els xilens: els centurions, projectant la 
seua propia imatge descarnada; ¡a resistencia popular, contem- 
plant les ensenyances de la ¡larga lluita deis nostres pobles. 
Perqué patírem el feixisme molts anys abans, i vam aprendre a 
combatre'l amb un preu elevat de sang.

No són idéntics els régims de Franco i de Pinochet. Les 
circunstancies históriques són molt diferents, ¡ h¡ han respost 
dos processos distints. Pero el nacional - catoiicisme - sindica
lista espanyol i el feixisme-dependent xilé tenen, trágicament, 
molts punts comuns; l'atropellament dels drets, l'escíafada de 
les ¡libertáis, l'autoritarisme castrense, l'expiotació de l'home, la 
primacía del capital sobre qualsevol valor huma, l'abséncia de 
suposits étics, la més despistada brutalitat... i fins i tot una cer-

Antoni Miró, un crit de denuncia
Es el seu un realisme social, una mena de crónica de 

la realitat, un art compromés? Miró ha superat les case- 
Iles que podrien confirmar-ío en un determinat «isme», la 
seva obra segueix una evolució fermament amelada en el 
batee dels corrects politics i la seva dinámica. Són els 
fets i les vivéncies socials el que preocupa Kartista, tant a 
nivell local, com a nivell internacional. La varia iconografía 
per eil emprada té connotacions molt directes i legibles. 
Les diferents series o etapes d'obra seva (América negra, 
El Dólar, etc.) són un clam per la liibertat, per la Solidarität 
humana, una lluita contra l'opressió de tota mena... Sol
dáis, policies, guerrers, armes, dólars rebregats, ésssers 
apallissats i oprimits, torsos femenins falgel.lats..., són la 
base temática d'una análisi del nostre món feta amb ago- 
-sararment i gran expressivitat...

DANIEL GIRALT MIRACLE /  Barcelona, abril del 1977

ta fraseología dogmática, el veris d'ideals abstractes, i un ca- 
racterístic cinisme moral que presenta com a «il.iuminats» els 
seus protagonistes.

Per aixó, no té res d'estrany que els uiis d'Antoni Miró bus- 
cassen en la trágica realitat xilena imatges, que també están 
impreses dins de cada un de nosaltres. I l'esforc de les seues 
mans, pintant temes xilens, va més enllá d'un acte de Solidari
tät i fins i tot d'una obra artística; constitueix una denúncia de 
la barioárie feixiste, allá on es produeix amb més gran evidencia, 
i un gest de lluita, barrel de la quai cal buscar-la en la nostra 
propia terra, i la raó última de la qua! está en l'home.

Primer va ser Espanya; després, dolorosament, també Xile. 
Pero el feixisme acabará ensorrant-se per a deixar pas un altra 
volta a l'home lliure, així a Xile com асі, derrotat per la voiuntat 
popular.

V1CENT ROMERO /  Madrid, abril del 1 977
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«L'Epinalisme» valencia

Antoni Miró, és un dels artistes valencians que han conver
ts com a temática de la seua obra plástica la concreta realitat 
de la lluita contra l'opressió de l'home i el testimoni gráfic de 
l'home oprimit. Mentres tant, en el mateix ámbit valenciá, uns 
han orientat l'obra cap a l'abstracció constructiva, altres s'han 
decantat cap a la creado d'una imaginería que, per a designar
la d'algun mode, direm d'«Epinal», entenent aquest terme ja 
consagrat en el sentit de que es tracta d'una manifestado grá
fica qué es vol atenta ais codis perceptius i comunicatius més 
simples, directes i populars, en contraposició ais primers, que 
deuríem designar com cults i elitistes, sense que aixo predispo
se cap juí de valor estetic, que és el que n'hi ha que descarre- 
gar, en aquesta ocasió, el concepte d'«Epinal», que es conside
ra com estéticament degradat, encara que som conscients 
que, en realitat, es tracta d'«altra» estética.

En aquest sentit, l'actitud deis epinalistes, o deis cronistes, 
terme que no utilitzem pas subtantivament perqué hi ha alguns 
grups o equips de producció que l'han adoptar com a autode- 
signació; els epinalistes, deiem, elaborem Nur obra a l'impuls de 
fets concrets, que estetitzen segons codis comuns amb l'ob- 
jectiu de l'eficácia comunicativa -actitud, empero, de la qual no 
está absent el segell personal de cada autor- Aquesta tasca 
no resta exenta d'atacs solapats o directes a les obres «cuites» 
i/о «elitistes», que en el cas d'Antoni Miró és posat de manifest 
en el seu Velazqueny «Las Lanzas». Peró més encara que en 
aquesta obra monumental d'Antoni Miró, creiem que la seua 
forga es traba majorment en la seua producció a l'home con- 
cret malejat i maltractat per les circumstáncies, d'entre les 
quals obsessivament es troba el dólar, que hi ha que interpre
tar, clarament, per l'imperi comprador, envilidor i corruptiu del 
capital.

El dólar, els diners, aquest ent abstráete és el que motiva 
que els homes es converteixen en opressors i en oprimits. En 
llur possesió, o en la seua caréncia, resideix la llibertat o escla
vitud de l'home. Les sensacions i els sentiments hi tenen un 
signe o altre segons la participado que en ells hi haja dels di
ners. Llurs dones, llurs ñus, llurs cóssos femenins posen en evi- 
déncia que les sensacions són unes o altres en funció del po- 
seldor de diner. Més terribles són les seues imatges d'homes 
uniformáis; qué volen testimoniar?, una maldat congénita, una 
pobresa d'esperit congénita, que l'home és el Пор de l'home?, o 
bé, no continua mantenint-se al darrera de tot aixö el poder del 
diner,' orientador i organitzador de les relacions entre els ho
mes? Interrogants ais quals em pareix que permet de respon- 
dre, sense cap dubte, l'obra d'Antoni Miró.

En tant que artisticitat, técniques i procediments, em sem
bla que l'obra d'aquest artista no ofereix cap dubte. Es bona i 
de qualitat, i reuneix les condicions d'eficácia suficients per a 
alcancar el nivell del pía comunicatiu. La varietat de procedi
ments: pinturas, objectes, metallgráfiques, permetén a Kartista 
tractaments diferents i recursos més adequats per a determi
náis tipus de temes. En les esculturas de bronze de petit for
mat, em sembla que el seu autor alcanga nivells que escapen 
de l'epinalisme abans assenyalat per a endinsar-se per veri- 
qüets de l'expressionisme.

ARNAU PUIG /  Barcelona, nnaig del 1977
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COSSOS, 1973 -76 (METALLGRÄFICA.-/75. 80x80)

Independencia (gravats d'Antoni Miró)

Marbre blanquisslm 
que ens has vist néixer: terra 
l'ombra d'un núvol 
en un desert la lluita 
somou la pols del marbre

Alba de pedra
somnia que et despertes:
arrana l'ombra
soldáis nous es desarmen
i vencen a tret d'alba.

XAVIER BRU DE SALA /  Barcelona, setembre del 1978
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Repressió (tres aiguaforts 
d'Antoni Miró)

No em digueu la paraula, eixa malaurada paraula. I si fos 
-penseu-ho bé- només una paraula? Perqué si fos només una 
paraula, podriem, qualsevo! matí llumlnós, esborrar-la per a 
sempre, fer desaparéixer, amb les nostres mans ben treballa- 
des per la tasca d'aixecar la lllbertat, totes les seues grises lie- 
tres i els seus grisos ecos -gris blavenc, gris olivera, gris térros, 
gris negre, gris gris-, llevar dels papers les seues resonáncies 
de trets i turments, de fusells i estaques, d'ossos i cors I caps 
trencats, foradats, esclafats, podriem allunyar de l'anyenca me
moria el seu soroll de pólvora, ordres i escorcolls.

No em digueu la paraula, us prego. Perqué si altra vegada 
colpeja Taire del carrer i arriba fins a nosaltres, si fora fals que 
és només una paraula, a quin Hoc de la terra sepultariem, ger- 
mans, la llibertat que tant, tant estimavem?

ERNEST CONTRERAS /  Alacant, gener del 1979

A Antoni Miró

«Sóu, (art i veu, nostalgic o profeta), 
retina, petjá, crit,
seny que endevina pobles, má segura 
plasmant l'estre incisiu i vigorós».

ANTONI URIOL/ Vancouver, febrer del 1980

Les Llances d'Antoni Miró

«Quan el mal ve d'Almansa...» fou una exposició, magna, 
que va presentar l'Ajuntament d'Alcoi. Encara conserve, nítida, 
la impressió, «l'efecte» que em va causar, de grandiositat, de 
bon treball, de treball, ferm, en veure-la, aquell capaltard, a Al- 
coi. Recordé l'exposició, amb el dramatisme, davant, d'aquella 
figura, coreada per l'abandó; com recordeigualment al meu 
molt admirat amic i company, Antoni Miró, una mica com en- 
congit dintre aquell «temple». LAIcalde d'Alcoi, Josep Sanus, hi 
era present, i donava un aire de «festa», de «festa grossa», a 
l'acte, després vingué la nit, els dies i les nits; i sempre he pen- 
sat en aquell conjunt de treballs fastuosos que, fonamentats en 
diverses variants sobre el quadre de «Las Lanzas», de Veláz
quez, val per un «oratori», en earn viva, de tot el que va signifi
car la derrota d'Almansa, el decret de Nova Planta, les iniqui- 
tats, «centralistes», que han seguit i segueixen... Toni Miró va 
emprendre l'obra, ambiciosa, amb coneixement d'un art i uns 
mitjans; es va tancar, amb pany i clau, al seu Mas i va treballar, 
com un böig, dies i dies; després va retornar, com al.lucinat en
cara, a la vida de cada día. Ara, a Alcoi, ell es mirava l'obra feta, 
amorosament -«l'obra feta... la mala puta»-. Altres persones 
han fet, amb més coneixement de la materia que no jo, l'elogi 
puntual i precis d'Antoni Miró: jo només vull deixar, a la seua 
porta, com qui deixa una pedra, un «senyal», la meua vella ad
mirado per Antoni Miró, un gran valencia, combatiu, comba- 
tent, de les primeres hores, que viu i treballa, lluita, exerceix, a 
Alcoi, on encara es conserva la casa on es va reunir la I Interna
cional.

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS /  Valéncia, agost del 1980
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Una revuüsió plástica
Ha estat dit que Antoni Miró cultiva un art politic, documental, de 

compromís social, perqué, en la seua obra, aquests són, segurament, 
els aspectes més evidents. Enfronts d'aixó hi hauria dues actituds ne- 
gligibles: duna part, un rebuig «exquisitament» reaccionar!, en nom 
d'uns suposats principie «eterns» de l'art o, de l'altra, una actitud bea- 
tament acrítica, que confongués les propies simpaties socio-polítiques 
amb alio que és propi del llenguatge artistic.

Caldria, en aquest sentit, precisar dues coses: 1) l'art com a llen
guatge autonom, té els seus propis códis -iingüístics, estétics, e tc -, 
que fan que, com ja assenyalava Marx, les escultures gregues, produ'í- 
des dins el context d'un sistema de producció ben diferent del nostre, 
encara ens segueixen interessant..., i 2) sentat l'anterior, també és un 
fet que qualsevulla forma artística o cultural és un reflex de les contin
gencies del seu temps i de la seua societat. O, dit d'un altra forma, 
tots els llenguatges artístics, encara que no ho pretenguin són politics. 
Но és per exemple, l'aparentment tant angélica pintura paisagística de 
saló, que no fa més que donar a la burgesia, més analfabeta, la ¡matge 
falsa, idíl.lica i idealizada que té del món. I ho és, també, la pintura 
abstracta, mal vista pels franquistes i perseguida pels nazis i estalinis- 
tes, i finalment recuperada pels sectors més «¡I.lustráis» de la cultura 
burgesa.

