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A ANTONI MIRÓ

ítaca, donzella virtuosa, 
et qüestiona els nenúfars del destí.

Un brot de passió 
s’entreveu entre les natges.

Quatre arraps de sang damunt la verema 
enalteixen les cuixes florides per l’arravat del fúcsia, 
mentre uns coloms ferits n’escampen la furia.

Els ulls clars del Sopalmo et vigilen el país.

LLUÍS ALPERA 
Alacant, 1987

(Del llibre “Trenta al cercle vers Antoni Miró”, Edita La Guerra i CAPA, 1987) 3







ENVANIDES ERRANT

A Antoni Miró

On els camins s’alambinen, es de massa lluny,
el pinar esdevé un fossar de vidre humà
que recrea la nostra infàmia d’inexperts visitants de l’ilia;
la reina altera, desvagada, un baf de luxúria
sempre amb el carcaix populos, inundat de rudes ulls.

La muntanya té porgadures i una métrica silenciosa;
som pobles de relia amb banderes pacifiques fetes péntols
per moviments de dol i canons contra la pau o les treves,
contra una rècula de vinyes,
abocats al pedregar de l’oblit
on fan dibuixos formigues envanides
o errant a la rodalia del Sopalmo;
nit ferida i plor d’oliba il-lusionada,
contra el brunzir de l’hivem
neu intencionadament candorosa.

VICENT BERENGUER 
València 1985

(Del llibre “Carmi vora els llavis”, Premi Senyoriu d’Ausiàs M ardi 1985)





QUAN EL MAL VE D ’ALMANSA

perqué era la terra tota una ferida
obrires els colors
i un brollador de sang
entre mentida i polseguera
país Paisos nostres
enlairares bé els quadres
com un crit de llum
com unes llances
tota la nit vetlant
la patria malaltia
ben solidari far
aixecant ferm la veu
pels quatre vents
ni un dia més amortallat l’alt somni.

FRANCESC BERNÁCER
El Sopalmo, agost del 1986

(Del llibre-catáleg “Antoni Miró-Museu de FAlm odf’, Xátiva 1988)







INDEPENDENCIA

(A Antoni Miró)

Marbre blanquíssim 
que ens has vist néixer: terra 
l’ombra d’un nú vol 
en un desert la lluita 
somou la pois del marbre.

Alba de pedra 
somnia que et despertes: 
arrana l’ombra 
soldats nous es desarmen 
¡vencen a tret d’alba!

XAVIER BRU DE SALA 
Barcelona, 1978

(Del llibre catàleg “A. Miró - Jomades de Solidarität”. Edita: Ajuntament de València, 1983) 1 1



COMBAT D ’ESPERANÇA

Els cartells de 1’Antoni Miro
poden èsser perdurables corn el marbre esculpit,
com el bronze. Son un clam del moment que vivim
que ens pénétra i avança amb nosaltres,
travessant estimballs,
trencant limits.

FÉLIX CUCURULL 
Barcelona, 1983

12 (Del llibre “A. Mirö-Jomades de Solidarität”, Ajuntament de València 1983)







MÓN D ’ANTONI MIRÓ

En homenatge al gran artista alcoiá

Molt a migjom del nostre país rar, 
aguaita nit un solitari far.

El bleix del sofriment el va sotjant, 
ones endins, a l’hora del foscant.

Eli em segueix en l’aspre desconhort 
de vanament lluitar contra la mort.

— Les mans amb gruix de cordes m’han lligat, 
quan ais senyors demano llibertat.

— No puc fer res per ajudar ningú, 
perqué jo sóc tan desvalgut com tu.

Pero sense descans, amb viu clamor, 
em servirán la forma i el color.

És un combat que mai no vol repos.
Hi deixo l’esperit, el molí de Tos.

— Entona, dones, un cántic triomfal 
damunt abismes guardadors del mal.

Heu ben guanyat, clara ulls, lluny de cap vesc, 
tan sols esbatanats a Paire frese.

I sentirás com Pala de l’ocell 
t’uneix, al blau, al nom d’un poblé veil.

