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ENTRA

Es un fet indiscutible la fascinado deis pintors pels poetes i a l'inrevés. L'origen d'aquest matrimoni potser procedeix de les mancances
que ambdós creadors pateixen.
Els pintors perqué necessiten d'una articulació -oferida per la lin
güística a través de la morfología i, sobretot, de la sintaxi- que lligue
volums, colors i linees per esdevenir un cos real. I els poetes perqué
són conscients que la suma de fonemes en compte de sentit pot dur
només soroll si no hi ha una possibilitat de suggerir una "visió" per
damunt de les limitacions que imposa la combinado de l'abecedari i el
silenci.
De la compensado recíproca entre el poema i la imatge brolla aques
ta convivència que ha donat excellents résultats per a la historia de la
literatura i de les belles arts.
Antoni Miró sempre ha générât una aproximació deis poetes a la
seua obra. Algunes voltes ha estât producte de la seua capacitat per
despertar en l'escriptor un univers que enriquia la realitat que l'envoltava; altres naixia de la relació amistosa entre tots dos o de les sensacions que colpien les retines deis autors.
Tos tres casos coincidien en esperonar unes veritats ecuméniques
que des deis seus inicis han enlairat el pinzell d'Antoni Miró: la Solida
rität, la denuncia de tota injusticia i arbitrarietat, contemplado desacralitzada de l'art, la defensa del medi ambient... Un grapat de sentiments
bàsics que omplien l'esguard deis poetes, massa voltes emboiregats per
l'esforç de la retórica en aproximar la lletra a la cosa en si.
Llavors és quan, mercé a aquesta ósmosi entre el llenç i el vers, kar
tista deixa la seua condició de poeta o pintor per ser alió que abans de
tot és: un ciutadá que aporta la bellesa com a servei públic.
Així s'entén que la relació deis poetes amb l'obra d1Antoni Miró vaja
més enllá de la simple exégesi per siturar-se en l'ámbit de l'expressió
més pura. Aquella que naix, com la pintura de fautor alcoiá, del fons
del cor i va dirigida a totes les persones.
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P I N T A
A Antoni Miró

I
L'home que pinta aixeca els ulls i mira.
Davant seu troba un llenç. Darrere
Res. I enmig de tot eli sol, amb els rostres
Que el temps torna a la vora de cada home
Amb quitrà deis vaixells i ossos de peix.
II
L'home que pinta escolta ara el batee
Del seu cor, i en un gest mecámic palpa
El transit de la sang al llarg del eos.
En una má el carni pel vast desert:
La incògnita. I en l'altra la cortesa
De Tèsser acarat al propi alé:
Ell. Ja en Tenforcall dubta entre el viatge
-I el gran rise de la blanca superficie0 l'auscultaciô ciels sentiments.
III
L'home que pinta alça
El braç. mulla el pinzell, s'acosta al llenç.
Ha triât el viatge. A partir d'ara
Farà carni amb el queviure just:
Carregarà només amb el propòsit
De contar, si algún dia torna a casa,
Com la fam és Leseóla de molts nens.
Com s'aprén l'aritmètica ais camps
D'extermini i la llengua en Texili.
Com un capgros fa liéis que un soldat boig
Obeïx.
Com el sexe esdevé career,
La raça fose desti.
Com fer del barri
Frontera, de Tofici menyspreu,
Dels diners catecisme.
Com celebrar
Déus i sacrificar homes.
Com la Historia
Està escrita amb el fum de les batalles,
L'Art perfuma sépulcres, l'Acadèmia
Dicta i la gent ignora.
Com la Tècnica
Es donzella enganyada pel Mercat,
El progrès fill del Monstre Frankestein
1 el Futur Hipoteca.
Com riure
Per no plorar.
Com l'arbre pot donar

