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COSTERES,

PONTS

I

XEMENEIES

La confluència de dos rius, el Molinar i cl Riquer. produeix un esperó de forla marca topográfica on se silua
la ciulal d'Alcoi. Les circumsiàncies de l'adaplaciô de les seucs riberas a una morfología que correspon a les de
mandes d'una ciutal en conlfnua Iransformació. ha general diversos traçats. els deis carrers en cosiera que donen
servei al seu cascriu, cl de ponls que cusen aquests carrers per a iravessar els rius. i cl de les xcmcncies que una
ciulal industrial nécessita per a fer funcionar els scus ginys crgolèrmics i dissipar els fums carrcgats de résidus de
la combuslió.
Els accessos a un reeintc emmurallal eslan scrvils per ponls que iravessen els rius i anivellen les seucs ribes
a partir de les seucs portes. Ies cosieres són el procedimenl natural per a accedir pels eamins a l’exlerior de les
muralles que les portes i els ponls inlroduiran a la ciulal.
Aqüestes portes i ponls prenen cl nom de les vies que serveixen de eonnexió amb la població próxima. Aixf
lenim a l'esl la porta de Penàguila, succcssora de la torre i de la porta de la Covil, accessible a través del pont de
Penàguila. d'un sol are i una ealçada que connecta a vuit vares d'alçària respecte del riu Molinarel carrer Carago!
amb el camf a la Marina o de Penàguila.
La porta de Coccntaina que tancava la muralla d'Alcassares al nord i formava la porta i cl castell de la vila. A
aquesta porta s'acccdcix des del cami de Coccntaina en dirccciô a Valencia per un pont denominat de Coccntaina.
d’un sol arc i ealçada a dotze vares sobre el riu Riquer o Barxell. abans d’unir-sc al riu Molinar per a formar el
riu d'Alcoi o Serpis.
A l’oest del recinte emmurallal del segle XIV es va construir una torre associada a una porta denominada
portal de Riquer. que era l'accès natural al Raval Veil o de Sant Agusti. que focalitzava l'accès pel ponent del
cami de les Castellos o Cami Veil de Madrid, i travessa el riu Barxell a través del pont de Sant Roc derruït durant
la canalització del riu Barxell. Aqucst pont de gravetat era d'un arc rebaixat amb una Hum de quinze vares i una
Hetxa de cinc, o siga, un terç de llctxa respecte de la Hum.
L'accès a les portes es rcalilzava mitjançant les rampes de gual que van anar suavitzant-sc a partir dels ponts
que les servien i que facilitaven l'accès a la ciutat histórica, postulant la idea d'un pla de servei amb unes cotes que
estaven dins de la lógica dels rius. d'acusat pendent que són excavados per les pluviométries torrencials. fàcils de
iravessar en els estiatges i no exempts de la seua associació a costeros i carrers de pendent pronuncia!. El pla de
servei s'estableix al voilant de les dotze vares sobre el nivell de l'aigua en els rius que marquen el periiimetre de
la ciutal i les trenla vares que assumirà el Raval Nou en la ealçada del pont de M. Cristina, servira aqüestes cotes
per a marear un critcri en la racionalització del pla d'cixamplc de la ciutat industrial del segle XIX.
La continua rcivindieació d'una ciutal on els plànols de servei suavitzen les cosieres hcrclades de la seua
topografía, alhora que manlcnen els avanlalgcs d’unes vistes crcuades sempre atractivos, va anar modelant cl plànol de la ciutat cap a una geometria els traçais de la quai acccptcn les oberturas de nous ponls. Per tara, la ciulal
incorpora els nous plànols de servei en cotes guanyades a la valí, de tal manera que s'amplia la superficie de la
ciutal per a poder donar rcsposta a noves demandes com la industrial i els habitalgcs col-lcclius que caractcrilzen
els programes propis dels eixamplcs de les ciutats industrials.
Els vcssanls dels Hits dels rius Molinar i Barxell són els solars on s'inieia l'arrcncada industrial del segle XIX,

el scgon plànol de referùncia materialitzal per la sola del poní de M. Cristina que salva el riu Barxell, plànol que
configurará mig segle després el solaron es desenvolupa el traça, de '’^amplc de 1878. ,
,

El traçai de la carretera fa neeessària la eonslrucciô de 1res ponts, el primer és el de M. Cristina sobre el riu
Barxell. de 27 m d'alçària, format per un are central de mig puni de 27 m d'alçària i 18 m de diàmeUc i per sis

n.l. i, œ.fe.di. ,1 munkdpi d'Alcal. Ili h.’l po.l d'Iip’nd.. <1. 17 m «£*.. I. p.d Í1. didlto el
del Regall. de 10 m d'alçària. que fianqueja el camí de Benifallim; cl de la Batalla, de 21 m d'alçària. que facilita
tant el pas de les aigücs del vcssant del Pla com de la Canal i del torrent que dcsaigua la serra de San! Antoni;

