
que reneguem dia a dia. No hi ha res que
tingui m6s mala fama ara mateix, que
faci mes mandra, que sembli m6s esnob,
que defugin desesperats com d'una lepra
contagiosa: el pensament. Els homes no
tan sols renuncien al pensament, sino
que es vana$lorien de renunciar-hi. BOstL
es. Animals. l rracionals. Ho som.

D'aixo anava, doncs, el  cinema de
Nunes, i d'aixd parlava. Cridant. Encbs.
Romdntic. Profdtic. Terrenal. M'admira-
vd, si . . .  perqud Jos6 M. Nunes (a qui
el president de Portugal va penjar una
medalla aprofitant I'estrena de Res Pu-
blica) era un perfecte desconegut. A les
redaccions que frequento, entre la gent
que tracto i que acaba de sortir de les
escoles de periodisme o audio-visuals,
de Nunes ni n'havien sentit parlar. fs
clar que tamb6 he conegut l l icenciats
que no sabien situar exactament Fell i-
ni ,  no tenien clar si  era un cineasta o
no. No m'estranya, doncs, tot plegat.
I que Nunes crid6s. Perqud mentre no
sapiguem qui son Nunes i  Fel l ini ,  pero
puguem tenir feina a les redaccions per
parlar com a especialistes de I 'assig-
natura Bel6n Esteban, els Nunes seran
indispensables.

de Deborah s'omple de mica en mica de
I'escalf dels qui vetl len la malalta, el met-
ge (Carles Martinez) que I'ha assistida
en la seva llargulssima absOncia, i la ger-
mana (Miriam Alemany), personatges que
no pot conOixer ni entendre la persona a
qui ha estat segrestada la prOpia histOria.
Xico Maso ha aconseguit de recrear la
situaci6 amb una sobrietat i una poOtica
magnifiques, sense truculdncies de cap
mena. La mdsica de Mompou 6s el vel
que embolcalla la memOria per fer menys
dolor6s el retorn al m6n dels humans
desperts.

La sessio Pinter 6s calidoscopica. Des-
pr6s del drama que sobreix de tendresa,
I 'humor del Nobel en una peqa d'un
quart d'hora -Victoria Station- sobre un
taxista (David Planas) que no pot fer el
servei que se li reclama des de la central,
perque s'ha enamorat de la passatgera
adormida que du al darrere. I per acabar,
La nit, un impromptu amb la malicia que
I'autor sempre ha esmerqat en I 'andlisi
de la parella.

Joa n M iro, corresponsa I

Quaranta anys despr6s de la in ic iat iva
de Joan Ainaud de Lasarte,  apareix el
primer volum de l 'Epistolari  catald de
Joan Miro,  dedicat  a l  per iode I97I-
1945. L 'edic io,  tot  part int  de la recopi-
lacio d 'Ainaud, ha estat  a cura de Joan
M. Minguet,  Teresa Montaner i  Joan
Santanach, sota el  segel l  compart i t
d 'Edi tor ia l  Barcino i  la Fundaci6 Joan
Miro,  i  amb I ' impuls economic de la
Fundacio Lluis Carul la.

No hi ha dubte de la ut i l i tat
epistolar i  per als cr i t ics i
h istor iadors especial i tzats
en Joan Miro i  I 'ar t  contem-
porani .  Son m6s de 600
pagines amb prop de 500
m issives, datades , anota-
des, contrastades, moltes
d' inOdites,  que ajudaran a
aprofundir molts aspectes
de la creativitat i el com-
plex m6n mironid.  PerO de
cr i t ics ih istor iadors - i  a
m6s a m6s que l legeixin
catala- no n 'h i  ha pas m6s
d'un centenar, amb el perf i l
necessa ri . QuO ens a porta
a la resta, als "afeccionats"
i  m6s o menys curiosos?

D'una banda, hi  ha un
benefici  indirecte. El fet que els estudi-
osos t inguin a I 'abast un mater ia l  que
6s repartit arreu, ordenat i anotat, re-
vert i rd en posteriors estudis, inclosos
els de caire divulgat iu. PerO jo m'atre-
veixo a anar un pas m6s enl ld.

Mir6 no era cap gran escriptor. Tam-
poc no pretenia fer l i teratura. No 6s un
teOric de I 'art ni un poeta de la parau-
la. Els seus companys generacionals
proclamaven, sovint, "jo pinto i prou!".
Moltes de les l letres son de caire fami-
l iar, administratiu, de pura substitucio
d'un teldfon que aleshores no era gaire
estOs. (Comprovareu que, a mesura
que tothom va tenint teldfon, els epis-

d 'aquest

Joan Mir6 es nodria de les arrels de la terra. Els calgots en
s6n un bon exemple.

tolaris deixen de ser un gdnere per a
passar a la categoria d'excepci6.) No.
No hi ha qual i tat l i terdr ia ni  teOrica, ni
era aquesta la intencio de I 'autor. Quan
pintava, ho feia , d'dlguna manera, per a
la posteritat, perO no pas quan escrivia.
I tot i aixO considero que es tracta d'un
epistolari molt interessant.

Aqui '  6s on trobem el Miro home, el
Miro proletar i ,  e l  pencaire del  d ia a
dia absort  en una feia vocacional ,  en-
frontat a I 'abisme de I 'acceptacio, de
la superviv6ncia,  de la l lu i ta amb les
contrarietats -de la fam a la guerra-,
el  catalanista radical .  A mi m'haur ia
agradat trobar-hi les respostes dels
corresponsals,  a Miro.  Vist  a ix i ,  I 'epis-
to lar i  6s com un cr i t  a l  bui t ,  una mena
de monOleg.

Us deixo,  per manca d'espai ,  amb la
primera carta de I 'epistolar i ,  enviada
als seus pares.  Es en castel ld,  i  Miro
tenia 1-8 anys: "Me he dedicado al
comercio, sin tener ninguna vocacion
por 61, solo dejandome guiar por Vdes,
que no conocen bien a fondo mis
verdaderas aspiraciones y yo, por otra
parte, sin hdber consultado antes mi
corazon, y no escuchando la voz de mi
conciencia de que l lamaba por la pin-
tura para la cual  he nacido. Renuncio,
pu6s, a mr vida actual para dedicarme
a la pintura."
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