Ombra i tan sois és foc, no escalfa, crema.
No assenyala el camí, cega les bésties,
Desfa la casa.
Com tindre un país
Es com no tindre res si vas a casa
I han canviat el pany. Forces la porta
I t'empresonen. Parles no t'entenen.
Crides: "casa, arbre, foc!". I escoltes: "fora!".
IV
L'home que pinta baixa el braq i torna
Al principi. L'envolten nens etíops,
Reis tronats, les esquadres de la mort.
Tota una enciclopedia estética
Que consagra el fetitxe. L'acrobácia
Del Capital amb un codi tan negre
Com el d'una taránttila.
Entre el llenq i ell
Habita tota aquesta turba
Desarrelada. anónima i eterna,
També la térra verge, el paradís,
La pluja i l'aviram. La servitud.
L'hivern nuclear, l'home-llop. l'infern.
Quan ell pinta, dones, diu alió que els altres
silencien, per victimes o cómplices.
Assenyala el botxí, disfressa mórnies,
Salva el tigre, alqa el braq contra el bulldozer.
Després calla. Perqué l'home que pinta
Perd la seua veu per donar-la ais altres.
Així el viatge és sois deseiximent
I la seua obra esforc per explicar
El vell caos, ometre fanfárries
I donar sentit a l'experiéncia.
V
L'home que pinta tanca els ulls. l'embolca
La pau deis innocents. El matí
S'esgola per la serra i la placa
Les pomes, el pa i els crits del vinater
Tracen órbites en un món perfecte.
El primer sol rebota en les facanes,
S'emmiralla ais estanys i entra a les fabriques.
Tot está en ordre quan l'home que pinta
S'adorm: ara somia.
Va sol per una blanca superficie
I alhora que camina els peus dibuixen
Guerres, vaixells. 1'eHipse deis dofins,
L'aspre silenci de les multituds.
Els altres. Tot alió que no essent ell
Viu en cada persona, fet o cosa
Sempre que el groe malson de la historia
Crea monstres que la raó no explica.
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(...) viu i pinta en altea, altea és beniarjó. toni miró és ausiàs march, eli no ho sap
i convé que no li ho diguen no es pose massa emfàtic. convé mantenir-ho en secret,
en rigorós secret, ovidi ho sap i no voi parlar d'això. em sembla que ho sap niés
gent però ningú no voi dir ni pruna, quan estiga a les seues acaballes quan s'estiga
morint una altra vegada davallarà a valència contestará al requeriment epigramàtic
de bernât fenollar aquell honrat fill de puta i poc després morirà al carrer dels cabi11ers. però de moment ni xut. a callar tot el món. (...)

Vicent Andrés Estelles 1973
(del llibre "Antoni Miró", inédit)
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En homenatge al gran artista alcoià.
Molt a migjorn 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 mori.
-Les mans amb gruix de cordes m'han lligat
quan ais senyors demano llibertat.
-No puc fer res per ajudar ningù,
perqué jo sóc tan desvalgut com tu.