Acccptar la lògica territorial en cl scglc XIX, lot conslruinl les traces de la eiutat del scgle XX. va possibililar
indolire en les propostes d’expansiô de la eiutat cl Pont Nou o de Sani Jordi, que travessa cl riu Barxell i connecta
la eiutat histórica amb el seu eixample eom si es traclara d'un carrer nou. Com a résultat de l’aplicaciô de les ci
nes empiriques del Tractai de Rondelet, la proposta d'aquest pont inclosa en el Pia General de l'any 1878 estava
concebuda per una sola horilzontal sobre dos trams de gelosia metàl lica amb un caire d' 1/40 de la llum. La traça
del pont en la seua sccció nord-sud corresponia a una rampa del 3,5% de pendent que fa concordar el nivcll de
1'Alameda ambel pia horilzontal de laealçada que desemboca al carrer de Sani Tomás. La rampa i els seus talussos estaven previstos com una obra de gravetal amb quatre arcs de carrcus i talussos rebiils de terra.
Hi va haver de passar mig segle perqué el nou pont es malerralttzara lot utilitzanl els avenços tecnològica que,
a partir de l’inici del segle XX, es van incorporar, uninl càlcul estructural i Iransformació deis mitjans de produc
ció i portant la tradició pàtria a la gcncralilzació de la tècnica del formigó armai. De la malcixa manera que per al
seu càleul es va haver de recórrer a la mecánica deis mitjans continus, per a la seua constnicció va ser necessària
l’expcriència de l’olici de fusleria que va resoldre la difìcultat de les cintres i els encofráis.
Aquest nou poni torna a conncclar amb el centre hislòrie, tanca el circuit que va des del pont de M. Cristina,
el passcig de Cervantes i l'Alameda, adiva la dinàmica interna de la eiutat i cs comporta com un carrer urbà assentada sobre la base pàtria de tres arcs parabólics de formigó armat que eleven una sola de 12 m d'amplària a 40
m sobre cl nivcll del riu Barxcll i proporcionen una gran transparància cn el Hit industriai del riu. Quatre trams de
bigucs de 16 m de llum afegcixcn tensió a la longitud del poni, perqué tant Ics jàsscres de vora com l'ombra de la
Uosa de Ics voreres unifiquen i reforeen la seua condició de Ucugcrcsa i transparància.
La ciulat, tal com s’ha descrit, là uns quants ponts que representen altres tants esladis en el desenvolupamenl
deis seus plánols de servei, des deis más elementáis que serveixen a la ciutat histórica fms ais que faciliten la traça
i l'ordre del Raval Nou i de l’eixample. Quan es parla sobre "el poní" els eiutadans no es refereixen ais ponts his
tories que serveixen de pas a les mcrcaderies que nodreixen les árces más baixes de la ciulat. Les frases "quedar
en el poni" o "travessar el pont" es refereixen únicament al pont de formigó sobre el riu Barxell que uneix les
dues parts de la eiutat i el seu pas se celebra com el recorrcgut d'un carier. El pont tà una longitud de 250 m i 12
m d'amplària. que correspon a dues voreres d’1,5 m. una calçada de 7.5 m, dos canals de drenatge de 0,25 m i
dues baranes de 0,25 m.
Els dibuixos que es realitzen per al projeele del pont l'any 1924 nomàs s'assemblcn al pont construit en els
grans arcs i cn les pilaslies. amb una massa polcnt i un eslrial deis pilars que ajuden a conformar una imalge la
componenl vertical de la quai puga acompanyar els arquets de mig puni sobre els quais recolza la sola.
El caráctercelàclic de la proposta està d'acord amb cl eorrenl ncoclàssic que està en la base de les convcncions
académiques que estaven assentades a Europa. El dibuix de Beaux Arts el sistema compositiu del quai eslava basal
en la repelició i l'omament. es caraclcritzava per una gran pulcritud i prccisió. Així podem llcgir amb clarcdat la
sislemalització deis ritmes de les pilastres associats ais acabaments que emergeixen de la línia de vorcra i centren
els molius d'il-luminació. Aqucsts motius són petites dilatacions de la vorcra a manera de capellcs l'ornamcnlació
i garlandes de les quais están pensades per a cridar l'atenció de la possible observació dislreta que anima en la
seua cadéncia cl recorrcgut de 250 m del pont, com si es traclara d'un recorrcgut urbà.
1.a iransformació deis miljans de producció, amb l'impactc que això va lenir sobre la forma deis objectes,