SALVADOR ESPRIU 
Barcelona 1984

(Del Ilibre “Per a la bona gent”. Edita: El Malí, Barcelona, 1984) 15





Toni
y qué haremos nosotros 
con una democracia burguesa.
Nos damos cuenta 
de
demasiadas cosas
tenemos, más que un carnet,
una conducta de siempre,
una lucha sin horizonte de beneficios.
Toni, ¡somos perdedores seguros! 
seremos eliminados sin juicio, 
será demasiado evidente.
Siento más que nunca no 
hablar mi lengua, 
una injusticia más que hicieron 
para separamos.

ANTONI GADES 
Altea, 1977

(Del llibre “Trenta al cercle vers Antoni Miró”, Edita La Guerra i CAPA 1987) 17







Antoni, el carmín 
de la huella de tu espejo 
¿es sangre, clavel o imán?

Antoni; tu protesta 
compartida al infinito 
la gritan las aves 
los océanos cargados 
de cabezas salientes.

Antoni; tu gesto 
tu humanidad gigante 
nos defiende
y protege de falsos profetas 
ahorcados en su sombra,

NOSOTROS, sin árboles,
sin suelos, 
llenamos contigo 
un espacio de esperanza 
con la unánime Voz 
de ¡Amnistía!

ALFRED GOMEZ GIL 
Hartford 1976
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TARDORAL

A Antoni Miró

Silenci i pau benigna 
sols torbada per Beethoven 
a fora plou, tot és verd, viu, 
l’olor de llenya cremada 
m’omple els pulmons, quin debt! 
Quina dol?a benauranga 
horn diría que som antany 
quan la técnica no existia, 
la gent amable, tranquil-la, 
angoixa, i aixó qué és? 
aquí no existeix pas, 
estic assossegada, en pau, 
som en una illa deserta?
En un bosc del Pirineu?
En un mas, dalt la carena, 
al Sopalmo, un paradís 
al sud de la nostra terra 
Alcoi, on la gent és noble, 
on respires en catalá! 
més que amics en som germans 
i un dia cridarem al vent: 
Al-leluia, Tots som Catalans!

ELIS ABET ORRI
Barcelona 1987

22





Home i nom Miró,
que mira i amerita des de la seva historia. 
Melena i barba de jove antic.
D’Alcoi, d’allá amunt,
com águila que albira en color refulgent o obscur
la injusta condició humana,
muntó d’homes-miséria que esperen.
Solament esperanza, 
paraula, gest que resta al fons, 
most de raím abans del suícidi.
Espera, perqué la teua realitat és vida 
i s’anomena ESPERANZA, i pinta, 
perqué la teua má escriu aquesta historia i 
romans per ésser viu de la teua altra vida.

PABLO SERRANO 
Madrid, 1973

TOT ESGUARDANT ANTONI MIRÓ

24 (Del llibre “ El Dólar - Antoni Miró”. Edita: Edicions Canigó, Barcelona, 1982)







Per a Antoni Miró, el millor 
pintor del món

Quan la llum és a dintre 
esclata en el lleng, fácilment, 
i en fa corbes sensibles, algún 
rostre, una albada daurada 
i una dona ajaguda, oferint-se.

Quan el foc és a dintre 
i bull, i els colors es 
disposen tots sois, cadascun 
en la forma escaient, i 
voldries plorar quan ho 
mires, i cridar. I fer un pas.

Quan la vida és a dintre 
i Toni la veu, fit a fít, 
i d’un glop beu la térra 
i la patria, i la posa en la 
tela. Et foraden la pell 
els ullots de Picasso, i 
el dolor de l’oprobi.
Mortadelo fa llengots 
ais jerarques centráis 
—acer i gel la mirada mortal—.

Quan el talent és endins 
i és tan fácil pintar, pulcrament, 
el batee del nítid perfil 
d’uns malucs que semblen de cam.

Quan s’és Antoni Miró, un pintor que 
fabrica el misteri de l’art, 
pam a pam, i jo el veig 
i m’ agrada mirar devanida 
la gent i dir en veu alta:
“Veieu? Dones és amic meu...”.