Però sense descans, amb viu clamor,
em servirán la forma i el color.
És un combat que mai no voi repòs.
Hi deixo l'esperit, el molí de Tos.
-Entona, dones, un cántic triomfal
damunt abismes guardadors del mal.
Heu ben guanyat, clars ulls, lluny de cap vesc,
tan sois esbatanats a l'aire frese.
I sentirás com l'ala de l'ocell
t'uneix, al blau, al nom d'un poblé veli.
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Toni Miró, que die, escolta això:
la impertinent verbositat del temps
és un parany devastador i obscè
i tu que ho saps passes de llarg i escrius,
lùcidament, part della del mirali.
Minuciós, dibuixes clarobscurs
damunt la peli cansada i vehement,
perqué la Hum penetri pel teixit
incert deis anys i escampi claredats
molt mès enllà de l'horitzó fal.laç
d'aquest vaivé d'un viure trepidant
sempre abocat a l'anorreament.
¿De quin secret pou de silenci treus
el lluminós i perennai sentit
de cada gest, de cada moviment?
Astut i greti, ¿t'absentes del brogit
per convertir qualsevol traç en foc
i esdevenir més tendre i reptador,
0 bé descrius paraboles de vent
per incitar la pluja i el neguit
a definir correctament el rumb?
Simbols i espai combinen el desig.
l'esclat del roig i el sentiment del blau
que només tu saps mestrejar, discret,
per desvetllar l'enigma tortuós
de qualsevol misterios esguard
1 així desfer, sense ni moure els dits,
tot l'enfilall d'adverses solituds
que com un joti ens Higa i ens sotmet.
Pregunto molt i tu sempre respons
i és seductor dialogar amb el buit
de mi mateix cap on m'atreus, tossut
com un infant solemne i desimbolt.
Pregunto mol i em fa de tornaveu
la nuditat del eos i de la ment
que cap mirali no encerta a reflectir
fora d'aquell que m'ofereixes tu.
Et penso lluny, Toni Miró, i escric
desavesat de tot. tançant els ulls
força sovint per no trencar l'embruix
i aprendre'm mes, com qui desfà carni
per repensar la nosa del futur
sense el temor de topics sobresalts.
Et penso lluny, Toni Miró, i escric
desavesat de to, tançant els ulls
força sovint per no trencar l'embruix
i aprendre'm més, com qui desfà carni
per repensar la nosa del futur
sense el temor de topics sobresalts.
Et penso molt, amie llunyà, i em piati
conversar amb tu silenciosament
per convertir la quietud en cant
i gtianyar espais de música subtil.
Tot s'esdevé prement la solitud,
configurant ardidament els mots,
renunciant a l'oripell i al fast
per assolir l'esclat essencial:
tot s'esdevé de claredats endins
i el repte, el crit, la turpitud i el goig
no són sino d'aurèola del llamp
amb qué podem, potser, combatte el veli
parany del temps, verbos, impertinent
i, al capdavall, obscè i devastador.
Miquel Martí i Poi
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AMB