Un cop dit aixó, els qul pensen que en l'art l'ingredient de lluita 
també és important, tenim dret a reconéixer-nos i a sentir com a nos- 
tres artistes que, com Antoni Miró, d'una forma avantpada i valenta cí- 
vicament connecten amb les nostres mateixes preocupacions, alhora 
ciutadanes i artistiques.

En Antoni Miró, justament, es dona una plena identitat i coheren
cia entre ciutadá -que lluita pels Paísos Catalans, contra l'imperialisme 
i l'opressió- i artista -que es bat per nous llenguatges, revulsius I ple- 
nament identificats amb la nostra época-

La serie «El Dolar», precisament, n'és un exemple ben ciar. Es, 
d'un costat, una denúncia explícita, al mateix temps puntual i univer
sal, contra l'imperialisme, la violencia, i les agressions d'aquest siste
ma de valors sobre la vida qüotidiana. De l'altre, constitueix una valen
ta exploració de noves técniques i nous llenguatges. Amb formes 
plásticament precises i técnicament d'una rara perfecció, Antoni Miró 
hi explora desmitificadorament els códis del realisme i de la cultura de 
masses i, desalienadorament, certes formes de la mateixa historia de 
l'art.

El resultat final, emmarcat dins una obra que, en conjunt, és de 
les més ¡nteressants, coherents i renovadores que es fa avuí ais Раї- 
sos Catalans, és, també, d'un espléndit valor plástic i d'una revulsiva 
contundencia.

JAUM E FÄBREGA /  Girona, octubre del 1982

A Antoni Miró
En nom de la «Académie Culturelle de France», i com a Delegat 

Nacional, rebeu la més sentida felicitació i admiració per les obres que 
heu presentat dins del marc de la exposició Trajectóries-80, que ens 
ofereix la «Biblioteca Española» a París, en la Sala «Arte al Día», pro- 
moguda i patrocinada pel Minister! d'Afers Exteriors del vostre pais.

ROLAND ARIA/Paris, generdel 1981

Un món convulsionat
L'home del quaternari dins de la foscor de la cova d'Altamira il.lu- 

minant-se amb una torxa, usant grassa i terres de colors, pintava les 
parets і hi representava imatges d'animals importantisims per a la 
seua subsistencia com eren el bisó i el cérvol. Intentava a través de la 
representació gráfica practicar un ritus religiös favorable al exit de la 
seua caca.

Aleshores la imatge, com sempre, ja comencava a jugar un paper 
cabdal en l'existéncia de la humanitat en el camí cap al desenvolupa- 
ment d'una organització social més perfecta.

Els mitjans teenies eren primaris, com també ho era l'incipient es
quema social, pero рос а рос l'home en la gran aventura cap a la per
fecció va utilitzant-los i millorant-los fins a ser cada vegada més com
plexes. Les seues ¡dees gráfiques es perfeccionen i la representació 
del món que envolta lesser humá assoleix el seu objectiu d'il.lustrar i 
servir la propia humanitat en l'intercavi d'idees arribant aqüestes a ex- 
pressar conceptes i desitjos al servei de la mateixa societat, més ben 
dit, al servei de la mateixa classe.

Antoni Miró está inserit en un món convulsionat per tensions, 
passions i interessos oposats en la lluita de classes, on la injusticia 
plana per tot arreu.

Les lluites tribals de l'home primitiu per la possessió d'una pepa 
de caca, o simplement el desig furiós i boig de matar i vencer, avui es 
traspassen a uns mitjans sofisticáis produint-se Testat permanent de 
barbarie que fa que dubtem si la ment humana ha evolucionat míni- 
mament en comparado amb els antecedents de fa quatre mil anys.

En aquest món bárbar i cruel en qué vivlm, on encara «homo ho
minis lupus». Miró amb técnica variada, completa i perfecta utilitzant 
tots els elements dels quals avui pot disposar, reflecta la realitat social 
que l'envolta. La seua pintura, la seua escultura i els seus grafismes 
ens diuen sempre i a tota hora que malgrat l'espurna de la intel.ligén- 
cia que mou la nostra activitat, l'home es troba molt allunyat de la 
seua perfecció i superació. La humanitat és encara molt jove, está a 
les beceroles.

Antoni Miró, com els artistes de la Italia renaixentista, és home 
que coneix a fons el seu ofici i toca tots i cada un deis procediments 
de les arts plástiques; treballador infatigable arrelat a la terra que el 
veié naixer, viu aquesta unió home-terra i a través de l'expressió del 
nostre dissortat País exposa tota la barbárie que la humanitat arrosse- 
ga des de mil.lenis.

GONQAL CASTELLÓ /  La Safor, juliol del 1980
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Papers-Davantai

Darrerament, Antoni Miró, després d'exposar a Canada і 
Alemanya, ha exposat a: la Biblioteca Nacional de Boston 
(EE.UU.), a la «Biennale de Pintura e Gráfica de Siracusa» (Sici
lia), al Centre Cultural Atartük d'Estambul (Turquía), a la «Jordan 
National Gallery of Fine Arts» d'Amman (Jordania) і a Bangkok 
(Thailandia). I ara acaba d'exposar al Museu d'Art Modern de 
Sassoferrato (Ancona), a Italia, on ha guanyat el premi que con- 
vocava la Universität d'Urbino per la seva obra «Nina de la Pau» 
que oferim en la portada d'aquests PAPERS, la qual obra anava 
acompanyada per «Nina valenciana». Les dues «nines» formen 
una carpeta -«Les nines-80» dedicada al poeta Vicent Andrés 
Estellés- Antoni Miró és especialment estimat a Italia, car el 
Museu de Sassoferrato no sois posseeix ja obres del nostre 
pintor, sino que a més va dedicar un homenatge al grup «De- 
nunzia», del qual Miró és membre fundador. Entre els molts 
guardons que ha obtingut en aquell país, cal destacar el nome- 
nament d'académic d'ltalia amb Medalla d'Or, per l'Académia 
de les Arts, les Lletres i la Ciencia.

Aixó representa l'activitat d'enguany. Pero Antoni Miró por
ta aquesta activitat des de fa anys i a fora és un artista molt 
apreciat.

Aquest Davantal pretenia felicitar el nostre pintor, pero no 
es tracta sois de felicitar, sino també de comengar a veure ciar 
en alguns aspectes de la nostra cultura. Perqué al País Valen
cia, amb uns dirigents que, si les eleccions no ho capgiren, 
odien a mort el propi país i els seus defensors, i amb la nostra 
nació trossejada i gairebé incomunicada, els valors més impor- 
tants es perden irremissiblement. Per aixó Antoni Miró ha ha- 
gut de dirigir la seva vida professional a altres terrenys no tan 
inclements, on no sois no l'amenacen i l¡ pinten insults a la fa- 
gana de casa d'ell, sino que l'estimen i el premien.

Contra els qui creuen que «provincianisme» vol dir valorar 
les coses de casa, nosaltres creiem que el provincianisme és 
no veure el que hi ha davant deis nassos i meravellar-se deis 
valors llunyans. Encara que Madrid no siguí tan llunya com 
Bangkok...

ISABEL-CLARA SIMÓ /  Barcelona, setembre del 1982
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Del fil a la randa
L'espectacle que ara ens ofereixen els mitjans de co

municado, al donar-nos la cotltzació del dolar respecte a la 
peseta a cada hora I punt del rellotge es, al menys, deni- 
grant per qui tinga una mica de vergonya. Perqué no es 
tracta d'un senzill exercici bursátil. Es tracta que hem de te
ñir present fins i tot per bategar, tot el que s'amaga, brotant 
pero, al darrera del simbol.

A hores d'ara, ja fa deu anys que Antoni Miró ens feia 
reflexionar arran del drama xilé, amb la duresa desesperada 
i reflexiva de la seua obra que titolava EL DOLAR. Quan en
cara la massiva propaganda imperialista enterbolía les opi
nions de la major part dels «gurús» que patim, tan sois calía 
una mirada ais mercenaris i -perqué no?- ais botiflers, que 
Miró modelava i pintava, per aclarir-nos el cap i lliurar-nos 
de tanta insolencia i desvergonya.

Es ciar que Antoni Miró ja hi havía aprofondit ans en les 
arrels del problema d'opressió deis pobles (Vietnam, 1968) i 
en la mateixa llar del dólar en oferir-nos la AMERICA NE
GRA, on podem prendre el fil que ens porta a la seua obra 
actual. Mai aquest fil no ens deixará oblidar la seua obstina
da preocupado per la gent i la terra que pateix opressió i els 
símbols d'aquesta.

Hi ha valencians al nostre País que, en aleñar, no acon- 
segueixen omplir a orri els Ileus, per mor de la mateixa 
opressió. Antoni Miró n'es un d'ells. Es per aixó que gaudeix 
d'una trista i dramática condició que el fa deis més adients 
per expresar i mostrar amb profonda angoixa les vivéncies 
que li broten del sí. Les olora amb una sentor feridora per
qué les viu patidorament. I les reflexa en els ulls d'un negret, 
en els uniformes dels orbs pel dólar, en les llances de front 
als Ilibres i pinzells...

Avui ens mostra una obra més sumptuosa, més treba- 
llada, més «epatant». No us h¡ fieu. Davant d'aquestes for
mes noves i brillants s'albira el mateix fil, ironic ara, subtil. 
D'entre tantes suggeréncies que tenim a ull, m'agradaría 
triar la de Lopressió cultural. Ens deia en Sanchis Guarner 
amb insistencia, que nosaltres, els valencians, som una cul
tura. Qué ens la volen destruir, aixó és ciar. Per donar-nos, 
quina cosa? Quin paradigma ens ofereixen a canvi? La nos
tra destrucció. Eixa és la suggeréncia que trie.

A la fí, tenim al davant art. I a l'altre costat mateix, al de 
la literatura, ja fa temps que saben que qui té les arrels afer- 
mades a la seua terra i viu els seus problemes i angoixes, se 
l'enten perfectament per tot arreu. N'es un llenguatge uni
versal.

CARLES LLORCA I TIMONER /  Sopalmo, agost del 1 983

Sobre ia mostra a Brescia

El dólar, soldáis, metralletes: Aquest és el molí de la 
presencia fatídica dels Estats Units en la nostra América 
Llatina explotada i ofesa, on Cuba, Nicaragua, Granada son 
els primers llampecs d'una nova albada que els pobles pug
nen a porfía per conquerir.

«XILE 10 anys, 1973-1983», amb la pintura d'ANTONI 
MIRÓ, desplega com un gran frese de lepoca la denuncia 
implacable del crim feixista en la patria rebel de Pablo Neru
da i Salvador Allende.

Pintura de coratge, art amb compromís, pinzell per la 
Solidarität.

LUIS GUASTAVINO /  Brescia, juliol del 1983.
Parlamentan xilé a l'exili.

E! temps no mata

L'art innocent no existeix. L'art neutre, al marge de la 
política independent d'ella, no existeix. Un paisatge d'atmel.lers 
en flor, sense altres pretensions, no deixa de ésser reflexe d'u
na idealitzada concepció del món, una actitud política front 
a l'altra en qué l'artista pren partit i jutja críticament la reali- 
tat. A la fí, res no és extrany a la vida, tot és producte de la 
societat don neix. I del temps.