entra de pie en la conquesta de les utopies que conslitucixcn l’eix d'una modem itat que va evolucionar cap a una
valoració creixent de la geometrìa. Aquesta preeminencia de la geometria sobre romamcnlació, aceeptada col
lectivement, va influir tant en l'arquiteclura com en l'escullura i les arts décoratives, de tal manera que fins i tot
l'Art Déco comença a ser una expressió de la modemilal.
Aixi, l'any 1926. l’arquitecle Victor Eusa, en unadccisió que nomésels arquiteetes de gran vàlua assumeixen
sense gens de retòrica, transforma la iconografia d'un pont Beaux Arls en un escenari d'Art Déco i, al maleix
temps, modifica la mcitat nord del pont i substitueix un penós i immens talús per quatre trams de bigues de 16 m
de Hum sobre uns nous pilars que arriben fins al nivell del carrer Balmes i completen el traçai del pont.
El panorama des del Pont Nou aporta el seu carácter industrial a una ciutat eminentment fabril. Un recorregui pci pont ofereix un paisatge d'indùstria de riba on s'observen cl riu Barxell i les siluctcs de les xemeneics la
component vertical de les quais es contraposa al carácter horitzontal dels ponts. Els fusts petris de les xemeneics
industrials marquen també distàncies i positions en l'espai urbà de la ciutat. Més enllà d'alirmar el progrès fenl
possible l’aplicaciô d'elaborades lècniques de produeció fabril, la seua eonslrucciô aporta el testimoni de la
recepciô de les grans màquincs ergotérmiques com els ginys de vapor fabrils imprescindibles per a la indùstria
manufacturera que va desenvolupar la vail industrial de l’Alcoià en el scglc XIX.
La tensiô horitzontal en cl pont nou de Sani Jordi i el seu contrapunt de verticalitat en les xemeneics. sôn
testimonis muls d'un interés per deixar palesa una bcllesa Hígada a l'csforç i la traça deis operaris anònims que
rcaliizen les opcracions constants i precises d'elevaciô de les xemeneics. Aqüestes es conslrucixcn des del seu
interior per on es reunion materials de les scues paréis i per on cada dia pujaven i baixaven eis operaris per un
conduele que creixia fins a aconseguir les cotes en quò una raonable velocitai dels fums assegurava una difusió
dels gasos que mantenía neta l'atmosfera de la vali, en disposar deis fluxos dominants d'aire esl-oesl. Per aquesta
raó el costum del recorregul de la «volta als ponts» ha quedal gravada en la memòria col lectiva com una manera
de celebrar l'exislència de la eiulat perqué, tal corn es desglossava en la Guía delforastero en Alcoy, de José Martí
Casanova, de l'any 1864: "les clevades xemencies que sobresurten sobre el caseriu ens indiquen afires tantes fàbriques mogudes pel vapor, sôn totes aqüestes circumstàncies un conjunt que constitucix un bell quadre".
La eonslrucciô de les xemencies realitzades amb rajóla massissa. o bé amb rajóla aplantillada assentada amb
morter de calç. queden com a testimonis muts d'un interés i d'una necessitai. Les constants de les seues mesures
manlenen una certa harmonia empírica en la formulaciô de principis tan elementáis com la relaciô entre la dimensiô de les graciles i l'alçària. (a=l8+2.6V’Sup graella +6) que ens proporciona per a 1 m2 de graella 26,6 m
d'alçària. Comptant amb la pérdua d'l°C per metre lineal de xcmcncia, la velocitai a l’interior del seu conducte
és de 8 m/s. E'elaborat coronamcnt de les xemencies. que modifica la sccció del conducte, ens ofereix una ornamenlaciô técnica, perqué oeorre que rcduinl la secciô de l'cixida de fums s'aeonsegueixen 18 m/s, la qual cosa
facilita la difusiô dels gasos en l'atmosfera i afirma una silueta en la llunyania amb un decidit valor iconografie
que ens remet a uns llunyans capitclls com a referéneia clàssica.
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COSTERES I PONTS