ISABEL CLARA SIMÓ 
Barcelona, 1987

PER A ANTONI MIRÓ

(Del llibre “Trenta al cercle vers Antoni Miró”, Edita La Guerra i CAPA 1987) 27





El món multicolor que tu has créât 
el salva de la boira i la mentida.
No sé si has descobert la veritat, 
pero els teus ulls s’han fet la caramida 
d’un magnètic oracle tan immens 
que rénova a tothom els sentiments.

Com simple acolit del teu art diria 
que acate la destresa i el combat 
abrivat entre joia i elegía, 
tan pie de llum i Originalität, 
i ets autócrata just d’un horitzó 
que s’équilibra en tu, Antoni Miró.

La ferma jovenesa que ens has dut 
clarifica el cami en invicte esclat.
El teu art és un clam de multitud. 
Segueix el fil que mai no s’ha trencat.
I has acusat falcons com a desgràcia 
encenent el renec amb eficàcia.

Deis rovells i arcaïsmes més roïns 
has tret el crit, la força i la claricia 
i contra els averanys plens de vérins 
has acusat els talls de la injusticia.
I tot amb la Pintura per bandera 
airejat per un clam sense frontera.

AL LEGORIA D ’ANTONI MIRÓ

Has plasmat, entre l’odi i la tenebra, 
el trángol sangonós de la dissort 
i el banús étnic de la rafa negra 
on fa la impunitat sopluig de mort.
Tu has percagat la llágrima perduda 
deis que pereixen sense cap d’ajuda.

El món está per aclarir encara.
La política baixa el té captiu 
de la grisa maranya en que es prepara 
el barbar holocaust definitiu, 
mentre el colom, la creu i les canf ons 
canten la pau darrera deis canons.

Pero el teu al-leluia sap capir 
la gracia novella per damunt 
de tota brossa, perque el teu respir 
pren de Taire del poblé el fons profund. 
Sempre serás així, farcit d’amor, 
pintor de llibertat sense foscor.

Antoni, Talcoiá: si encoratjat 
enarbores pinzell i dins la testa 
t’il.lumina el fulgor més inspirat 
plasmant, sens fie, la intrépida protesta, 
jo et lloe la propicia valentía 
del teu art contra tanta tiranía.

JOAN VALLS I JORDÁ 
Alcoi, 1986

(Del llibre “Trenta al cercle vers Antoni Miró”, Edita La Guerra i CAPA 1987) 29









ANTONI MIRÓ: REFLEXIÓ SOBRE “LA PINTURA DE CONCIENCIACIÓ”

A l llarg i l ’am ple de la h istoria de la hum anitat, e l paper transgressor de les opinions i costum s com unm ent acceptades per 

la societat ha correspost a diversos col-lectius i des de les acaballes del Segle passât, especialm ent als Artistes. L ’Artista, que 

sem pre proposava m aneres inédites de vore el m ón, enfrontant-se al rebuig de les persones que anom enen norm áis.

C om unm ent es pensa  que la idea de l ’A rtista  com  transgressor naix am b el m aniérism e i copsa el punt m áxim  am b les 

avantguardes historiques del Segle XX.

C om ença a transgredir l ’A rtista  m anierista en veu baixa. Pero, m entrestant apareix un altre transgressor en escena, el 

revolucionari, des de la rebel-lió deis cam perais, fins els m ovim ents obrers del Segle X IX , passant per la R evolució Francesa.

A quests ritm es histories no avancen am b m ovim ents precisos. E l vaguista en principi horroritza, pero  la seua transgressió va 

organitzant-se en  form es sindicáis, aspirant sem pre el reconeixem ent oficial. I és llavors quan s ’afirm a com  transgressor 

definitivam ent de la realitat, després d ’una llarga p rep arad o , 1’A rtista  avantguardista com  a  subjecte no social, bohem i o boig.

Es d iría  que el M aig francés del 68 és el pun t en qué curiosam ent, les dues grans form es de transgressió que han avançai 

durant Segles alhora ignorant-se, la política i l ’artística, es fundeixen.