Portern a sobra de nosaltres la historia de l'home i ens 
reconeixem en ella. I, així, quan Antoni Miró va rescatar acti- 
tuts i formes de «La Rendición de Breda» per crear la série 
«Les Llances» estava furgant en el passat i el feia seu. I va 
donar algunes passes més. De la seua má eixiren significáis 
afegis: Imperialisme, opressió. Arrencá de la pintura ja pinta
da per desvetlar la seua propia realitat, trencá la neutralitat 
aparent del temps passat per afirmar el contrari.

L'art és un producte historie que pot servir per canviar 
la historia, un instrument per transformar el món. Contem
plar «Les Llances» i quadres posteriors és esgotar les possi- 
bilitats d'afirmacions com les anteriors.

Es tancá una época en l'obra del pintor i comencava un 
altra. L'encontre d'un llenguatge basat en l'anacronisme, 
gens nou pero sí intencionat i combatiu ha sigut decissiu. A 
partir d'aquí Antoni Miró trespassá la porta oberta per ell 
mateix i va pintar pintura.

D'aquesta manera el D. Diego Velasqueny fuma ara ci- 
garrets amb filtre i sobresurt d'un fons-mirall on ens podem 
mirar i reconéixer. Es ciar el joc del temps i l'obra recobrada, 
no ens equivoquem, pero, encara hi ha més perqué l'artista 
deixa intactes les seues preocupacions socials, i altre axem- 
ple, la duquesa que pintara Goya s'apropa fins avuí amb tots 
els títols i documents que recorden l'inexcusable qüestió de 
la propietat.

Es a dir, invitació al joc, treball cultural i testimoni, com
promís, tasca política. Eixe és el sentit. L'art innocent no 
existeix, l'art és reflexe de la societat i la época en qué es 
produeix, la neutralitat és falsa, etc.

El temps no mata.

LUIS RODRIGUEZ OLIVARES /  Madrid, agost del 1983
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1965-83. EL (CASTELL
D'entendre i explicar la vida

Heus ací les circunstancies vitals del temps i l'espal d'Antoni Miró 
concentrades en aquesta mostra de cartells. Són les credencials d'un 
home d'ara i del País Valencia i d'una manera d'entendre i explicar la 
vida. Són ja molts anys, des del 6 5  i molts cantons del nostre poblé I 
de més lluny, cridant la veritat personal de i’artista, les seues inqule- 
tuds o l'ideal d'un somni actiu. S'ha fet també veu col.lectiva perqué ¡i 
ha sabut prendre el pols a la vida. Cartells que per la seua qualltat te
ñen ja un alé propi independent de la fugacitat de la funció concreta 
per a la qual van néixer. Foren un dia reclam i convocatoria; ara, tots 
junts, es senten germans i camí d'una voluntat que sap on va. Amb 
energía i lució desa sempre. Aquests cartells foren la tarja de visita 
d'exposicions seues de pintura o'd'actes culturáis. A la historia del 
nostre poblé, entre assagistes, gramátics i cangons, li ha de créixer un 
llarg capítol: estaven els pintors. I l'obra I tot l'esforp artistic d'Antoni 
Miró fent poblé i fent País.

El cartell és la fugacitat més gran de tot el que és plástic, és la 
funcionalitat fins a l'últim extrem, el missatge de la pressa que vol dir 
coses. Aquests cartells, pero, són deis que queden perqué donen tes- 
timoni d'una persona, i están fets contra el temps i amb els mlllors cri- 
teris d'eficácia artística. Huí que vivim l'apremiant món de l'instantánia, 
el barboteig deis telegrames i les presses; quan es morí quasi sempre 
de repent і mai no hi ha temps, els cartells d'Antoni Miró ens parlen a 
tots і ens diuen sempre. Tenen la simplicitat de lo verdaderament poe
tic, l'autenticitat de les veritats sempre per davant. Com la vertadera 
poesía, - і  els cartells de Miró en tenen també molta-, són la paraula 
plástica en el temps i permaneixen ben vius encara.

Antonl Miró és el xiquet que s'aixeca fent preguntes, el qui arriba 
dient apó s'ha d'arreglar, el qui talla les digestions als burgesos bem- 
pensants, el qui fa entrar a la gent amb grácia i sense presses. La sim
plicitat de la crítica d'etiquetes parlarla de cartells de denúncia. Jo no 
diría pas aixó. En tot cas, parlaría d'una finor de consciencia, d'un mal 
gust de boca perqué hi han massa cosses que no li agraden i sobre 
les quals la gent superficial hi patina amb culpable inconsciéncia. I An
toni Miró és deis que ens diu el costat fose de la vida i la mala condi- 
ció de l'home o deis homens que humillen la seua condició. Pero tam 
bé amb delicadesa, com qui es queda l'últim tancant portes, sense els 
crlts de la trona moralista o de la suficiéncia de qui ho sap tot. Amb el 
cap ciar i la má artista. Li se nota que li dol el País i li dol l'home; que li 
viuen poblé les millors fibres de l'esperit, que no alqa mai la veu pero 
no calla, i ens dlu ais ulls i a la consciéncia que aixó que ell ens pre
senta també és la veritat, i que cal fer les coses millor, que a l'home no 
deu d'emmordassar-lo cap d'explotació ni topic interessat i que a ell 
també li va furtar algú la bicicleta.

FRANCESC BERNÄCER /  Alcoi, malg del 1 983

Antoni Miró, un «missatge» que batzega
Quan tenim l'obra d'un artista al davant, sempre hi ha un factor 

emotiu i sensitiu que precedeix qualsevol mena de reflexió o análisi. Si 
la descárrega de corrent que rebem ens commou, desconcerta, sor- 
prén, vol dir que aquell treball té una Sensibilität i, sobretot, la capacl- 
tat absolutament necessária de «comunicar». Aixó és el que li passa 
l'alcoiá Antoni Miró: fa un art que batzega. Aqüestes primeres impres
sions són, almenys per a mí, les valides i valuoses, dones obren la por
ta a un ulterior análisi dels elements plástics, la possible rlgurositat 
técnica i l'efecte final del «missatge». Antoni Miró llenqa primer els 
missatge i, en els cartells, és ben efectiu el plantejament de l'art com a 
missatge. Són, en definitiva, les batzegades d'una complicitat potser 
amargada o dormida, d'una preocupació que ens afecta molt dlrecta- 
ment, car no fa el pamflet localista sino que projecta i fa extensiva la 
crítica a una globalitat. Per axió, quan liegim i observem a fons cada 
imatge d'Antoni Miró és fácil adonarse de la manipulado que tots pa
tina. Cada u fa seu un nivell de lectura diferent d'acord amb la Identität, 
tensions viscudes i el context real que ens toca viure.

Quan Antoni Miró tracta el tema de «les Hanges», sabía bé quin 
era el fons comú, social i politic, d'un acte reiterat en un altre context i 
época. En el «dólar» recupera tot un sistema de poder que aixafa per 
mitjá del símbol. Pero, en aquests fets extensius hi sitúa els signes re
ferencia^ al nostre entorn vivencial —així surten reduccions simbóli- 
ques a una imatge com «Encara diguem no»-. Per tot aixó i més, com 
veureu en les temátiques deis cartells, Antoni Miró fa un art útil, un 
servei a la societat, un convit a la reflexió i a desvedar aquells mals 
tragos amagats rera un suggeriment. S'hi apleguen en un sol mlrall 
funció-art-técnica amb un «missatge» viu i una escalfor que sovint cre
ma.

Quan veiem les obres d'Antoni Miró cal pensar quins factors hi 
entren a formar part: una consciéncia que el sitúen al marge de la 
imatge frui'dora, una comunicació amb elements del passat válld com 
a fons simbólic i transformats d'acord amb la integració de signes ac
tuals —«Felip V», «les H a n g e s » . una preocupació pels fets politics i 
socials que ens envolten, una aplicado de filosofía práctica tallant i 
irónica, una lectura múltiple de l'obra amb la Priorität de la Imatge, una 
escenificació simbólica de continguts socio-polítics i, en definitiva, un 
compromís amb l'época que li pertoca viure i l'ús d'uns elements que 
reforcen el missatge i el símbol. Les seves obres són crits de quotidia- 
nitats, contundents, testimonials, documentáis, conscients, combatius, 
preocupáis i preocupants.

GLÖRIA BOSCH I MIR /  Barcelona, abril del 1 983









El Carteil: de ¡'estética de l'e fim er al 
testimoni historic

A m b  el len t і fe cu n d  d e s e n ro tlla m e n t del mass-media, la cu ltu ra  
a rtística  c o n te m p o rá n ia  ha v is t a m p lia ts  de fo rm a  s im u ltán ia  els h o ri
zons i p rob lem es.

Sens dub te , I a m b it de l'e xpe riénc ia  v isua l p o t co n s ld e ra r-se  com  
un dels se c to rs  c u ltu rá is  en els qua ls a m b  m a jo r ex te ns ló  I In te n s itä t 
s'han p ro d u ft s ig n ific a tiv e s  tra n s fo rm a c io n s  que  han enca lca t, inc lús, 
la vida quo tid iana .

En este sentit, el cartellisme com a fenómen cultural i medí desta- 
cat de comunicado, s'enquadra de pie dins d'eixa accelerada i innova
dora conjuntura histórica típica del nostre segle que ha afectat profun- 
dament la Sensibilität, els resorts cognoscltius i, en general, les més 
diverses pautes del nostre comportament Individual i social.

No es tranya rá  n ingú  d ones  que  lin te re s  d e s p e rta t pe ls  c a r te ls  і 
les co n se qu e n ts  in ve s tig a c io n s  s 'hagen  e s tes  i d iv e rs ific a t in te rd is c i-  
p linadam en t e n tre  les d ive rses  c ién c ie s  hum anes, s o b re to t te n im  am b 
com p te  la seua v e rs a tilita t u tilita ria , llurs am p líes  p o s s ib ilita ts  e xpe ri
m entá is i el s in g u la r ca rá c te r d e s m itif ic a d o r de lo b je c te  a rt is t ic  en 
eixa «época de la seua re p ro d u c tlb ilita t técn ica», co m  a c e rta d a m e n t 
diría W a lte r Benjam ín.

P rec isam en t Tactual re flex ió  e s té tica  s 'ha  o c u p a t cada  vegada  
am b m és v ig o r i s is te m a titz a c ió  d 'es te  fe n óm e n  ca rte llis ta  en la m e su 
ra en qué la p rop ia  p rá c tica  s ig n if ic a n t dese nvo lu p a d a  pe ls a rtis te s  ha 
tingu t tam bé  una a te nc ió  espec ia l, d in s  fa p o g e u  de les a rts  g rá fiques , 
a la rea litzac ió  de c a r te ls  i, s 'ha de d ir a m b  ju s tic ia  que  el n o s tre  País, 
h is tó ricam en t, sem pre  ha t in g u t n o m b ro so s  i e x c e p c io n a l ca rte llis te s . 
Ens queda el reco rd  de J o se p  Renau o A r tu r  B a llester, en tre  ta n ts  al- 
tres, per co n firm a r-h o . No o b s ta n t aq u es ta  trad  ¡ció, a fo rtu n a d a m e n t 
no ha e s ta t tren ca d a , un bon exem p le  n es aq u es ta  m ostra , una de les 
més in te re ssa n ts  fa ce te s  de l'obra  d 'A n to n i M iró .

En esta  m o d a lita t de l'a c tiv ita t p lá s tica  co n n e c ta  in d isso c ia b le - 
m ent ta n t la funció estética co m  la social del ca rte ll a través  de les 
técn iq ue s  e sp e c ifiq u e s  de le la b o ra c ió , se m p re  en un c o n s ta n t p rocés 
d 'evo lució .