ARRACADES
Dedicai a l'art
d'Antoni Mirò

I

Xiqueta amb arracades
ocells de fusta
d'Amèrica del Sud o de la Xina
camina pel carrer
petita, trista cara
ulls que res veuen
Sa mare té
pressa
els seus Ilavis són prims.
No ens coneixem
però la trobe
cada dia.
II

Xiqueta amb ocells de fusta
gronxant-se entre els graons,
llarga faldilla negra
camina pel carrer.
Sa mare li diu:
-Dona't pressa!
Arribarem tardi
Van a l1hospital.
Ili

Han trobat la xiqueta mortaho va dir el diari.
En unes escales... uns ocells intenten volar.
En una foto
petita cara seriosa,
ocells de fusta.
IV
On anaren els ocells?
Svjetlana Mimica
SPLIT, CROATIA 1997
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Per a Antoni Miró, el millor
pintor del món.
Quan la Hum és a dintre
esclata en el llenç, fàcilment,
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 sols, 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 fit,
i d'un glop beu la terra
i la pàtria, i la posa en la
tela. Et foraden la peli
els ullots de Picasso, i
el dolor de l'oprobi.
Mortadelo fa llengots
als jerarques centrais
-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 earn.
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 clevanida
la gent i dir en veu alta:
"Veieu? Dones és amie m eu..
ISABEL CLARA SIMÓ
Barcelona, maig del 1987
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El mon multicolor que tu has créât
el salva de la boira i la mentida.
No sé si has descobert la veritat,
però els teus ulls s'han fet la caramida
d'un magnètic oracle tan immens
que renova a tothom els sentiments.
Com simple acòlit del teu art diria
que acate la destresa i el combat
abrivat entre joia i elegia,
tan pie de llum i originalitat,
i ets autòcrata just d'un horitzó
que s'équilibra en tu, Antoni Mirò.
La ferma jovenesa que ens has dut
clarifica el carni en invicte esclat.
El teu art és un ciani de multitud.
Segueix el fil que mai no s'ha trencat.
I has acusat falcons com a desgràcia
encenent el renec amb eficàcia.
Dels rovells i arcaismes més ro'ins
has tret el crit, la força i la ciancia
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.
Has plasmat, entre l'odi i la tenebra,
el tràngol sangonós de la dissort
i el banûs ètnic de la raça negra
on fa la impunitat sopluig de mort.
Tu has percaçat la llàgrima percluda
dels que pereixen sense cap d'ajuda.
El món està per aclarir encara.
La politica baixa el té captici
de la grisa maranya en que es prepara
el barbar holocaust definitici,
mentre el coloni, la creu i les canyons
canten la pau darrera dels canons.
Però el teu alleluia sap capir
la gràcia novella per damunt
de tota brossa, perque el teu respir
pren de l'aire del poble el fons profund.
Sempre seras aixi. farcit d'amor,
pintor de llibertat sense foscor.
Antoni, l'alcoià: si encoratjat
enarbores pinzell i dins la testa
t'il.lumina el fulgor més inspirât
plasmant, sens fre, la intrèpida protesta,
jo et lloe la propicia valentia
del teu art contra tanta tirania.
JOAN VALLS I JORDÂ
Alcoi, 2 de juliol del 1986
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Naix a Alcoi en 1944. Viu i treballa al Mas Sopalmo. En I960 rep el primer
premi de pintura de l'Ajuntament d'Alcoi. En gener de 1965 realitza la seua
primera exposició individuai i funda el Grup Alcoiart (1965-72) i en 1972 el
"Gruppo Denunzia" en Bròscia (Italia). Són nombroses les exposicions dins i
fora del nostre pais, aixi coni els premis i mencions que se li han concedit. És
membre de diverses académies internacionals.
En la seua trajectòria professional, Mirò ha combinat una gran varietat d'i
niciatives, des de les directament artistiques, on manifesta l'eficaç dedicació
a cadascun dels procediments caracteristics de les arts plastiques, fins la seua
incansable atenció a la promoció i foment de la nostra cultura.
La seua obra, situada dins del realisme social, s'inicia en l'expressionisme
figuratili com una denùncia del sofriment humà. A finals dels anys seixanta
el seu interès pel tema social el condueix a un neofigurativisme, amb un missatge de critica i denùncia que, als setanta, s'identifica plenament amb el
moviment artistic "Crònica de la realitat", inserii dins de les corrents interna
cionals del pop-art i del réalisme, prenent coni punt de pallida les imatges
propagandistiques de la nostra societat industrial i els codis lingùistics utilitzats pels mitjans de comunicació de masses.
Les diferents étapes o séries de la seua obra com "Les Nues" (1964), "La
Fam" (1966), "Els Bojos" (1967), "Experimentacions" i "Vietnam" (1968),
"L'Home" (1970), "Amèrica Negra" (1972), "L'Home Avui" (1973), "El Dòlar"
(1973-80), "Pinteu Pintura" (1980-90) i "Vivace" des de 1991, rebutgen tota
mena d'opressió i clamen per la lliberat i per la Solidarität humana. La seua
obra està representada en nombrosos museus i coleccions de tot el mon i
compta amb una bibliografia abundant que estudia el seu treball exclusivament.
En resum, si la seua pintura és una pintura de conscienciació, no és menys
cert que en el seu procès creatili s'inclou un destacat grau de "conscienciació
de la pintura", on diverses experiències, tècniques, estratègies i recursos s'uneixen per a constituir el seu llenguatge plastic particular, que no s'exhaureix
en ser un "mitjà" per a la comunicació ideològica sino que de comû acord es
constitueix en registre d'una evident comunicació estètica.
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72. ESCOLA DE BELLES ARTS D'ALCOI. 1988-90.
73. JOV E ART ALCOIÀ/GENERACIÓ 90. Plàstica.
74. ART D'ITÀLIA. Pintura. D ibuix. G ravai.

