EN JOAQUIM MIR PINTA FIGURES,

A MOLLET
Noves aportacions
Malena Cruells
L'any 1913, Joaquim Mir abandona la intensa lluminositat dels pai_
satges de L'Aleixar, al Camp de Tarragona, on hi havia passat sis a;ys.
La seva mare, Isabel Trinxet, decideix trdslladar la residdncia familiar a
Mollet, una poblaci6 mes gran, no gaire lluny de Barcelona, de caric_
ter agricola pe.o amb una incipieqt indisrria de pells adobades i de
teixits de cot6, on viu Joana, la primera filla, ja casada, amb la con_
fianga que aixi Pilar, la gefinana petita, podri trobar un pretendent
adequat a la seva condici6 social). l.a senyora Trinxet r€ un iltre motiu
per canviar de domicilit necessita alleujar periddicament els seus mals
reumirics amb les propietats minerals i calodfiques de la celebrada a!
gua Thermion. Tal com mig segle abans havien fet la reina Isabel II i la
seva mare Maria Cristina, la senyora Trinxet passava cada any uns dies
al balneari Rius de Caldes, vila petita perd amb una riquesa rinica en
les seves termes, les qlJals ktant per IIur abundor, com per llur natu_
ralesa, se slhtauen per damunt de totes les altres d'Espanya i de kt
majofla d'Europa,.z
La senyoia Trinxer feia el trajecte de Mollet a Caldes en el Calderi,
tren que recorria els seus quinze quildm€tres de ferrocaffil en paral.lel a
la carretera de Moiir, quare vegades d'anada i quatre de tomada. En sor_
tir de Mollet, a la tlunyania, es veien els camps, les masies i les vaqueries
de Gallecs, abans d'anibar a la seva estaci6, cedida pel senyor Humbert.
Despr€s es passava a prop d'uns fruiters i dels camps de blat de morc i
d'ordi que envoltav€n I'estaci6 de opalau i plegamanso. Un cop a palauSotA, es podia veure, al mig del camp, una immensa alzina voltada de
bancs on la gent s'asseia quan hi havia ball. Despr€s venia la caseta ano_
menada "Bosc Gran, al mig d,una ext€nsa taca de pins, fins arribar a
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prop de les oliveres i d'algun cirerer. En entrar a l'estaci6 de Caldes, es
trobaven, a ambd6s costats del tren, unes grans moreres que a l'estiu
feien una ombra que agmdava especialfient a la senyora Trinxet.
Aquests paisatgcs, Mir els viuri apassionadament. Com diu Joscp
Pla, Mir piltava la nanta <donant-se com un fa ne, ple de sensuQli'
t4t l. No intenta representar exactament sobre el llenQ els paisatges da'
vant els quals se situa, sin6 que introduelx, com a factor nou, I exaltat
sentiment de comuni6 amb la natunlesa, una entrega tan captivadoru
que sovint se l'ha qualificat de panteista Un art, cn definitiva, fet de
sensibilitat i no pas de rcflex:i6: ncolors, ualors que s'atrnonisen' raguetats que els ajunten, profon,les ! pacients recerques pet a desco'
brtr |a\adincia .le les coses en I'espat, el brillat .lek obiectes ! dels
cossos en I'escenai de b oiala,l. De fet, Mir consideraA que no hi ha
cap altra concepci6 creativa que no sigui el sentiment natuml ni cap altra tacnica que affibar a tenir els ulls i I'inima inundats de color: oro /]i
ba millot/ politica, en aquestes coses, que sentir la naturalesa. Tinc
cada dia un amor mAs gran peh arbres, no em donen les complica'
clons dek bomes. Els at'bres i io ens entenem perfectament. No bi ba
per a mi cap ptaer mAs Sran que h'ob.tt uns arbres .le color de J:oc i
tastar-ne amb lleqotia, Aui.lament, el seu colcrr en el llen?".
La necessitat de comuni6 amb la naturalesa constituio la ra6 d'€sser de la seva crcativitat. La percep amb una lucidesa tan fascinada
que resulta excessiva. Mir era fretur6s de l'apropiaci6 artistica del paisatge: gesticulava, cridava, besava la terIa. Pla arriba a afirmar que nl4#
no-ba;fia pifltat si s'baguds pogut menjar et paisatge'.6s sabut que
aquest entusiasme acabi en follia i que Mir fou intemat en l'lnstitut
Psiquiitric Pere Mata de Reus, entre 1903 i 19066.
Despr€s, fins I'any 1913, la dramitica possessi6 de Ia naturales4'
que angoixa i opdmeix la seva vida i obm, esdev€ una comuni6 felig.
El ritme dels quadres deixa d'6sser agitat i contort, les taques dc color
es converteixen en (una pluja alue ascendeit pet romandre suspesa
sobre et fons det paisatge oelat,1. No 6s que el paisatg€ com a informaci6 es relegui a un iltim terme, sin6 que el color, a mesura que
s'aproxima at primer pla, es fa m€s evident. El color, com un vel visual, d6na cohesi6 i densitat al coniunt de I'obra
A Mollet, un cop aconseguida la mixima dissoluci6 formal i major
Ilibertat expressiva, Mir inicia el proc€s invers: les formes prenen cos.
L'enfrontament amb nous paisatges fan cr€ixer la seva crisi i, malgrat