Antoni Miro

ELS ULLS DELS PONTS D’ALCOI... ENS MIREN SEMPRE
En el considerable repertori iconografie -que sistematitza el conjunt de les nombrases imatges que habiten
tucixcn un caracteritzat subconjunl, que només rccentmcnt ha mcrcscut, de forma intensa i monográfica, el
De fct. lenint en compte els scus treballs, abordais cronológieanicnl en séries, no és nou que Antoni Miró
se senta atre! pois cdificis cmblcmàtics, que dcfincixcn la fcsomia de Ics ciutats; scduì't per les fabriques i Ics
seucs xcmcncies, que subratllen Ics activitats industriáis deis scus habitants; pois monuments mós destacáis,
que rccscriucn les paules i els ritmes de la nostra história; i tambó per la trama diferenciada deis nombrosos
ponts, que, amb cl seu cficaç entrama!, asseguren la comunicació i els intcrcanvis urbans, fonamcntals en el
desenvolupament i la consolidació de la supervivéncia i del progrès collectiu.
A dir ventai, la referèneia apcllativa a Alcoi com "la ciutat deis ponts” no ha sigut mai cfcctivamcnt gratu
ita. Installada, des de l'opció histórica inicial, de scglcs, en una difícil i escarpada orografia, ha hagut de sal
vaguardar i adequar aquests obstacles i convcrtir-los en trois propis, a força d’imaginació, d'csforç i de càlcul.
Encara recordc, en la mcua inßncia, quan parlàvcm -amb total normalità! i freqtiència, programan! activi
tats, entre els amies- de “donar la volta als ponts”. Ho fòicm, sens dublé, amb la intcnció explícita d’asscgurar-nos -cn aqucst considerable passeig- la supcració de l'cfcctiu recorrcgut intraurbà, convertit en compartii
i saludable costum. Aqucll circuit de converses, bromes i récessions s'articulava aprofitanl l'cxistència del
complcx i zigzaguejant transcurs de les aigilcs fiuvials, pcls profunds dcsnivclls orogràfics existeras, définira
amb aixó cl perfil complcx de la ciutat, instal lada entre barrancs, pendents, contraforts, lurons i, sobretot, un
seguit de ponts. Envoltats de muntanycs.
Tampoc no pue oblidar la pruija personal que cm duia, cn paral lel, amb altrcs amies i col-lcgucs, a mos
trar què hi concixia i difcrenciava -com a nota de perfecta intcgració cn cl medi socioculturel de l'cntom- cl
traçai i la localització respectiva deis tres alluents del riu Serpis; el Riquer, cl Benissaidó i cl Molinar. Solia
fer-ho, sobretot, quan hi passcjàvcm, manteníem caminados d’cxcrcici o invcntàvcm excursions, a manera
d’aventures calculados, a cavali sempre entre cl concixcmcnt del medi, l'esbarjo primaveral i les cxpcrièncics
de resistèneia, compartidos cn explicita Solidarität.
Per ceri, en aquestos rutes i planificacions de major abast, mai no estaven tampoc absents els ponts, amb la
seua omnipresèneia, prcgnància, idcntital i poder visual rcspcctius, sobre cl caracteristic paisatge de l'cntom.
Tambó ens atreien les seucs particulars liegendes, que sempre algd repetia, com cn secret, cn crcuar-los, bè
fóra per damunt. per gaudir del marc cireumdant, o per davall, per explorer altrcs riscos. Dos mons, per tant,
oberts els dos als entoms rcspcctius, però summament diferents.
Sens dubte, el mateix Antoni Miró, en abordar l'cxecució d'aquesta sucosa sèrie pictórica, deu haver

ponts, amb la seua potència i rotunditat visual, esdevenien fàcilmcnt protagonistes, quasi obligáis, de la nostra

De fcl, cs podría vincular aqucsl ampli conjunl de (reballs receñís -"De Poms & Arquitcclurcs”- amb una

que, sens dublé, pot gcncrar-sc un sôlid diàlcg integrador, entre ambducs propostes tipològiqucs. Per tal com,
segons cl nostre parer, no scria gens difícil, de manera estratégica, confrontar, allcmalivamcnt, aqucixcs res
pectives cxposicions, amb les possibles interprctacions i relectures crcuadcs, que d’aquestes es deriven. Un
cxcrcici criiico-hcrmcnèulie.
Al cap i a la fi. els possibles estudis de les diferents trajectôrics deis nostres artistes contcmporanis, sempre
acaben exigint que, de manera arborescent, s'introduïsea algún ordre sutilmcnl didàctic cn la gènesi graduai
de les scues produccions. I, per ceri, la metodologia "en séries” sol ser francamcnl cficaç i eloqilcnt, com a
rccurs analític, dcscriptiu i de contcxiualiizació explicativa. En això estent ara.

domini selcctiu d'elcments arquitectònics i/o d'alta enginyeria, de cara a una mostra artística dual, plantcjada
entre Miquel Navarro (Mislata, 1945) & Antoni Miró (Alcoi, 1944). Cada un d’clls hi participa amb les scucs
obsessions i prcferéncics tcmiiliqucs respectives, amb els scus llcnguatgcs artístics força consolidais i amb
els seus ilincraris vitáis de respectiva maduresa. Polscr, una oportunitat especial per ais visitants d’aqucsta
cxposició.
Entre xcmcneics i ponts transcorrerá, prioritáriament. la trabada conjuntural i l'ofcrta plàstica propiciada,
cn aquest cas, des de les scucs diacronics artistiques corrcsponcnts. Això sí, sempre amb Alcoi al fons, assu
mi! com a àrbitro d'inoblidablcs suggcrimcnts industriáis i com a horitzó silcnciós de possibilitats cslétiqucs
de relectures múltiples.

tosa, igual que Miquel Navarro fa el matcix. acompanyat pel professor Fernando Castro al seu costal. Dos

deien cncertadamcnt els nostres avanlpassats. els llatins. En efecto, "per atendré els amies qualsevol mo-