Per a lira  banda s 'ha de fe r c o n s ta r  ¡a «m útua» in flu e n c ia  es ta b le r- 
ta b ila te ra lm e n t en tre  la p in tu ra  i els recu rso s  c a rte llís tic s , encara  que 
no siga e s te  el Hoc idon i pe r a te nd ré  la seua  ju s t if ic a d o . A m b d ó s  fe ts  
converte ixen  en in d is c u tib le  la c re isen t n e c e s s ita t de  d o n a r cabuda  en 
la h is to ria  de l'a rt al fen óm e n , i ais p ro d u c te s  del ca rte llism e .

N og e n sm e n ys  és d in tre  de les co o rd e n a d e s  d 'un a  teoría de la со- 
municació artística on s 'ev idenc ia  el p a p e r que  p a ra d ig m á tlc a m e n t 
acom p le lxen  els ca rte lls  en la c u ltu ra  v isua l de la n o s tra  época. La fun
ció comminatoria, f im p a c te  p e rce p tiu  ( re d u p llca t se m p re  pe r l'e s tra te - 
g ica u b ic a d o  en el si del m edí urbá) el conve rte ixe n  en l'e ix de la seua 
p regnánc ia  ideo lóg ica , de la seua e ficá c ia  te s tim o n ia l i de  la p rop ia  ac- 
ció d ivu lgadora , p u b lic ita ria  o p ro p a g a n d ís tica .

Des d 'es ta  co n s ta ta c ió , el fe t m a te ix  d ’o rg a n ltza r una m o s tra  de 
ca rte lls  (més en llá  de qua lsevo l o p o rtu n a  i Doable a d e q u a c ió  d iv u lg a 
dora) suposa  ja d 'a lgu n a  m anera  recuperar la c a p a c ita t fu n c io n a l de 
cada carte ll c o n c re t com  un d o c u m e n t que  recu ll i a p u n ta la  la n os tra  
m em oria h is tó rica , reactualitzant s ig n if ic a tiv a m e n t l'e sp ec ífica  fu n c ió  
que té de c o m u n ic a d o  in m ed ia ta  i d ire c ta  que  va q u e d a r presa, en 
cada cas, en les co n c re te s  c o o rd ln a d e s  de la seua p resé n c ia  te m p o ra l 
i efímera en tre  nosa ltres . A q u e s ta  nova a p ro p ia d o  co l.lec tiva  que  ara 
se'ns o fere ix, des d 'un  c o n te x t d is fu n c io n a l com  puga  se r una sala 
d 'expos ic lons , a fege lx  al valor exhibitiu i h is to rie , cosa  a q u es ta  que  és 
con su bs ta n c ia l a la u tilita t de l m a te ix  ca rte ll, un s im u ltan ! valor cultural 
(de cu ite  socia l) que  re fo rca  des del seu a m m a rca m e n t, el seu c a rá c 
ter e s té tic  e sp e c ífica  i u n ila te ra lm e n t. Es cu riosa  la Im p e n ite n t pa rado - 
xa que la d in á m ica  de la n o s tra  o rg a n itza c ió  s o c io -c u ltu ra l co n sa g ra  
para le l.la m e n t a la s u p e ra d o  del c a rá c te r  u tilita ri que  un dia va m o tiva r 
la g e s ta d o  com  un o b je c te  v isua l, en es te  cas c a d a scu n  de is ca rte lls  
d 'A n to n i M iró , ¡m pressos des del 1 9 6 5  fin s  al 1 9 8 3 , rea litza ts  uns per 
a ac tes cu ltu rá is  i e ls a ltres  a m b  uh c ia r i e f ic ie n t c o m p ro m ís  po litic .

En cada cas, d e g u t a lin te re s  i la q u a lita t de la m os tra , s e n s  o fe 
reix una bona o p o rtu n ita t, no tan  so is  de re cu p e ra c ió  te s tim o n ia l i de  
conven ien t analisí en re lac ió  al seu in s is te n t itine ra ri p lá s tic , s ino  ta m 
bé una o ca s ió  a p ta  pe r re fle x io n a r sob re  la s ig n if ic a d o  i l'a b as t del fe 
nóm en del ca rte llism e  en la n o s tra  h is to ria  p róx im a  i en fa c tu a l.

ROMA DE LA CALLE /  Mary del 1 983.
Departament d'Estética Universität de Valéncia

Els cartells d'Antoni M iró
P osem -nos, pe r una vegada , rad ica ls . Exagerem , a co n sc ié n c ia , 

per fe r-nos  e n ten d re  m illo r. No ens asu s te  dir, d a va n t d 'a q u e s to s  ca r
te lls  d 'A n to n i M iró , que el ca rte ll és el v e rta d e r a rt de n os tra  época. 

Funció ú til I in g re d ie n t es té tic . L 'art, no pur, b ru t pero: de vida, és ciar. 
No és со el que  anyorávem ? L 'art c o m p ro m e tu t .n o  am b una te n d é n - 
cia soc ia l o a rtís tica  d e te rm in a da , s ino  a m b  la seua llib e rta t i la de 
tots.

A d ve rtiu  a lgunes de les n o tes  id e n tif ic a d o re s  del ca rte ll, p o te n c ia - 

des al m axim . A ixí, la c o n tu n d é n c ia . C adascún  d 'a q u e s to s  ca rte lls  ens

s u it  al pas, to m b a n t-n o s . Son clars, po d em  c a p ta r  el seu s ig n if ic a t ¡n- 
m e d ia ta m e n t. Son ta m b é  so rp re n e n ts . Es a dir, c o n te n in t e le m e n ts  

que ens son fa m ilia rs , hi ha se m p re  ce rta  d is to rs ió  de  lo real que d e s 
p ena  el n o s tre  in te rés i ce n tra  la n o s tra  a te n c ió  en el te m a  p roposa t.

El rea lism e  a c u s a d o r va a co m p a n y a t d 'una  cu lta  ironía. A n to n i 
M iró  és capac  de ju g a r a m b  e le m e n ts  m o lt d ive rsos. No hi ha una p re 
fe re n c ia  pe r ce rts  tem es, e xc lo e n t-n e  d 'a ltres . En sem b la  im p o rta n t 
que el seu rea lism e  siga  ca p a c  d 'e n fo c a r tan  d ire c ta m e n t les coses, 
que a q ü es te s  quasi d e sa pa re g u en  co m  a ta is  i es d iso lg u e n  en una 

a b s tra c c ió  s ig n ifica tiva . No hi som , dones, d a va n t un rea lism e  soc ia l 
ingenu, d 'aq u e lls  que enca ra  son ca p a cos  de fe r-n o s  e s g a rr ifa r de  ver- 
gonya  fo rana. A n to n i M iró  fa, abans de to t, a rt-s i és que d e s itg e m  veu- 
re - h o  a ix í-  encara  que c e rta m e n t lo ú til i lo e s té tic  resu lte n  in se p a ra 
bles.

Ju n ts , a q u e s ts  c a rte lls  fo rm e n  una ga lería  de  te s tim o n is  de  la 
n os tra  época. A c í hi és re p re se n ta t o e vo ca t to t  e íq u e  ens do l i ens 

angoixa. C on tenen  a llu s io n s  co n c re te s , es refe re ixen  a fe ts  que han 
o c u p a t les p rim e res  p lanes de is  p e rió d ics  un día d e te rm in a t i, a m b  to t, 
tenen  ta m b é  ca rá c te r  de sím bo l. Q uí ha d it - e s  a d ir  son ta n ts  que  no 

podríem  n o m e n a r-lo s  a to t s -  que hi ha que e sb o rra r els s ím bo ls  i, 
a n a n t m és enllá, d e s fe r to to s  els m ites?  No hem  fe t  m és que s u s t itu ir  
uns m ite s  per altres... que  no son  s ino  ve rs ion s  d 'aque lls : v i nou en ge - 
rres ve lles. D 'aqu í la s ig n if ic a d o , densa  i clara, a b s tra c ta  i p rec isa , que 
po d em  tra b a r en els ca rte lls  d 'A n to n i M iró . C arte lls  que son  acció, que 
es trab e n  in se rts  en el m on  q u o tid iá  i al m a te ix  te m p s , p e r co m  han 
a rrib a t al ca p  i pe r raons m és d ifíc ils  de tr ia r  ara, pe r va lo rs  que  sabem  

reconé ixe r pero  -c o n fe s e m -h o -  ens c o s ta  fe r  e xp lic its , art, a rt ta n  im 
pu r com  pur: a rt a seques.

JOSEP CORREDOR-MATHEOS /  Barcelona, juliol del 1983

Combat d'esperamca
A n to n i M iró  és un g ran  a rtis ta  que  c o n e c ta  am b la re a lita t i, u ltra - 

passan t-la , denun c ia  to t  a lió  que li fa  nosa; to t  a lió  que  c o n ve rte ix  la 
v ida  en una m ena de m a lson  pe r a la m a jo ria  de ls  h a b ita n ts  del n os tre  
p lane ta : un m a lson  que esc la fa  el s o m n i que  vo l ana r a la rece rca  del 
parad ís  -d 'u n a  m ena o a ltra  de p a ra d ís -

I en tre  so m n i i m a lson , A n to n i M iró  m a n ip u la  la fo rm a , el co lo r, i 
ens en posa al d a va n t la troba íla  d 'im a tg e s  que ens en tra  pe ls  ulls i 
ens esc la ta  en la sang, com  bandera  de llu ita . I el d o lo r  i l'e speranca  
són  n o s tre s  am b  el! I el ca m í és m enys fe ixuc, si bé s e m p re  fu g a p  to t  
p le g a t pe rqué  el te m p s  se 'ns  esco rre  en un pou sense  fons. L 'art és 
d 'ara  i per ara: és c o m b a t d 'esp e ra n ca  i do lor. La du ra d a  no im p orta : 
que, lleva t de l'espa i que pe rdu ra  im m u ta b le , res no p o t é sse r e tern , 
que la fo rm a , el co lo r i la Hum són fin its , i el ba tee  de la sang. T o t s 'a - 
caba.

Els ca rte lls  de l'A n to n i M iró  p oden  se r pe rd u ra b les  com  el m arb re  
e scu lp it, con el bronze. Són un c lam  de l m o m e n t que  v iv im  que  ens 
penetra  i avanca  am b nosa ltres , tra ve ssa n t e s tim b a lls , tre n c a n t lim its .

FELIX CUCURULL /  Barcelona, agost del 1 983

Des de ¡a finestra del Cartels
A l m ur, enganxa t, el ca rte ll ens m o s tra  un fo ra t que inv ita  a a p ro - 

par-se, a veure  al través d 'ell. Es una ex tranya  m ena de f in e s tra  obe rta  
a un m ón  d is t ln t del hab itua l. La p in ta da  és n o rm a lm e n t un c rlt, té  so i 

sen tit, res m és pero. En canvi el ca rte ll té  so I té  v is ió  i té  s ig n if ic a t i 
d 'a ltre s  v ir tu ts , ens llanca el seu ham  i ens ca p tu ra  com  a pe lxos bo- 

ca b a da ts . No haveu s e n tit m ai eixe c o p  d 'e s tu p o r  al e ix ir al ca rre r pel 
m a tí i tra b a r uns ca rte lls  nous i a tra c tiu s  que  im a n te n  la v is ta  i se l'em - 
p o rte n  in e lu c ta b lem e n t?  Q uan c o n te m p le  un ca rte ll s e m p re  m 'a u to i-  

m ag in e  com  si e s tig u és  al be ll m ig  d 'un  quadre  de M a g ritte , am b l'i- 
rreal f in e s tra  i la v is ió  fa lsa  de pura o b je c tiv ita t. Els ca rte lls  de Toni 
M iró  se m p re  m 'han  a tre t pe r eixe ca rá c te r de fin e s tra  o b e rta  a un m ón 

que  ens ob liga  a reflex ionar, a re co rd a r in c e s s a n tm e n t la s itu a d o  de la 
n os tra  te rra  so tm esa , a m e d ita r  en els fa c to rs  i els fa u to rs  de la c o n ti
nuada o p re ss ió  асі i arreu del m ón, a de ixar-se  e n d u r pel je ro g líf ic  que 

p ro p o sa  la barra ja  d 'uns e le m e n ts  to ta lm e n t d is t in ts  i e sca n d a lo sa - 
m e n t a p le g a t pe r a fo rc a r la fa n ta s ia  i el pen sam e n t, a d e lita r-m e  en la 
pura  be llesa d 'uns  cö d o ls  de riu I una be ta  q ua triba rrada .