75. TIRANT L'INFANT.
76. BERTOMEU FERRANDO. P o esia visual.
77. AJOANA FRANCÉS. H om enatge El Paso i Art-Sud.
78. MARISA GONZÁLEZ. P in tu res electro g ràfiq u es.
79. SIXTO MARCO. PINTURA 1950-1990.
80. MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI.
81. ALBEROLA. Pintura.
82. JUST CUADRADO. Pintura.
83. RAMÓN MOLINA. Pintura-G ravat.
84. AZORÍN. D ibuix.
85. IN TER LU D I. ART ALCOIÀ. Plàstica.
86. XAVIER LORENZO. Pintura.
87. VICENT RODES. Pintura.
88. MARIA CHANA. Pintura.
89. MASTROIANNI. Gràfica.
90. ESBART ZERO. Plàstica.
91. II MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI.
92. ROC CANDELA. Pintura-D ibuix.
93- JOSE HERNÁNDEZ. D ibuix-G ràfica.
94. GUILLERMO BELLOD. Pintura.
95. ESCOLA DE BELLES ARTS D'ALCOI, 1991-92.
96. L'ART AVUI A LA MARINA. Plàstica.
97. ESTIMAT JOA N. H o m e n a tg e a J o a n Fuster.
98. GERARDO RUEDA. Pintar am b p a p e r d es del 194999. PILAR DOLZ. Aiguaforts.
100. A N TO NIO SUÀREZ. Pintura.
101. EN-TORN HOLOGRAFIA.
102. Ili MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI.
103. CREATURES.
104. J. M. CALLEJA. P assatg es d'A igua.
105. LLORENS FERRI. Pintura.
106. EDUARD LASTRES. Escultura.
107. L'ENVIRONNEMENT DE GRAU-GARRIGA.
108. L’ESPAI DE MOISÉS GIL. Escultura.
109. QUATRE SENYALS.
110. LA MATÈRIA EXPRESSIVA D'ARCADI BLASCO. Ceràmica.
111. COSMOS. P oesia Visual.
112. LLETRES DE TRENCAMENT.
113. FET A EUROPA. Plàstica.
114. IV MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI.
115. GEOMETRIES DE MÀRIUS CANDELA. Collage.
116. 33 COPS DE DAUS. Escultura.
117. ESCOLA DE BELLES ARTS D'ALCOI. 1993-94.
118. XIST XIST, QUE VÉNEN QUE VÉNEN. Alt Alcoià.

119. PABLO DELBARCO: LA PARALLA, LA MÚSICA PINTADA IELSILENCI.
1995

1996

1997

120. INTIMITAT ALLEGÒRICA DE VENTO. Pintura.
121. ART D'UCRAINA. P in tu ra - G ràfica - Dibuix.
122. PICASSO "SUITE VOLLARD". A iguaforts.
123- W. RAMBLA - M. SAFONT. Pin tu ra - Ceràm ica.
124. ANTOLÒGICA DE POLÍN LAPORTA. Pintura.
125. DES DE LA TERRA BLANCA.
126. V MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI.
127. MISCELLÀNEA PLÀSTICA D'ALACANT.
128. NOVA GRÀFICA MEXICANA.
129. ABAD MIRÓ-LLUÍS SOLBES. HOMENATGE.
130. LA PINTURA ARRAN DE TERRA D'ALBERT AGUULÓ.
131. DEL NORD, SINGLADURA DE FERRO I PAPER.
132. FINA LLÀCERIALFONS SAURA. Pinaira - Ceràmica.
133. JARQUE. IMATGES VISCUDES. Fotografia.
134. VI MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI.
135. ESCOLA DE BELLES ARTS D'ALCOI. Plàstica.
136. ESCLATS. Plàstica.
137. BRUNO RINALDI, FRAGMENTS DE MEMÒRIA Pintura.
138. I MOSTRA BIENNAL D’ART D'ALCOI. Plàstica Internacional.
139. ZINGRAFF: DE LA RAÓ A L’EM OCIÓ. Plàstica.
140. GOYA “CAPRICHOS I DISPARATES”.
141. SOLBES ARJONA «ALBERDRÍ». Pintura.
142. FELIPE VALLEJO. Pintura.
143- VII MOSTRA DE TEATRE DALCOI.
144. ESPAI AUSIÀS MARCH.
145. NIEBLA: EM OCIÓ I MADURESA.
‘ Exhaurit

ANTONI MIRÓ, VIVACE: PINTURA I POESIA
D ESEM BRE 1 9 9 7 - G EN ER 1 9 9 8

AMB LA COL LABORACIÓ DE

CENTRE CULTURAL D’ALCOI
AV. PAÍS VALENCIA, I - TEL.: 554 41 22 - 03801 ALCOI