Constatc que són prioritáriament els ponts, com ja deu haver pogut inferir-se, els cléments fctilxc que,
m'atraucn arrosscganl-me cap a la memòria del temps passai. Per altra banda, concixcnt "les ciutats” de l’cscultor Miquel Navarro i les scues persistente arrcls fabrils, aposte pci fet que les cmblcmátiqucs i inoblidablcs
xcmcneics, deis conjunts industriáis, destacaran força en els scus trcballs.
Curiosament, les cstratégies compositivos, excrcidcs per Antoni Miró, cn aqüestes pintures, cs concentren,
generalment, cn dos deis extrems, perceptivament més cficaços. Unes vegades, els ponts són contempláis,
des de baix, a vista de formiga, tot propiciant-se un deis cnfocamcnls mós cslranyamcnl impactants, cn rcforçar-se, fins i tot, les expectatives del contemplador de les obres, que no sempre deu haver experimental,

De fel, com a usuari efectiu d'aquests ponts, durant anys, de la mcua vida alcoiana, la seua visió están-

forçava a assolir, polscr scduït sccrctamcnt per la presèneia de fabisme, davall cls meus peus. Aquella visió
inversa, des del poni, en lravcssar-lo, s'associava al vertigen, que cl cinema es va cncarrcgar, a més, de transformar en inoblidable experièneia de cultura. Però no he trobat aquesta versió somniada, de la consciència
induida del poder del buit. en cls quadrcs pertanycnts a la mostra.
Unes altrcs vegades, cls ponts d’Alcoi, fets ara mirada pictórica, sc'ns presenten en la impcrant i gcncralitzada composició de la perspectiva frontal, que tantes vegades hem contemplai, en obrir les fincslrcs i
cscorcollar el paisatge, des de casa. Bé estiguen resoltes, aqüestes panoràmiqucs, en una impaclant totalità!
de la possible obscrvació unitària o bé en una fragmentació geométrica, cstudiadameni seccionada, per parts,
acurada proposta piclòrica respectiva.
En rcalitat, aquesta última opció -més enllà de la scua obligada rotunditat geométrica- ha siguí molí assumida també, i s'ha connectât al til de l'cxpcrimcntalital cercada, en cada cas, per Antoni Miró. Ha sabut,
com a proccdimcnl émergent, collages concrets, formats per paraulcs o per tragos superposais. Contrapunts
signifícatius, tots aquests, de variació estètica rastrojada, que destaquen subtilmcnt en aquesta sèrie de projeetes cnllaçats sempre, en la memòria urbana de la eiulat vixeuda.
En reiterar les meues visites a aquests quadrcs -com faig sempre que cscric, postulant, primcramcnt.
possibles cxpcrièncics cstètiqucs personáis i, després, cls fonaments adéquats per a donar solidesa als meus
textos posteriore-, hi constate l'homcnatgc, calculai silcnciosamcnt, cn favor de l’arquitcctura, de l’enginycria i de la ciutat. que ha acollil històricamenl aqüestes constructions, com a miljà rcsoluliu i déterminant. Un
reconeixcmenl efeeluat amb acurada agudesa, per l'artista alcoià, que cs matcrialitza obertamenl en aquesta

Homenatge. per tant, a Varbs testimonial, mostrada arquitcctònicamcnt i conslmclivamcnt, en radical i
inquiétant soledat. De fot, en les imatges están radicalment absents els ciutadans que, de mancia quotidiana,
al seu costai, a sota de la scua definitiva collaboració funcional i, senso oblidar. el sempre potent simbolismo
La civilas dorm. Però sabem que està també acf, darrcrc de l'oscena ara representada, amb Ics scucs ambicions de supcrvivència, amb Ics scucs indignacions compartidos i amb Ics secretes esperances compcnsatòrics. Justament és aqueix homenatge monografie, que de forma específica protagonitza la mostra, cl que ens fa
pensar cn tot el que es Iroba testimonialmcnt a l’aguait, fora de camp.
Però aqueixa és una de les experi mentados estratègies de conscienciació que, en parallel, comporten els

opció determinada i restringir les afires coses com a resta eliminable. Scrvisca d'exemple -justament al revés

precisamcnt la Civilas la que, en un radicai joc retòric d'eliminació visual, es desprèn de la prasència espacial