A l c o s ta t de la seua llarga, in m en sa  p ro d u cc ió , el ca rte ll, no gens 
c u rt en q u a n tita t, no és un a rt m e n o r ans una fo rm a  sup rae levada  de 

«m últip le», am b el va lo r de la fu g a c ita t. El ca rte ll tan  so is  es co n se rva 
rá al reb o s t d 'a lgu n s  a fe c c io n á is  que el g u a rda rán  pe r a un te m p s  fu - 

tu r, pero  al ca rre r o a les p a re ts  d u n a  ca m b ra  d 'a d o le s c e n t la seua 
im a tg e  fu g lsse ra  té q u e lco m  del va lo r de l'a rt p o p u la r de is  va lenc ians, 

e fím e r pe r p rop ia  vo lu n ta t, m o s tra n t una ve g a da  m és com  l'a u té n tic  
a rtis ta  recrea las a rre is  m és llunyanes i les fa  reviure.

ENRIC A. LLOBREGAT /  Alacant, juny del 1983
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DADES BIQGRAFIQUES
ANTONI MIRÓ nat a Alcol el 1944, viu i treballa al Mas Sopalmo. La 
constant de la seua obra plástica, situada dins de l'anomenat «Realis- 
ma Social», és un crlt de denúncla, un clam per la llibertat, una lluita 
pel retrobament popular de les arrels del seu poblé, de llur identitat 
conectiva. El 1960 rep el primer premi de pintura de l'Ajuntament 
d'Alcoi. El 1965 funda el Grup Alcoiart, amb Masiá i Mataix i el 1972 
el «Gruppo Denunzia», amb Rinaldi, Pacheco, Comencini i de Santi a 
Brescia. El 1964 realitza la primera de les seues séries «Les Núes». El 
1966 «La fam». El 1967 «Els bojos». El 1968-69 «Vietnam» i «Mort». 
El 1970-71, «Realitats» i «L'home». El 1972 «América negra» i el 
1973 «L'home avuí», seguidament «El dólar» que comporta altres 
sub-series com «Les llances», «La senyera», «Llibertat d’expressió» i 
«Xile». Des del 1980 «Pinteu pintura», que resta en pie procés d'el.la- 
boració. Les seues obres están representades a nombrases col.lec- 
cions, galeries i museus de tot arreu. El 1 969, membre de Verein Ber
liner Künstler de Berlín. El 1971, Diploma d'Honor de la Córner Acade
my de Londres, membre de l'lnstitut i Académia Internacional d'Au- 
tors de Panamá. El 1972, membre «Honoris Causa» de «Paternoster 
Córner Academy» de Londres i medalla d'or. El 1974, membre actiu 
de la Fundació Maeght de Saint-Paul (Franca). El 1978, Académie d'l- 
talia amb medalla d'or, «Accademia Italia delle Arti e del Lavoro». El 
1979, invitat al «Convegno Nazionale degli Artisti», Salsomaggiore 
(Italia). El 1980, distinció de «l'Academie Culturelle de France», París. 
El 1981, Director Mostra Cultural del País Valenciá, Alcoi. Membre t i
tular de la Jeune Peinture-Jeune Expression, París. El 1982, Premi de 
gravat de l'Universitat d'Urbino. I Premio Internazionale Carducci, Fi
renze (Italia). El 1983, Premio Internazionale, Alessandria (Italia).

MOSTRES
1965: Sala CEA (Alcoiart-1) Gener, ALCOI -  Sala CEA, Juny, ALCOI- 

Salons Els Angels, Juliol, DENIA- Soterrani Medieval, Agost, 
POLOP.- Pressó Segle XII, setembre, GUADALEST- Montmar
tre, Set.-Octubre, PARIS-Casa Murcia-Albacete, VALENCIA.

1966: Circol Industria, Maig, ALCOI -  Elia Galería, Juny, DENIA- So
terrani Medieval, Agost-Setempre, POLOP.

1967: Sala Premsa, Marc-Abril, VALENCIA- Casa Municipal de Cul
tura, Juliol, ALCOI -  Soterrani Medieval, Agost-Setembre, PO
LOP.- Sala FAIC, Octubre, GANDIA- Caixa d'Estalvis SE., No- 
vembre, MURCIA- Sala IT, Novembre, TARRAGONA- Sala 
CAP, Novembre, ALACANT.- Museu Municipal, Desembre, 
MATARO -  Galería Agora, Desembre, BARCELONA.

1968: Galería d'Art, 6 Presencies, Abril-Maig, ALCOI -  Soterrani Me
dieval, Estiu, POLOP- Galería Niu d'Art, Juliol, LA VILA J 0 I0 - 
S A - Sala Rotonda «Art del poblé per al poblé», V Congrés LF, 
Agost, ALCOI- Woodstock Gallery, Novembre-Desembre, 
LONDRES (Anglaterra).

1969: Galería Poiop, Juliol, POLOP- Shepherd House, Agost, CHAD- 
DERTON (Anglaterra).- Galería Elia, Setembre, DENIA- Central 
Hotel, Setembre, DOVER (Anglaterra).- Mostra simultánia: 
Unesco, Casa Cultura, Reconquista, Desembre, ALCOI.

1S70: Galería CAP, Febrer, ALACANT- Caixa d'Estalvis NSD, Marc, 
ELX - Galería CAP, Abril, XIXONA.- Galería Polop, Estiu, PO
LOP- Galería Darhim, Juliol, BENIDORM- Hotel Azor, Agost, 
BENICASSIM- Galería Porcar, Setembre, CASTELLO.

1971: Sala CASE, Marc, MURCIA.- Club Pueblo, Marc-Abril, MA
DRID.- Sala CASE, Juliol, ALBUFERETA.- Sala CASE, Juliol, 
BENIDORM -  Galería 3, Agost, ALTEA- Discoteca Mussol, De
sembre, ALCOI.

1Э72: Galería Novart, Abril, M ADRID- Galleria della Francesca, Malg, 
FORLI (Italia).- América negra mostra i espectacle, Novart, 
Maig, M ADRID- Galleria Bogarelli, Malg-Juny (Alcoiart-55) 
CASTiGLIONE (Italia).- BH Comer Gallery «Five Men Exhibi
tion», LONDRES (Anglaterra).- Galería Alcoiarts, Desembre, 
ALTEA.

1S73: Galerie Multipies, Febrer, MARSELLA (Franca).- Galería Aritza, 
Abril, BILBAÓ.-Saia Besaya, Maig, SANTANDER-Art-Alacant,

Nov.-Desembre, ALACANT- Simultánia Galería Capitol i Sala 
UNESCO, Desembre, ALC O I- Galería Alcoiarts, Des. Gen. AL
TEA.

1974: Sala Provincia, Marc, LLEO- Galleria Lo Spazio, Marc-Abril, 
BRESCIA (Italia).- Paíau Provincial, Novembre, MALAGA.

1975: Galería Aritza, Maig-Juny, BILBAO- Galería Trazos-2, Juny- 
Juliol, SANTANDER- Galería Alcoiarts, Agost, ALTEA- Gra
fikkabinett, Setembre, HAGEN (Alemanya).- Galería Canem, 
Octubre, CASTELLÓ.

1976: Spanish-American Cultural, Febrer-Marc, NEW BRITAIN (Con
necticut, USA).- Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de Sueca, 
Marc, SUECA- Altos (permanent), ALACANT- Crida Galería, 
Desembre-Gener, ALCOI.

1977: Sala Gaudí, Marc-Abril, BARCELONA- Ajuntament de Mono- 
ver, mostra retrospectiva, Setembre, MONOVER- Galería La 
Fona, Novembre-Desembre, O LIVA- Galería Alcoi arts, Desem
bre, ALTEA.

1978: Fabrik К 14, graphic-retrospektive, Gener-Febrer, OBERHAU
SEN (Alemanya).- Museu d'Art Contemporani de Sevilla, mos
tra retrospectiva, Maig, SEVILLA- Caixa d'Estalvis d'Alacant і 
Murcia, Concells Populare de C.C., Maig, MURO- Galería Mont- 
gó, Juliol, DENIA.

1979: Saletta Esposizione Rinascita, Octubre, BRESCIA (Italia).- Gale
ría Alcoiarts, estiu, ALTEA- Sala Cau d'Art, Desembre-Gener, 
ELX.

1980: Caixa d'Estalvis d'Alacant і Murcia, Les Llances, Marc, ALCOI- 
Sala Canigó, Marc-Abril, ALCOI. Biblioteca di Carfenedolo, 
Mostra gráfica, Marc, CARFENEDOLO (Italia).- Galería 11, 
Abril-Maig, ALACANT- La Casa, Galería d'Art, Mostra retros
pectiva, Juny-Juliol, LA VILA JO IO SA- Galería La Fona, Juliol, 
O LIVA- Galería Alcoiarts, Agost-Setembre, ALTEA- Sala d'ex- 
posicions de l'Ajuntament, Homenatge a Salvador Espriu (amb 
Azorin), Setembre, LA NUCIA.

1981: Galería Ambito, Amies de la Cultura del País Valenciá, Desem
bre, MADRID.

1982: Graphic-Retrospektive, Kulturverein der Katalanish Sprechen
den, Maig-Juny, HANNOVER (Alemanya).- Roncalli Haus, Mos
tra retrospectiva, Agost, WOLFENBUTTEL (Alemanya).- Museo 
Etnográfico Tiranese, Agost, TIRANO (Italia).

1983: Centre Municipal de Cultura, El Carteil, Juny, ALCOI -  Giardini 
di Via dei Mille, Cile, Juliol, BRESCIA (Italia).- Mostra Sigmund 
Freud (IPAC), Palau de Congresos, Hotel Meliá-Castilla, Juliol, 
MADRID- Festival de l'Unita, Cile, Juliol, BERGAMO (Italia).— 
Circolo Cultúrale di Brescia, Cile, Agost, BRESCIA (Italia).- Sala 
de Cristal, Exm. Ajuntament de Valéncia, Mostra retrospectiva 
«Xile X Anys», Setembre, VALENCIA.

PREMIS
I9 6 0 : VII Mostra de Pintura, Escultura i Dibuix, 1.er Premi, Exm. 

Ajuntament d'ALCOI.

1961: XVIII Exposició d'Art 3.®' Premi, ALACANT.

1962: Primer Certamen Nacional d'Arts Plástiques, ALACANT- Cer
tamen de Pintura, 1." Premi, ALACANT- Mención Honorífica 
al Certamen d'Art, ALACANT.

1963: VIII Expe. Pintura CEA, Premi Brotons, ALCOI -  Selecció cc-rta- 
mens a MADRID.

1964: VI Certamen d'Art, 2.on Premi, ALACANT.

1965: V Saló de Tardor, Premi de la CAP, ALCOI -  Vil Saló de Marc, 
Museu Hist., VALENCIA.

1966: Casa Municipal de Cultura, Saló de Tardor, ALCOI.