que les terres vallesanes s6n m€s suaus que les del camp

de
d'una sequedat

Tarmgona, els quadres es revesteb<en d'una duresa i
crcixent. cristal.litza la manem realista, mes temitica' encara que un
ceft-gmu de llibertat expressiva €s la irrenunciable. El lirisme dcsme'
surat, orgi.ilstic, del safrl i del periode malk)rqui, es mitiga; el sentit
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cromitic se cenyeix i s'allunya de la fluidesa pastel de l'etapa anterior.
Tot €s m€s controlat; el color, m6s viu i sencer, €s dipositat amb gruixudes pinzellades verticals, la representaciii recupeia Ia visi6 tridimensional i apareixen les figures.

Aquesta etapa vallesana t6 tres momentsr Mollet (1914-la),
Montomds (1916), Caldes de Montbui (1919-21), i es tanca l'^ny 1922,
un any despr€s del casament d'un Mir ja madur amb Maria Estalella, Rlla d'Antoni Estalella i Trinxet, emparentat amb la mare del pintor i
propietari d'un comerQ de bastons, joguines i ventalls a Vilanova i la
celtr6, localitat on el pintor establira la llar familiar.
Malgrat que l€s obres que pinta a Mollet o durant les seves curtes
estades a Caldes ja no passamn per gmns transformacions, durant algun temps trobem una camcteristica molt especial la introducci6 de
la figura. Pintor de paisatges, com era realment Mir, pinti escassissimes figures en el decurs de la seva vida, i no arribir a superar Ia 'ninc
teria'3. Ceftament, en la seva joventut va fer rctrats per guanyar algun
cdntim, i a vegades en la seva vellesa, per gust, amb una tecnica d'agilitat i encert molt discutible. A la primera Cpoca, la presancia de la figum 6s una excusa per arraconar definitivam€nt I'academicisme i la
retdrica luitcentista i per tieballar el fons paisatgistice. A I'AleL{ar,
quan la seva pintum s'acostava netament a I'abstmcci6, Ies figures tornen a apareixer de sobte i sense cap iustificaci6 tedrica. S6n figures
centrad€s, allargades i frontals, estitiques, atemporals. Figures de vells,
fins i tot de mida nanlril, <que es fonen eft el paisatge, que no tenen
uolum, que no projecten ombrcs, com els arbres, els campanars i les
construccions, i semblen suspeses en I'aire,ttt. S6n personatges que
expressen el seu caricter amb les mans i el rostre, m6s que no pas
amb la configuraci6 anatdmica, una expressivitat sobrelot lifutaria.
tFruit de b sociabilitat dels bomes tal uega.la aquest canui?,1|
En el periode molleti (1915-1920), les figures presenten diferencies molt notables: tenen pes i volum, actuen, s'asseuen, es desplacen
i se situen en un coniunt, genemlment en el medi ramader o agricola,
un paisatge modificat per l€s activitats de I'home. A Can Gallecs
(1915), teli pint^d^ prop del 1915, tots els elements del conjunt estan
col.locats no per atzar, sin6 per significar aquest ordre divers del m6n
agmri: nens, esgl€sia, masia, gossos, inecs, paller i una dona vestida
de negre que aguanta un fus en una ma i, en l'altra, llana per filar. A Za
sega <1915-17), El xerroteig <c. 1915) i a Bous a I'era, els personatges
relat€n clamment la crdnica de la vida camperola.
En aquesta etapa Mir pinta, igualnent, la figura femenina. Iqs, novament, dins la totalitat de la seva producci6, un tema fnic i imprevisible,