Mai la sintaxi deis quadres ens ós aliena als objcctius déterminants de la significaci,émergent,pari passa,
cn les lectures calculados de les obres. I, en aquesta ocasió, les obsessions concgudcs -que Antoni Miró manié
cn les scucs “poétiques” constructives, gestados i subjcctcs entre les paréis del Sopalmo- per l'cxplicitaciô
deis details i contrastos, per la neta simplificació deis scus recursos géométries, per la solidesa de les scucs
formes, per les tensions cromàtiqucs imperants i per la rotunditat de les seues estructures, s'han concitai,
ciutat deis ponts”.
No cs tracta tampoc que en aquesta mostra falten, així matcix. per part de les obres aportados per Miró,
altrcs arquitcclurcs i allrcs cdificis de la ciutat, respecte deis quais ja ha demostrat, unes allrcs vegades i cn
diferents séries de trcballs anteriore, les scucs prédilections esccnogràfiqucs. que complementen, una mica,
aqucixa opció profunda i sinccramcnt memorialistica, mostrada pcls cdificis i les constructions mós caracté
risé d’Alcoi.
Ací están tambó -ho reitere- sccrctamcnt refcrenciats, mctonímicamcnl. entre bambolines i darrere de
l'cscenari de les représentations futures, la ciutat i els seus canore, les persones i les seues aspiracions, la
bistòrta i les scucs conseqüéncics, perqué la part cxplicitada, concrctamcnt, cn les obres pictóriqucs actuáis
que pragmàticament sempre comporta la vida ciutadana. Es tracta d’un senyal retòric mós, que la mostra
propicia, mentre romanen entre paréntesis, aqüestes imatges de la memòria, tot espérant l'activitat pertinent,
pròpia de la mirada imaginativa del visitant.
De fet -insistim-, aquesta ha siguí sempre una de Ics claus dcfinitòrics del Ucngualgc plástic d'Antoni
Miró. Es tracta d'anar analitzant / rcfcrcncianl la roalital circumdanl. per fragments dctalladamcnl estudiáis i
sospesáis, cxlrels sempre de la vida malcixa, ordenats, intensificáis t dcconslruils cn la mostra artistica, per a

No ós aquesta, cn igualtat d'estratègies, la fórmula aplicable, fins i tot parallclamcnt, al seu cniom vital
propi? L'ordcnac ( cm t ida de tota complexitat -fins a programar-la cn els scus minims éléments séri
ais, déficits singularmcnt- hi domina per complet i es fa mós que evident, inclús, al seu taller i al seu cstudi,
cn les séries de les scucs obres i en els scus projectcs, en la seua mirada interrogativa i sol licitant... 1, polscr,
tambó, cn els scus somnis i records.
Félix aeslltelicus... Es diu d'aqucll que sap operativament integrar l'activitat de la raó i l'abast de la res
ponsabilità!, amb la subtilcsa de la Sensibilität.

Roma de la Calle
Universität de Valôneia-Estudi General. Octubre de 2016
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Miquel Navarro parteix la consciència de la crisi de l’urbà que remet, certamcnt. a una crisi més general de les rcprcscnque ha imprégnât la dcfinició de la inlegritat de les coses ben fêles. I.a visió del món com a ncgació i vacuïtat, pròpia de les
primercs avanlguardcs. està contrapesada per l'atcnció a la forma contingent i asimétrica de les coses, la geometria deis objec
tes i la eiulat que cstablcix ordres de passions. Miquel Navarro conslraeix la sena idea de eiulat. però interessant-sc sobretot

interés per un toc d'intemporalilat o. millor encara, d'abséncia (poètica) de temps. Miquel Navarro ha déclarai que li interessa
viure Tobsessiâ que cl porta a manifestar el seu conceptc-desig, més que a imposar una particular «ética de la mirada». Des
de començamcnt deis anys sciama Navarro manifesta cl seu interés per la cimar, primcramcnt ulilitzant malcriáisccràmrcs. cn
qué destaca lapotèneiade Torre avinguda ambfábrica (1975-76). lins a arribar a la memorable Cintai (1984-85) que vapre-

subtilcsa de Soca I ( 1987), en què s’aproxima a l'cstèlica minimalista scuse perdre el seu registre particular. lin un texl titula!
«La importància de la grandària en la nreua escultura», Miquel Navarro desplega una série d’idccs que teneri quclcom de pro
grama: «Allò petit està relaciona! amb allò (mini, en aquest cas l'honrc se situa com a demiìirg del seu univers. Allò gran amb

de la grandària de diverses peces està donada per la conrparació de Ics seues escales diferents i la seua relaeió posterior amb
l’espai mental. Iin els muntatges és bàsic la interrelaciód'escales. per exemple, alt-baix denoten abisme. Les mesures per conccptcs, temes o coses, están treneades amb referéneia a la scua mesura real i d'aquesta manera també cs guanya cn polivalén-

mental o amb la resta deis objectes i obres que émpliga ambdós espais. A més. hi hem de sumar cls senlits d’ordre i desordre».
Si, d'una banda, les eiutats representen un joc molt lucid d'escales, també encamen un procès de difcrcnciaciód'acord amb els
culturáis i industriáis de la nostra civilització i, més lard.com succeeix cn Des del terral (1985-1986). la ciutat metànica va
substituint la ciutat de terracota, toi subralliant la dimensió técnica, el carácter faniástic de les construecions.
Aquest artista ha définit la serra obra com un paisatge escultóric. general per mitjà d'instahlacions i muntatges. en qué
cs desintegra topogràtìcamcnt l'univers refcrcncial. Scgons Kevin Power, les dues metáforas més importants cn Cobra de
Miquel Navarro són les del poder (la Torre que s’alça cn vertical) i la del desig (cls éléments repclits cn el terra), anrbdues en