1967: I Bienal de Pintura, Exm. Ajuntament, ALCOI -  VIII Saló de 
Marc, VALENCIA- Vil Saló de Tardor, 2.0n Premi, Casá Munici
pal de Cultura, ALCOI.

1 968: IX Saló de Marc, Art Actual, VALENCIA*.- ! Expo, pintors espa- 
nyols, CIEZA.

1969: II Bienal Internacional de Pintura, ALCOI- X Saló de Marc, Art 
Actual, VALENCIA- I Certamen Diputado Provincial «Castell S. 
Barbara», adqulsició obra, ALACANT- VIII Premi Dibuix J. 
Miró, Palau de la Virreina, BARCELONA- The Dover Carnival, 
DOVER (Anglaterra).- VIII Saló de Tardor, Premi CMC, ALCOI.

1970: XI Saló de Marc, VALENCIA- IX Premi Int. Dibuix J. Miró, Col. 
Arquitectes, BARCELONA- Certamen Arts Plástiques «Castell 
S. Barbara», adquisició obres Museu, ALACANT- XXVII Expo. 
Pintura, S 0G 0R B- Finalista Premi «Tina», BENIDORM- Vil 
Saló Nacional de Pintura, MURCIA.

1971: III Bienal Internacional de Pintura, adqulsició obra-fons Museu, 
ALCOI- i Certamen de Pintura Mural, ALTEA- XII Saló de 
Marc, VALENCIA- III Bienale Internationale de Merignac, ME- 
RIGÑAC (Franca).- X Premi Dibuix J. Miró, Col. Arquitectes, 
BARCELONA.-'Galería Adriá, BARCELONA.- PAA Culturáis, GI
RONA- B.H. Córner Gallery, «Saló Internacional d'Hiverh», Di
ploma d'Honor, LONDRES (Anglaterra).

1972: XI Premi Int. Dibuix o. Miró, BARCELONA.- II Mostra Interna
zionale di Pittura з Gráfica, «Medalla d'Gr» i Diploma, Teatre 
Sala Dante, NOTO (Italia).- Mostra Premis, SICILIA (Italia).— 
Deixa de participar a certámen.

1973: No participa a certamens de tipus competitiu.

1 974: Vtz. International Print Biennale, CRACOVIA (Polonia).- I Saló 
de Primavera, Medalla de plata, VALENCIA- I Certamen Int. de 
Pintura, MALLORCA- lbizagrafic-74, Museu d'Art Contempo-





rani, EIVISSA.- IV Bienale Internationale de Merignac, MERIG- 
NAC (Franca).- XIII Premi Int. Dibuix J. Miró, BARCELONA- I 
Bienal Nacional de Pintura, O S C A - IV Saló de Tardor, 1.a Men- 
ció i Medalla de Bronze, SAG UNT- Premi Pintura Fundació 
Güell, BARCELONA- Ora e sempre resistenza, Palazzo del Tu
rismo, MILA (Italia).- Mostra Internacional d'Arts Gráfiques, 
Menció Flonorífica, VALENCIA.

1975: Ora e sempre resistenza, Circolo di Via De Amicis, MILA (Ita
lia).- II Certamen Internacional, MALLORCA- Premis Serie, 
MADRID -  II Nacional de Pintura, TEROL- V Bienal Internacio
nal del Esport, 1.a Medalla, VALENCIA- II Premi de Dibuix S. 
Jordi, BARCELONA.- XIV Premi Int. J. Miró, BARCELONA.- 
Paix-75-30-ONU, Pavillon d 'Art Slovenj Gradee, SLOVENIE (lu- 
goslávia).- I Bienal de Pintura Contemporánia, BARCELONA- V 
Saló de Tardor de Pintura, 1.er Premi, Medalla dOr, SAGUNT- 
III Bienal Provincia de León, LLEO- Concurs Nacional de Pintu
ra, Finalista, ALCOI.

1976: VI Miedzynarodove Biennale Grafikikraków, CRACOVIA (Polo
nia).- Convocatoria d'Arts Plástiques, adquisició obra per a Mu- 
seu Diputació Provincial, A LA C A N T- lbizagrafic-76, Museu Art 
Contemporani, EIVISSA.- I Certamen Internacional de Lanzaro- 
te, LANZAROTE (Canaries).- I Certamen de Pintura, PEGO- II 
Bienal d'Art, PONTEVEDRA- I Bienal Nacional d'Art, Medalla 
conmemorativa, OVIEDO.

1977: Premio Nazionale di Pittura, Centro de Arte Elba, 1,er Trofeu 
Elba, PALERMO (Italia).- Mostra Palacio de Manzanares el Real, 
MADRID.

1978: VI Premio Internazionale di Gráfica del Pomero, RFIO (Italia).- 7 
Biennale Internationale de la Gravure, CRACOVIA (Polonia).

1979: Grafik Biennale Heidelberg, HEIDELBERG (Alemanya).

1980: VIII Miedzynarodove Biennale Grafikikraków, CRACOVIA (Polo
nia).

1982: Prima Biennale di Pittura e Gráfica, Ente Siciliano Arte e Cultu
ra, SIRACUSA (Italia).- La X Bienal d'Eivissa, lbizagrafic'82, 
Museu d'Art Contemporani, E IVISSA- Piccola Europa, XXXII 
Rasegna di Pittura, Scultura, Gráfica, Musei d'Arte Moderno, 
Premi de gravat «Universität d'Urbino, Sassoferrato, ANCONA 
(Italia).- Salon d'Automne 82, Palais des Congres, Medalla de 
Plata, MARSELLA (Franca).- Premio Internazionale Carducci de 
Belle Arti, FLORENCIA (Italia).- Prima Biennale Internazionale, 
Ente Siciliano Arte e Cultura, Medalla d'Or i Diploma, SIRACU
SA (Italia).

1983: Salon International d'Automne, AIX-EN-PROVENCE (Franca).- 
XI Premio Internazionale di Gráfica del Pomero, Rho, MILANO 
(Italia).- Salon International d'Avignon, Chapelle Saint Benezet, 
Menció Especial del Jurat, AVIGNON (Franca).- Salon Interna
tional d'Evian, EVIAN (Franca).- XXXIII Rasegna Pittura, Gráfica 
«Piccola Europa», Sassoferrato, ANCONA (Italia).- Primo Pre
mio Internazionale «Gagliaudo», ALESSANDRIA (Italia).

COLLECTIVES
1967: Palau de la Bailia, Cerámica de pintors i escultors valencians, 

VALENCIA.

1968: Jove Pintura, Unesco, ALA CANT- Jove Pintura, Penya ll.licita- 
na, E LX - Niu d'Art, Pintura i Escultura, LA VILA JO IO S A - A li- 
cart-1, Casa Azorín, D E N IA -A licart-2 , P. Il.licitana, ELX.-Jove 
Pintura, Centre Recreatiu, PETRER.

1969: Obres X Saló de Marc, CAP, A LA C A N T- Galería Arrabal, CA
LLOSA D'ENSARRIA- XIII Saló de Maig, Museu d 'Art Modern, 
BARCELONA- III Expobus de Pintura, Hort del Xocolater, 
E LX - Verein Berliner Künstler, Grafik-Plastik, BERLIN (Alema
nya).- Plástica d'Alcoi, Galeria Papers Pintats, ALCOI.

1970: Sala Devesa, 14 Pintors, A LA C A N T.-Verein Berliner Künstler, 
BERLIN (Alemanya).- Maison Billaud, FONTENAY-LE-COMPTE 
(Franca).- Expo. Art. Contemporani, Galeria Arteta, Grup Indar, 
SANTURCE.- Expo. Estiu, V.B.K., BERLIN.- I Expo. Col.lectiva, 
Sala Puntal, SANTANDER- Col.lectiva Circol Belles Arts, VA
LENCIA- En-Art-1, Sala Art і Paper, ELX.- Mostra Nadal V.B.K., 
BERLIN.

1971: Expo. A rt a Vaibonne, VALBONNE (Franca).- 2.0n Col. Sala Pun
tal, SANTANDER- Expo, de poemes il.lustrats, Tur Social, 
ALACANT.- Expo. Col. Escola Náutica, PORTUGALETE.- Estiu 
d 'A rt a Santa Pola, SANTA P O LA- XX Expo. Nacional, MONO- 
V E R - I Expo. Art. V ILLENA- Biennale Internationale-71, Cor
ner Gallery, LONDRES- Femina-71, Verein Berliner Künstler, 
BERLIN -  Expo, a Picasso, Unesco, ALACANT.

1972: Mostra d'Artistes Alcoians, Sala AAAS, ALCOI -  Cívico Museo 
di Milano, «Omaggio alia Comune di Parigi», MILA (Italia).— 
Subhasta La Salle, Reconquista, A LC O I- Sala Reale delle Ca- 
riatidi, «Amnistía que trata de Spagna», MILA (Italia).- XXI 
Expo. Nacional, MONOVER- Mostra d 'Art Espanyol Contem
porani, Alcoiarts, A LT E A - I Expo. Nacional, VILLENA.- Palacio 
de Cristal, Artetur-72, M AD R ID - Expo. Col.lectiva, Galeria A l
coiarts, A LT E A - Mostra Anyal, Verein Berliner K. BERLIN -  Ga
leria Internacional d'Art, APSA, M ADR ID - Homenatge a M illa
res, Alcoiarts, A LT E A - Sala Laurana, Teatro Sperimentale, «In 
ocasione del Festival Internazionale del Cinema di Pesaro», 
Mostra «Omaggio» al Gruppo Denunzia, PESARO.

1973: Homenatge a Millares, Sala CAP, A LA C A N T- Art-Altea, Expo. 
Inaugural, A LT E A - Librería Internazionale, «Gráfica Política 
Spagnola», M IL A - Verein Berliner Künstler, BERLIN.- Aritza-2, 
LAREDO- Homenatge a Joan Miró, Novart, M AD R ID - En 
Art-2, Hort del Cura, E LX - II Mostra Nacional de VILLENA-

XXII Expo. Nacional «Centenari Azorin. Adquisició obra Museu, 
MONOVER- II Mostra d'Arts Plástiques, BARACALDO- XXIII 
Rasegna Internazionale di Pittura, «GB Salvi e Piccola Europa», 
Omaggio Gruppo Denunzia, SASSOFERRATO (Italia).- Expo. Ill 
Aniversari Galeria Novart, M AD R ID - A rtisti d'Avanguardia per 
la Resistenza Cilena, Studio Brescia, BRESCIA (Italia).- Sala 
Unesco, Expo. Inaugural, A LC O I- Procés a la Violencia, Esti- 
Arte, M ADR ID - Procés a la Violéncia, Alcoiarts, A LT E A - Pro
cés a la Violéncia, Galeria Nova Gráfica, BARCELONA- Asso- 
ciazione Artisti Bresciani, BRESCIA- Palazzo del Parco, BOR- 
DIGHERA.- Sala Com unale, ANGIARI (V e rona ).- Sala 
«Omaggio al Gruppo», SASSOFERRATO- Artisti d'Avan
guardia, BRESCIA.

1974: Procés a la Violéncia, Galería Studium, VALLADOLID -  Home
natge O. Esplá, Club Urbis, M AD R ID - Procés a la Violéncia, 
Sala Tahor, LES PALMES DE GRAN CANARIA- Mostra sobre 
Xile, ESTOCOLM (Suecia).- Noi i el Cile, Centro Cívico, Comune 
di Milano, MILA (Italia).- Mostra della Resistenza, Sala AAB, 
BRESCIA (Italia).- XXIII Exposició Nacional de Pintura, MONO- 
V E R - Centro Internazionale di Brera, Mostra-Asta Itinerante, 
MILA (Italia).- Cercle Industrial, Mostra Subhasta, A LC O I- Ga
leria Alcoiarts, A rt d'Avantguarda, A LT E A - Procés a la Violén
cia, Galerie Set i Mig, A LA C A N T- Mostra Realitat-2, Galerías: 
Península, Machado, Osma, M AD R ID - Librería Feltrinelli, PAR
M A -  Sala Comunale, Casaleone (Verane).- Sallone della Coo
perativa, PEDEMONTE (Verona).- Librería Feltrinelli, BOLOG
N A -  Mostré della Resistenza all'A.A.B., BRESCIA- Mostra per 
Spagna libera, MILANO.