E n A ntoni M iró, es troben aqüestes dues form es de transgressió. D ’indubtables tendèneies dem ocràtiques, 1’A rtista  que és 

d ’A lcoi i v iu  a  A lcoi, sent i té constancia deis m ovim ents obrers, de la revolució social, de la vibració protestatària  del M aig 

francés del 68 i a  la vegada, és intérpret artístic, realista i penetrant del m ón d ’avui, buscant els seus defectes per transform arlos 

i aconseguir un m ón m és ju s t envers els hum ils.

C om  tot gran artista, espera desvetllar-nos l ’auténtica naturalesa de les coses, l ’auténtic funcionam ent de la realitat social.

I encara que ell afirm e que no aspira canviar la hum anitat, sí ho intenta. Ho intenta dient-nos coses que poden pensar-se, o que 

eixes coses serveixen per fer pensar. Perqué, per a  A ntoni M iró, alió  m és principal és com unicar-se am b la gent, posar de relleu 

els defectes de la nostra societat i en  la seua m anera, tractar de transform ar-la, pretenent en general una vida m illor i m és digna.

Per aixó anirá en  contra de la guerra, la v ioléncia i la injusticia, per poder viure en Pau.

Sobrará repassant els títols de les seues séries pictóriques, “ E ls B ojos”, “M ort” , “V ietnam ”, “B iafra”, “A m érica N egra” ,

“E l D olar” , etc... per trobar una palesa firm esa; la seua clara i inel ludible actitud de denuncia, front a to t alio  que no es lim ita 

al seu propi ám bit cultural, sino que s ’extén a  totes aquelles situacions que han saesejat especialm ent l ’opinió pública m undial 

en els últim s anys.

Pero la seua tem ática no es p resenta baix la form a de m era ideología, sino que traspua d ’alló puram ent polític, plantejant 

el rerafons ètic que subjeu totes les situacions socials. A pareixen d ’aquesta m anera, conceptes tais com  L libertat, F idelitat,

Solidarität, en fi, un com portam ent m oral. A ix í la  seua estética no será altra  cosa que el desenllaç explicit d ’una ética, és a  dir, 

l ’ordenam ent d ’unes intencions m oráis que les fa com unicables i eficaces per ais dem és. D ’ahí la seua poética: l ’afirm ació de 

l ’hom e per dam unt de qualsevol avinentesa.

E n realitat, A ntoni M iró no es m ou tan  sois en el p ía  de les idees generáis, sino que el seu art apunta cap a una vinculació 

de teoría i praxis, com  ho exem plifica la valoració que conté el treball m anual, no sols a  nivell expressiu, sino tam bé en  el procès 

m ateix d ’el-laboració de les seues obres d ’Art. L a seua obra passa per diferents étapes: Expressionism e; N eofigurativism e 

Social, Pop-A rt, i entra d ins del qué s ’ha anom enat crónica de la realitat, opció realista, que per d iverses circum stáncies troba 

un am ple desenvolupam ent en l ’am bit artístic valenciá.

A utodidacta, com ença a classificar els seus treballs en séries, veent-se claram ent en elles, una projecció social, una actitud 3 3



crítica i una clara denuncia de la injusticia. En les seues prim eres series: “ Les N úes” i “L a Fam ”, utilitza com  a vehicle d ’expressió per 

ais seus continguts em ocionáis, passionals i hum ans, les tendéncies de l ’expressionism e, posant en evidencia per l ’exageració , la 

d e fo rm ad o  deis trets m es sobreeixits d ’un carácter, d ’un rostre, d ’unes m ans o d ’un hom e qualsevol, el sofrim ent hum a am b totes les seus 

tares.

Pero l ’expressionism e d ’A ntoni M iró que naix d ’un figurativ ism e sim bólic, im pregnat de tristesa i fatalism e, portant sem pre un gran 

m issatge social, desem boca, al final deis anys 60, co incid in t am b un període d ’auge del benestar económ ic, de canvis socials i desenvo- 

lupam ent de la conciencia, tam bé social en un re tom  al realism e, a  un neofigurativ ism e social, on apareix l ’hom e am b tota la seua 

problem ática d ’opressió i injusticia.