i m€s encam si es tmcta de la dona iove i mig nua. El pintor havia usat
vagament la seva mare com a model referencial; de les germanes no
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existeixen reti:lts i, en I'rinic de la seva dona, et jardi de fons surt mes
ben parat que l'esposa. A Mollet, la figuia femenina queda representada
en materllitat <7917) i en un altre quadre de la mateixa Cpoca, en qui
una dona jove sost€ un inec. A Nord (Caldes, 1919), apareix una temP
tativa de nu, probablement inica de Mir al llarg de tota la s€va carrem
artisticar2. Despr€s, amb el trasllat definitiu a aquesta localitat i fins a la
seva mort (1940), la visi6 de la natuialesa toma a eludir la presincia humana; paisatges i figures se separcn definitivament
A l'etapa vallesana, aquestes figurcs, els camperols, els infants, els
que
ioves, les dones, constitueken, per pdmer cop, el tema, mentre
el paisatge queda al fons. Perd, m€s que personatges, s6n caricatures'
ninots, tipus humans lleigs que el pintor malforma arrossegant la pasta
per exagerar-ne els trets. /Perqua totes les figures d'aquest pefiode'
acoblades en el conjunt rural i aSrari de Mollet-Montomis-Caldes, semblen inacabades, forqades, com si Mir no treball€s de gust?
Eri la segoria decada del selile catalunla experimenta un dinimic
prcc6s social i culturdl en el qual participen, a m€s dels politics, I'esdesia, els poetes i els fildsofs, especialnent Eugeni d'Ont. D'Ors propugna
ordenar Ies fomes d'expressi6, sllpemnt els personalismes i les anecdc
tes, per trobar valors o categories nacioruals de validcsN col lectiva.
Aquesta aspiraci6 ideoldgica fomenta una producci6 iconog.rifica basada
en Ia finalitat d'obtenir imatges que enciunin la simbologia nacional
L'inic text queJoan Maiagall escrivi sobre afi,les Impressions de I'exp,
sici6 Sunler,\a contribuir decisiydment a consagrar aquesta actitud: ( f
asl llegud ante aquella (Pastoral, (\rrla deles teles de I'exposici6 que representava una iove nua dins un paisatge meditefiari) alonale me p4reci6
uer resumida, aclarada )) sublima.Li to.14 la obra del artista. Me pare'
ci6 encontrar'rne en una enctllciiaala ale nuestras montafras, de estos
montlculos caracterttticos de questra tieffa catalana,
! suaue
^pera
..'tt.
al mismo tiernpo, sirnplemente ertjuta como nuestra alma
El simbolisme plistic noucentista entronitzi, sobretot, tres temesl
la figura femenina, caractentzada com a dona jove, de tipus mediterrani, vestida o nua, i prcsidint un paisatge, aspre i suau com l'lnima catalana o I'interior domestic; la matemitat i les activitats agricoles tradicionals, Ia sega i la verema. En aquest context d'imposici6 cultural,
Mir, considerat un modemista pels artistes ioves, sent la necessitat
d assajar els temes de la nova politica cultural de signe nacionalista
Perd ho fa a disgust, d'una manera vaga, sense int€nsitat, insatisfet No
semblen retmts que permetin identificar als personatges
la mort de Prat de la fuba el 1917 i, po€ despr€s, la dictadura de
Primo de Rivera redulren I'impetu nacionalista Aleshores, Mir abandon)
definitivament la possibilitat de col locar una fi8ura amb pretensi6 sim'
bdlica en el paisatger I. La naturalesa toma al seu cosmos mis intim
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