1975: Galería Aviñon, «Entre la abstracción y el realismo», M ADR ID - 
Galeria de Arte Málaga, Expo, de Gráfica Contemporánia, M A
LA G A - Expo. Subhasta, Escola T.S. d'Arquitectura, SEVILLA- 
Grup teatre «Mama Meteco», Hotel Covadonga, ALA C AN T- 
Nova Figurado Alacantina, Sala CASE, A LA C A N T- Errealitate- 
Hiru, Galeria Aritza, B ILBAO - Expo, rotativa barris obrers amb 
altres activitats culturáis, VALLADO LID- Associació de veins 
Aluche, org. APSA i AIAP, M AD R ID - Galeria Punto, VALEN
C IA - Galeria Laietana, Noblesa del Paper, BARCELONA- Gale
ria Montgó, Artistes Valencians, DEN IA- Expo. d'Art, Palau 
Municipal, V IL L E N A -XXIV Expo. Nacional, MONOVER.- Mos
tra de Pintura, Ajuntament, A LT E A - Plástica Alacantina Con
temporánia, ALACANT- La Spagna e il Cile nel Cuore Galleria 
AAB, BRESCIA (Italia).- Casa Museu d'Antequera, 20 pintors 
contemporanis, M A LA G A - Expo. Subhasta, Cap Negret, AL
T E A - Contribució a la cerámica, Galeria Alfaijar, M ADR ID - 
Aportació a la Cerámica, Galeria Trazos-2, SANTANDER- Ce
rámica de Majadahonda, 23 artistes, Galeria Aritza, BILBAO - 
Ora e sempre Resistenza, M ILA N O - Esposizione didattica alia 
scuola Media Gozzano, TORINO- Galleria lo Spzio, BRESCIA- 
26.a Mostra d'Arte Contemporánea «Conscienza e ribellione», 
TORRE PELLICE- Museo Nacional de Arte Moderno, L'AVANA 
(Cuba).- La Spagna e il Cile nel Cuore, BRESCIA- Mostra per la 
Spagna libera, BRESCIA- Mostra per la Spagna libera, BOLOG
N A -  Casa del Popolo «E. Natali», BRESCIA- Centro Internazio
nale d'Arte, BARI -  Sale Comunali, TRAVAGLIATO- Salone de
lle Terme, BOARIO TERM E- Scuoli Comunali, CEVO - Circolo 
Gramsci, CEDEGOLO- Sale Comunali, DARFO- Circolo ARCI, 
RODENGO-SAIANO- Sale Comunali, M ALO NNO- Biblioteca 
Comunali, MANERBIO- Sale Comunali, REZZATO.

1976: Plástica-76, Bañe d'Alacant, ALACANT.- Trazos-2, Expo. col. 
lectiva permanéncies, d ise t artistes, SANTANDER.- Fons 
d'Art, Fundació Joan Miró, BARCELONA- Fons d'Art, mostra 
itinerant (Diari Avuí) PAISOS CATALANS- Els altres 75 anys 
de pintura valenciana, primera mostra; Galerías: Temps, Val i 
30 i Punto, VALENCIA- Mostra itinerant, Els altres 75 anys, 
PAIS VALENCIA- Homenatge dels Pobles d'Espanya a Miquel 
Hernández, mostra itinerant i diversos actes arreu de L'Estat 
Espanyol.- Fontana d'Or, Fons d'Art, GIRONA- Galeria 11, col. 
lectiva inaugural, A LA C A N T- A rt Lanuza, col.lectiva inaugu
ral, A LT E A - A rt Lanuza, col.lectiva, POLOP- 3.a Exposició Na
cional d'Art, Palau de l'Ajuntament, VILLENA.- Retrospectiva 
1975-76, Trazos-2, SANTANDER- Expo, de Serigrafía i Aigua- 
fort, Sala Lau, VILLENA.- Homenatge a Rafael Alberti, Galeries: 
Adria, Dau al Set, Eude, Gaspar, 42  i Maeght, BARCELONA- 
Exposició Homenatge a Miquel Hernández, Sala Agora, M A
D R ID - Galeria Aritza, Errealitate Baten Kronikak, B ILBAO - Se- 
lecció d'obres gráfiques mostra col.lectiva, Galeria Juana Mor- 
dó, M A D R ID - Galleria d'Arte «Settanta», GALLARATE- Sale 
Comunali, MALCESINE- Circolo Cultúrale CSEP, S. STINO DI 
LIVENZA- Galleria Kursaal, IESOLO LIDO.

1977: «Wo Unterdrückung Herrscht, W achst der Widerstand», Orts
gruppe der VSK Köln, COLONIA (Alemanya).- Pintors actuals 
alcoians, Sala Art-A lcoi, inaugural, A LC O I- XIV Saló de Marc 
(d'artistes premiats) Galeria d 'A rt Ribera, VALENCIA- Home
natge a Hernández, Université St. Etienne, ST. ETIENNE (Fran- 
ga).— Université Tours, TOURS (Franca).- Galeria Crida, AL- 
COl.-Galeria Aritza, B ILBAO - A rt Valencia d'Avantguarda, BE- 
N IDO RM - Galeria 11, ALACANT.- Trazos-2, SANTANDER.- 
Col.lectiva d'Estiu, Galeria 11, ALACANT.- Festa Popular, AL
T E A - Club Amies Unesco, ALCOI.- Amies del Sahara, ALA
CANT.- Festa del PC, M AD R ID - Museu Internacional Allende, 
Mercado Lanuza, SARAGOSSA- Homenatge a Picasso, M A
LA G A - Set Aspectes de la Situació de l'Home, E LX - Artistes 
Plástics del País Valenciá, A LA C A N T- Homenatge Abat Esca
mé, Palau de la Virreina, BARCELONA- Galleria La Loggia, Co
mune di Motta di Livenza, МОТТА (Italia).- Gruppo Denunzia, 
Mostré itineranti in PORTOGALLO, CUBA, URSS, GERMANIA 
ORIENTALE.





1978: Realisme Social, Galería Punto, VALENCIA- Pintors Alcoians, 
Sala Art-Alcoi, ALC O I- Sala CAP, ALACANT- Museu de Gra- 
nollers, Homenatge Escarré, GRANOLLERS- Cap Negret, AL
T E A - Casa Municipal de Cultura, ALCOI -  Casa de Colón, Mu
seu Int. Allende, LAS PALMAS.- Castillo de la Luz, LANZARO
TE.- Colegio de Arquitectos de Canarias, TENERIFE- La Ciuda- 
dela, PAMPLONA.- Museu Int. Allende, GRANADA.- Museu Int. 
Allende, EIVISSA- Museu Int. Allende, M ALAG A- Casa de 
Cultura, Sala Roe, Homenatge Escarré, Valls.- Sala Fontana 
d'Or, Homenatge Escarré, GIRONA- Galería La Fona, O LIVA- 
La Premsa, Galeries: Yerba, Chis, Zero, Acto, Villacis, MUR- 
CIA.-Ateneu de Denia, DENIA- Pro Club Unesco, Sala CAAM, 
ALACANT.- Sala Lau, VILLENA.- Expo. Homenatge Abat Esca
rré, MANRESA- Museu Provincial Téxtil, Homenatge Escarré, 
TERRASSA- Miniatures, La Fona, O LIV A - Permanencies, Ga
lería 1 1, ALACANT- Panorama-78, Museo de Arte Contempo
ráneo, M ADRID- Palau Municipal, V ILLENA- Fidelitat a un po
blé, Homenatge Escarré, SABADELL- Mostra d'Art del País 
Valencia, Conselleria de Cultura, Hort del Xocolater, E LX - Cai- 
xa d'Estalvis, SAGUNT- Ajuntament, MONOVER- Torreó Ber
nard, BENICASSIM.- Ajuntament Veil, Y a tova- Sala de l'Esco- 
la, ALMUSSAFES.- Ateneu Cultural, CARLET- Cercle Setaben- 
se, X A T IV A - Ajuntament, S ILLA - Sala d'Art, VALL D 'UXO- 
Aula de Cultura, ALCUDIA DE CRESPINS.- Grup Escolar, VI
LLAR DEL ARZOBISPO.- Aula de Cultura, BENIGANIM- Caixa 
d'Estalvis, X A B IA - Museu Municipal, MONTCADA.- Barrí To- 
rrefiel, VALENCIA- Museu Historie, Museu de la Resistencia S. 
Allende, VALENCIA- Sala Spectrum, Expo. Antl-imperialista, 
SARAGOSSA- Festa Sant Joan, ALTE A - Petits Formats, Ga
lería 1 1, ALACANT- Sala d'Art Canigó, ALCOI.

1979: Palazzo delle Manifestazione, Mostra Permanente Internazio- 
nale, SALSSOMAGGIORE (Italia).- Projecte Secanos, LORCA.- 
Museu Popular d'Art Contemporani, VALENCIA- Art Gráfic 
Valencia, Canigó, ALCOI.- Setmana Cultural del P.V., PARIS- 
Fi de temporada. Sala Canigó, ALC O I- Fira de l'Art, E LX - Pa
lau Municipal, V ILLENA- Expo. Anti-imperialista, VALENCIA- 
Avantguarda Plástica del País Valencia, BENIDORM- Home
natge Adriá Carrillo, ALC O I- Cau d'Art, E LX - Homenatge a 
Machado, CULLERA- Sala Goya, Expo. Anti-imperialista, SA
RAGOSSA- Club Unesco, Expo. Anti-imperialista, M ADRID- 
Palau Virreina, Expo. Anti-imperialista, BARCELONA- Petit 
Format, Galería Canem, CASTELLO- Artistes Contemporanis, 
Galería Arrabal, CALLOSA- Expo. Miniatures, La Fona, OLI
V A -  Primera Setmana Cultural d'Altea, ALTEA.

1980: II Mostra Permanente, Pinacoteca d'Arte Antica a Moderna, 
SALSOMAGGIORE (Italia).- Amnesty International, Sala Parpa- 
lló, VALENCIA- Investigado en la Plástica Alacantina, La Cai
xa, Institut IEA, ALACANT- Tretze Artistes del País Valenciá, 
Sala Municipal, LA VALL DE TAVERNES-Temporada 79-80, 
Galería 1 1, ALACANT- Avantcada Plástica del País Valenciá, 
Galería Art-Lanuza, ALTEA- Art Seriat, Festes d'Agost, ELX - 
Expo. Artistes Contemporanis, Galería Arrabal, CALLOSA D'EN 
SARRIA- Expo. Anti-imperialista a La Córrala, M ADRID- 
AAVV, IRUN- AAVV, TEROL- Facultat d'Económiques, MA
DRID- AAVV Peñuelas, MADRID -  Ajuntament, G A V A - Escola 
d'Estiu Rosa Sensat, Universität de Ballaterra, BARCELONA- 
Ajuntament, SANTA COLOMA GRAMANET.- AAVV, ESPLU- 
GUES- Coi.lectiu Artistes, SANT ANDREU- Institut Jovella- 
nos, Asturies, G IJO N- Institut Veil, Sala Fidel Aguilar, GIRO
NA.- Casa de Cultura, CORNELLA DE LLOBREGAT.- Sala de 
Belles Arts, SABADELL- Cooperativa, SABADELL- AAVV, 
HOSPITALET- Segona mostra, Palau Virreina, BARCELONA- 
Ajuntament, S. Md BARBENA.- Sant Jordi, BARCELONA.- 
Ajuntament de Paria, M ADRID- Un segle de Cultura Catalana, 
Palau Velazquez, Ministen de Cultura, M ADRID- Fira d'Art, 
Sala Canigó, ALC O I- 1.a Mostra de Pintures, barrí Torrefiel, 
Casa del Poblé, VALENCIA- Petits formats, Galería 1 1, ALA- 
C A N T- Fira de l'Art, Caixa Rural de Sax, MONOVER- Home
natge a Cubells, la Caixa, ALACANT- 150 Artisti per i Lavora- 
tori Fiat, Palazzo Lascari, TORINO (Italia).- Galería Arte al Dia, 
Trajectóries-80, PARIS (Franca).