estela, fita, molió, mil-lian, crcu de terme; o agressió: pilastra, pal. maga, picola, forca"), mentre que l'horitzontal és la pista de

la vida. La scxualilai hi ós presentada de forma directa, en el penis geganliesclatat, en els torsos caiguts pel (erra, en aqueixos
Personalges (1993) que tenen coni a barrei els seus genitals, fins i lot en les conductions per les quais ix l'aigua de les fonts.
Miquel Navarrodesplega cl «contrátenla» de les ciulais. una meditació visual, obsessiva, sobre el fetilxismc i iamitlilacitf.de
nou una funció del vcl que va niés cnllà de la rcptesenlaciôen atrevir-se a mostrarei fabius castrat. Aqucsl artista extraordinari
segal ( 1994), així com en la seua concepcióde les fonts. Però una vegada més. juillanienl amb aqueix aftmiar-se vcrticalmcnl
està la caiguda i l'aglomcració, ja siga en Orgtittic (1987-1988) o cn Tensió { 1989-1996). en els dos casos cs poi entréveme
el símbol de l’individu en la soledat: una reflexió sobre l’existéncia en qué sorgeix una certa nostálgia de la ¡mmediatosa. Els
éléments seriáis acaben réduits a una trama d’ordre i desordre i. més cnllà d’aqucsta gramática, a la presencia del trauma o de
la frustració. Tot va comcnçar amb un volcá-xcmcncia, queleom que produiria funi a la sala d'cxposició. el lloc en qué queda

Bachelard. Les torres de les lubriques(gralacels o xcmcneics) continúen elevanl-sc. com és el cas de Cimai Roja ( 1994-1995).
en un dcsafiamcnl en l’obra d'aquest escultor.
Antonio Saura assenyala cncertadament que les ciutats de Miquel Navarro no están ni poblades ni despoblades. «ja que
no nccessitcn habitants per a existir. Són parábolos de ciutats. paródiques aglomeracions. miratges tangibles, i qualsevol
No nccessitcn ser habitados ni deshabitados per ser únicament fruit de la ment. Són. cn certa manera, ciutats ideáis, próxi-

hi ha determináis aspeóles, com l'aparició deis insectes i el fet de vorejar la ciéncia-ftcció o allò gòlic, que l'acostcn a la
concepció surrealista de l’espai. cspccialmcnt ais horitzons de Tanguy. També hi aparcix. des del començamcnl de la seua
trajcctòria. una mena d’ironització de l’estètica metafísica, un toe poétic que Tallunya de Tomamciilalismc d'alguncs de
les proposlcs de Tarquitcciura postmoderna. En els darrers anys s’bi advcrtcix també l'atracció per allò fotogràfic. coni una

Mitliiiittl (1992) són els morts i. simultàniamcnt. la manera d'establir una mirada serena respecte del desti de l'home: «tot
això es relaciona -advcrtcix en una entrevista amb I.iam Kelly- amb la idea de contemplar l'esséncia de Tliome en la llunyania. perqué des de lluny podem dirque tots ens semblent, cosa que no podrían dir en la prox imitai, lis tracta d'acccpiar
la comunità! i la mort», ili ha un sentii abismal de l’obra. això és. una manifcstació de la irrealitat de les dimensions, per
mitjà de la dcsproporció de les escales. Miquel Navarro advcrtcix que la grandària de Ics scucs peces està donada per la
rclació entre aqüestes i la seua funció final respecte de l’espai mental: «jo use -diu cn una conversa amb Pedro de Sancris-

vital que lé a vcurc bastant amb la poética de l'aigua i a la comprcnsió de la fonl com a origen de la vida: el sexe vessa la
llavor sobre la terra, com si se'n lingucra nostàlgia.
Un deis éléments que Miquel Navarro ha desenvolupat amb niés intensitat. en l'cspai públic, han sigut les fonts, materia-

ços de terra, d'argila o de fomtigó. L'aigua és la vida. Quasi lot. el seminal o el corporal, és aigua: és el gran vehicle en què es
desenvolupa i gesta allé que naixerà i morirá». La cultura valenciana, des de temps immémorial,es dedica a canalitznr l'aigua
escassa. a dominar un élément esscncial per al desenvolupament de la vida, lin l'obra In sequera (1977) apareix ja aquest
tema de l’aigua en un conjurqueté forma dejardl metaffsie. L'aigua funciona com a élément seminal que. en comptes de ser
projcctat cap amunt. com en les fonts Iradicionals. és llançat amb potència cap al terra, tôt assuminl una referèneia que no és