C onjuga im atges neguitoses i rebels, que responen al pols de 1’época, am b grans form es i colors vius, que expressen un sentim ent 

personal que afecta sim ultániam ent el ser hum á i el seu sentim ent estétic. D ’ aquesta época son les seues series “ B iafra”, V ietnam ”, “M ort” 

i “R ealitat” .

D urant aquest tem ps alterna el seu treball am b una variant abstracta d ’evident eficácia, on els plantejam ents inform áis basats i buscats 

am b una nuesa quasi total d ’efectes, es plasm en am b una c laritat i una fantasía ben paleses, experim entant per si m ateix les provocacions 

que li ofereix la m ateria, a la seua rica vocació de p in tor i escultor.

A ix í les seues series: “E xperim entacions” i “R elleus V isuals” .

En 1972 estan t tan actual la problem ática am ericana, on l ’escepticism e dona pas a la cultura de la  conciencia, els valors p lástics, a 

l ’energia com unicable, la crítica tradicional, l ’análisi sociológica, es quan A ntoni M iró realitza una serie de m etalgráfiques sobre la 

situació del N egre en  la  societat A m ericana, que baix el títol genéric de “A m érica N egra” denuncia i reflexa la societat i el tem ps en qué 

viu, deixant constancia de les coses que van succeint i a  la volta  intentant que canvien. Es en aquesta série on apareix m és c laram ent un 

com ponent “Pop” u tilitzant figures retallades, de gran im pacte, arrossegat peí cartell c inem atografíe, am b enfocs que resulten fam iliars 

a  l ’espectador, i una série de recursos com  la parodia, la seriació, la frag m en tad o , etc... que li serveixen, m algrat la cárrega irónica que 

inclou, p e r fer una nálisi del C apitalism e tiránic am b gest desdenyós. A ntoni M iró utilitza el “Pop-A rt” com  a ferram ent que expressa el 

sotm etim ent psicológic, a  qué el ciutadá, nosaltres, ens veem  sotm esos per una societat alienada i consum ista, contra la qual protesta.

Com  l ’artista creu que en prim er lloc és hom e; i que l ’hom e está en contacte am b la com unitat, sem pre atent al seu en tom , v igilant 

els signes de lluita i desgast de les relacions hum anes, recolzant-se en reconeguts esdevenim ents h istories, ens ofereix una in fo rm ad o  sobre 

la barbárie, la violéncia, o la crueltat, sem pre dins d ’ un realism e social presentara, a  m és, un punt de v ista  personal al voltant de tots aquests 

assum ptes i aprofitant certes form es que poden ser arm es form idables per a  la  denuncia i la crítica, puix la recepció  del m issatge és 

im m ediata. U tilitzant la  sátira es converteix en cronista  de la realitat del seu tem ps, apareixen les seues series “E l D ólar” , “X ile” , “ Lies 

L lances” que ens dóna constáncia d ’aquesta realitat.

E n la década deis 80, A ntoni M iró, com en§a una nova série que, am b el títol genéric de “Pinteu P in tura” ens m ostra una autorreflexió 

sobre la P intura, utilitzant im atges de clara referéncia a les obres clássiques de la  Elistória de la P intura, que són m olt conegudes per tots 

nosaltres a  l ’haver estat utilitzades pels m itjans de com unicació i per estar presents fins en la publicitat, am b signes o elem ents de la v ida 

quotidiana. Im atges i cites que sent tretes del seu con tex t habitual i depurades peí traball artístic d ’A ntoni M iró, d ’una form a irónica o 

satírica, ens donen una nova lectura o significació, puix al ser enriquides p e r la seua actitud vital resulten igual de sinceres i intenses, 

enviant-nos un nou m issatge que m oltes voltes será alegre, altres es tom ará angoixós, pero sem pre ens obligará a  una profunda reflexió.

A questa actitud reflexiva que ens proposa A ntoni M iró i la denuncia crítica han estat les constants principáis de la  seua vocació, estant 

present en tota la seua extensa i plural Obra.

JOAN GUILL
V aléncia 1988
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