1981: Spanish Institut, Trajectóries-80, LONDRES (Anglaterra).- Vuit 
Gravadors Valencians, Sala d'Art Canigó, ALC O I- Mostra Cul
tural del País Valenciá, Ajuntament d'Alcoi, ALC O I- Contem
porary Spanish Art, The Hugh Gallery and Municipal Gallery of 
Modern Art, DUBLIN (Irlanda).-Trajectóries-80, Spanish Insti
tut, MUNICH (Aiemanya).- Art-81, Fira Internacional de Mos- 
tres, BARCELONA- Premiere Convergence Jeune Expression, 
Hall International, Parc Floral, PARIS (Franca).- Col.lectiva 
d'Art, Galería Montgó, DENIA- Mostra Pro-Monument Martirs 
de la Llibertat, ALACANT- Amnesty International, MADRID- 
Spanisches Kulturinstitut Wien, Trajectóries-80, VIENA (Aus
tria).- La Fira, homenatge a Picasso, MONOVER- «Mostra Art- 
Paper», ALC O I- Sala CAP, Ajuntament, M URO- Ajuntament, 
ALGEMESL- Ajuntament ONTINYENT- Ajuntament, PICA- 
N Y A - Ajuntament, SANTA PO LA- Palau Cornial, COCENTAl- 
N A - Museu d'Art, E LX - Ajuntament, AIGUES DE BUSOT- 
Ajuntament, S A X - Ajuntament, SEDAVI- Ajuntament, BET- 
X I -  Setmana Cultural PV, Ajuntament, ALACANT- Ajunta
ment, RIBARCJA- Sala de l'Ajuntament, LA VALL DE TAVER
NES.- Ajuntament, M ASSANASSA- Caixa CAP, M UTXAMEL- 
Caixa de la CAP, SANT JO A N - Ajuntament, PUCOL- Ajunta
ment, BENIGANIM- Trajectóries-80, Institut d'Éspanya, NA- 
PCLS (Italia).

1 982: Institut Reina Sofia, Trajectóries-80, ATENAS (Grecia).- Galería 
d'Arte «Levni», Trajectóries-80, ANKARA (Turquía).- Arteder- 
82, Mostra Internacional d'Art Gráfic, B ILBAO -A lco i en defen-

ca de la cultura, la Caixa, ALC O I- Centre Cultural «Atartük», 
frajectóries-80, ESTAMBUL (Turquía).- 40  Years of Spanish 
Art, Jordan National Gallery of Fine Arts, AMMAN (Jordänia).- 
Fons d'Art del IEA, la Caixa, ALCOI -  La Figurado, Sala Ministe- 
ri de Cultura, ALACANT- Díbuixos i Gravats, Ministen de Cul
tura, ALACANT- «Mostra Art-Paper» a: Sala Amies de la Cul
tura, NOVELDA- Ajuntament, ROCAFORT- Caixa d'Estalvis 
Provincial, PEDREGUER.- Sala de la CAP, BENIDORM.- Sala de 
la CAP, ALTE A - Ajuntament, MONOVER- Sala Inescop, 
ELDA- Palau Municipal, G ANDIA- Centre Cultural Castallut, 
CASTALLA- Sala Ajuntament, V ILLENA- «Bhirasri Institute of 
Modern Art», Trajectöries-80, BANGKOK (Thailandia).- Spa
nish Embassy, Trajectóries-80, SEUL (Corea Sur).- University 
of Toronto, A rt Catalá Contemporani, TORONTO (Canadá).- Ex- 
pocultura, Palau Congresos, BARCELONA- Boston Public Li
brary, Setmana d'Art Catalá, BOSTON (USA).-Trajectories-80, 
Conseil Indi de Relacions Culturáis, NUEVA DELHI (India).— 
Spanish Institut, Trajectóries-80, CANBERRA (Australia).-Jeu
ne Peinture-Jeune Expression, PARIS (Franca).- Perché non es- 
poniamo colombe, Festa delle fabbriche, Giardini di Via dei Mi- 
lie, MAIRANO (Italia).- 20 Pittori per la Pace, Perche non espo- 
niamo colombe, Festa de I'Unita, BRESCIA (Italia).- Ibizagrafic- 
82, col.lectiva Bienal d'Eivissa, EIVISSA.- Mostra Plastica del 
IEA, Aula de Cultura СААМ, ALACANT- Grans Obres de Petit 
Format, Galería Canem, CASTELLÓ.

1983: Universität de New York, «Art Catalá Contemporani», NEW 
YORK (USA).- Capelia de l'Antic Hospital, La Bienal d'Eivissa, 
BARCELONA- Mostra col.lectiva lbizagrafic-82, M ADRID- 
Mostra Coilettiva, Galleria d'Arte La Viscontea, RHO, MILANO 
(Italia).- Smithsonian Institut of Washington, Mostra de Cultu
ra і Art Contemporani Catalá, WASHINGTON (U.S.A.).- Per ¡I 
Lavoratori della Fabbrica Fenotti e Comini, 94 Artisti, BRESCIA 
(Italia).- Maison des Arts, Exposició d'obra gráfica, BARCELO
N A - Fira Internacional de Bilbao, «Arteder-83», BILBAO- Ins
tituto Storico della Resistenza, Mostra coilettiva, AOSTA (Ita
lia).- Jornades Artistiques del Centre d'lnformació Artística, 
Galería Parnaso, MALLORCA-Galería Taller, Mostra de Colors, 
ALACANT- Per la Pace, Mostra Itinerant, Festival Nazionale de 
l'Unitá, ROMA (Italia).

MUSEUS
Museu d'Art Modern de Barcelona, BARCELONA.
Museo de Arte Contemporáneo de Bilbao, BILBAO.
Museo Municipal de Mataré, MATARO.
Museum Oldham, LANCSHIRE (England).
North Chadderton Modern School, LANCS (England).
Museu d'Art Contemporani de Vila-Famés, VILA-FAMES (Castelló).
Museu Palau de la Diputado d'Alacant, ALACANT.
Collection NMS Tiptoe, LONDON (England).
Comune di Parigi, MILANO (Italia).
Museu de Pintura «Azorín», MONOVER.
Museo de Arte Contemporáneo de León, LEON.
Comune di Pesara, PESARO (Italia).
Musei d'Arte Moderna di Sassoferrato, SASSOFERRATO (Italia).
Museo de Arte (Palacio Provincial), MALAGA.
Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, EIVISSA (Ules Balears).
Casa Municipal de Cultura і Ajuntament d'Alcoi, ALCOI.
Museo de Arte Moderno del Altoaragón, HUESCA.
Musée d'Art a Lodz, LODZ (Polonia).
Museo Nacional de Arte Moderno, LA HABANA (Cuba).
Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, SEVILLA.
Musée d'Art Slovenj Gradee, SLOVENIE (lugoslavia).
Muzeum Narodowe w  Krakow, CRACOVIA (Polonia).
Museo de Arte Contemporáneo de Lanzarote, LANZAROTE (liles
Canáries).
National Museum in Bytom, BYTOM (Polonia).
Museu Internacional de la Resisténcia Salvador Allende (Itinerant).
Palazzo delle Manifestazioni, Accademia delle Arti e del Lavoro,
SALSSOMAGGIORE (Italia).
Museu Int. Escarré, Minories Etniques i Nacionals, CATALUNYA
NORD (Franca).
Fundació Miró, Fons d'Art «Avuí», BARCELONA.
Museu d'Art Contemporáni d'Elx, ELX.
Museu d'Art Contemporáni deis Paísos Catalans, BANYOLES (Gi
rona).
Museu de Tenerife, FonS d'Art ACA, TENERIFE (liles Canáries).
Collezione Universitá d'Urbino, URBINO (Italia).
Museo Etnográfico Tiranese, TIRANO (Italia).
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JO RNADES D i  S O L ID A R IT Ä T  A M  В ELS POBLES ©‘ARSEW TIM A,
URUGÖAi I X ILE

PROGRAMA D'ACTES:

Diumenge, dia 1 1. a les 1 2 hores.......................  Acte homenatge a Salvador Allende.

Dilluns, dia 11, a les 13 h o res .............................  Inaugurado de l'exposicló de pintura d'Antoni Miró a la Sala de
Cristal de l'Ajuntament de Valencia.

Diiiuns, dia 12, a les 19'30 h o res .......................  Inaugurado de l'exposicló de fotografía de Lucho Poirot a la
Sala Visor.

Dilluns, dia 12, a les 21 '30 h o res .......................  Projecció de la película «La Hora de los Hornos», al Cinema Va
lencia. (Filmoteca).

Dimarts, dia 13, a les 21 '30 h o res .....................  Projecció de la película «El cóndor á la batalla de Chile», al Ci

nema Valencia.

Dimecres, dia 14, a les 19'30 hores...................  Acte de Solidarität I encontré amb l'oposició política de Xile, Ar
gentina i Urugual al Saló del Consolat de Mar de la Llotja.

Dijous, dia 15, a les 19'30 hores.........................  Encontré cultural amb els sudamericans C. Peri Rossi, M. Rojas

Міг i Mariano Aguirre, al Saló del Consolat de Mar de la Llotja.

Divendres, dia 16, a les 22Ό 0 ho res .................  Recital de guitarra I cangó del uruguayo Daniel Viglietti, amb la

partlclpació de Lluis Miquel, Paco Muñoz, Infraganti, Araceli Ba- 
ñuls... Ais jardins de Viveros.

Disabte, dia 17, a les 22'30 hores.......................  Recital amb l'espectacie SUDACA d'Olga Manzano, Manuel Pi

cón, Claudina y Alberto Gambino i Rafael Amor. Lloc: Viveros.

Diumenge, dia 2 5 ..................................................  Cloenda.

Agraim la col.Oaboració de:

Filmoteca de Valencia Museu d'Art Contemporani de Vila-Famés
Fundado Municipal de Cinema Museu d'Art Contemporani d'Elx
Sala Visor Galería Punto de Valencia
CEDSALA Galería Juana Mordó de Madrid
L'Arrel Exm. Ajuntament d'Alacant
Joan Genovés Exma. Diputado d'Alacant
Lucho Poirot Jesús Martínez
Cristina Peri Rossi Vicent Miró
Miguel Rojas M ir Rafel Barrachina'
Julio Cortazar JoanTudela
Genaro Talens Juana Ginzo i Luis Rodríguez
Vicent Garcés Joan Melero
Manuel Olmos Joan Vicent Hernández
Empar Bisquert Caries Llorca
Ramón Molina i Verdú

Projecte y coordinado: Josep Pérez Montaner

ORGANITZA I PATROCINA L'EXCELENTISSÍM AJUNTAMENT DE VALENCIA




