quan flueix cap al cel. (...) No és una aigua violenta, siné potenl i poderosa». Paradoxalment el que s'abisma. per exemple,
en la magnífica í'oní Pública (1984). acaba per emergir o. en altrcs termes, ntostra la malerialilat del món. aqueixa gravetat
que no produeix pànic. Es évident que les esculturas públiques d’aquest artista, des de Boca de llana (1994), emplaçada a
Bmsscl-les, lins a UagostiLiban! (1999). ntuntada a l'entrada de l'Espai d'Art Contcmporani de Castelló. dialoguen perfec-

el Iranseünl ha de detectar el seu carácter imminent, la seua sensualitat. la seua capacital dialéctica». Tant Torre del so ( 1990).
col-locada a la Universitat Caries 111 de Gctafe, com Praleraital (1992), ntuntada a Barcelona, intensifiquen la raferèneia totèmica. aqueixa dimensió de senyal tirb:). de marca que també es troba en Midi urbà ( 1999). instal-lada al parc d’Amczola de
Bilbao, una cspècie de cap de guetter amb un petit paisatge industrial cn què s'adverteix una Ueugeta ironía.
Quan es contemplen les ciutats de Miquel Navarro, hi aparaixen fonamcntalmcnl estructuras sériais, agrupacions que corres-

pracisamenl en la seua estética es manié sempre una dimensióevocativa raspéete de la ciutal i deis subjcctcs que l'habiten. En el
texl sobra l'obra A/ voltanl de la ciulal (1999) Miquel Navarroadvertía que les seues ciutats es componen de eentenars de peces,
volums de cubs. prismes amb parais, ftnestras i porta, que fan rafetèneia a cases, magatzems. naus o habitatges. menue que unes
altrcs peces corresponcn a volums exclusivement géométries (pirámides, cilindres, prismes, cons), «una composició central.
xcmcncies. insectes, fonts». La miradadescobrcix carrers. places, edifteis petits i grans gratacels. peces que componen mûtes cn

he projcclal o realitzal a escala menor, són una altra cosa. Ens podem semblar, perqué jo tambó sóc figuratiu. però les mcues
construecions i el mcu urbanisme són pera ser habitats per esperits juganers i inútils. per als altrcs. M'haagradat sempre parlar
deismeuspaìsalges escultbrics». Ira visió poètica i lúdiea de la ciutat que planteja Miquel Navarro contrasta amb la rcalitat me
tropolitana que produeix conlínuameni buiis de Hoc. i que fan que desaparega la memòria, el diàleg i el recorregut. L’espai del

na, cnfronl del fet de produirconsumidora i passatgers en els «territoris de trànsito. Enfront de la distocaciópermanent. Miquel
Navarro proposa una imatgede la ciutat. una «mitologia del lloc». que nocludeix la sensació de pózrf/wr de/'esrnb/7/rnr, encara
que la utilitza com a emblema de la 1 liberta!. L'obscssió constructiva ós el llindar del desig. el joc infantil de muntar i desmuntar

infinita. I’oe importa si les eiutats d'aqucst artista están habitados o abandonarles, ja que fins i tot el buit està travessat per l’ener
gia de la passiti. Ira narració de Miquel Navarro ós sempre el desafiament creador a l’encalç d’un paisatge liumaniizai. la ciutat
escrita amb cls símbols del desig, les claus que porten a la ment, en un joc d'espills. cap a allòaltre.
Miquel Navarro toma a Alcoi. una eiulat amb què l'uneix un gran vinclc emocional. L’any 2014 va presentar a Alcoi
l’exposició In mirada de Miquel Navarro, que era una rcvisió important de la seua obra per mitjà de dibuixos. litografíes,
pinturas i, òbviament, escultures i instal-lacions. En la inauguraci Navarro va recordar que va scr des d’Alcoi des d’on va

vestigi d’allò que ha desaparegut. no dcixcn d'agitar l'imaginari de Miquel Navarro, un singular «arquitecto metafisici». un
artista que, per mitjà de l'al-lcgorització d’allò que ós mctropolilà. no dcixa de pensar cn el complcx lloc de l'homc. un deis
mós intensoscreadors de l'art espanyol contcmporani. capaç de sotmetre a variaeionssubtils i. alhora. contundono un registre

tot cxccssiva. amb l'afany de no emplaçar-nosen el tediós «menys ós mós», sinó impulsar-nos cap a un domini poètic i tambó
erftic en el qual puguem plantejar-nos la qtieslió d'on voient estar. L'art urbà d'aquesl artista valencià tó. sens dublé, unes
profundes arrels territorials, però tambó afecta, amb la seua radicatila! expressiva. a tots aquells que consideren que un deis
modes d'exercir la llibertat ós el cosmopolitismo. Potscr. tractar de fer que el món siga «hospitalaria pot ser la clau recòndita
d'aquesta magnífica produeció artística que no trau funi per les xemencies. sinó que ens invita a «córrer el món deixant de
costal l'hostilitat, comparimi aqucixa aigua que sorgeix de les esculturas fcliçmenl transformados en fonts.
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