
JOAGUIM Mil
el Ilntor .de Montserrat

per Josep M o Armesto i Miro
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6mb motiu de I'any Jubilar de Montserrat, l'any1931, enmig de
les solemnes festes que se celebraren tingué IIoc el concurs de
pintura anomenat «Montserrat vist pels artistes catalans». EL
paisatge montserratí, pictórtcarnent parlant, ha estat ben explotat
i és una deu inextroneable de noves idees 'i temes. Les formes
capricioses de conglomerat montserratí han prestat als artistes
variades i suggestives visions que han dissenyat en el boix o en el
coure, en la tela o en el paper. Tots els artistes catalans de I'época
es llancaren a dibuixar els bells paisatges montserratins, la talla
de Madona Bruna, fets histories de la vida del santuari marta,
paratges de la muntanya ... Tot un retrobament deis artistes de
casa nostra amb un mateix anhel: mostrar una Catalunya que pro-
tegeix els artistes a la seu de Montserrat.

Enmig d'aquest estol de pintors no hi manca el qui tant esti-
maya el serrat montserratí i la comunitat rnonástica: el nostre
Joaquim Mir. La seva arnístat amb la comunitat Ii venia d'anys
enrera.

Amb I'humor que Ii era característic havia confraternitzat amb
els monjos artistes que aleshores residien al monestir, el pares
Gusi, Gassó, Pinell, Mareet, Arrufat... Tots ells ja traspassats. El
pare Celestí Gusi em deia referent a aquest concurs plctórlc: «El
Monestir de Montserrat en planejar les festes jubilars, concebí el
propósit d'invitar eí bon amie i prestigiós paisagista Joaquim Mir
a fi qu~ vingués a pintar; i aquest desig provoca, per un afortunat
desenvolupament de circurnstáncles, la convocació del concurs; la
qual cosa equival a dir, i em plau de proclamar-ho, que en Joa-
quim Mir fou la causa ocasional del nostre concurs de Pintura,
que tant éxit obtingué a Barcelona».

La invitació que el monestir féu al pintor era resultat del bon
record que els monjos conservaven de la seva primera estada a
Montserrat I'any 1920. EII aleshores havia produn aquell primer

. conjunt de «vislons montserratines», una obra de la primera etapa
d 'en M ir a Montserrat on enmig d 'estranyes vibracions, produ'ides
per la singular juxtaposició de colors i tintes, sembla tot un exal-



Joaquim Mir i Maria Estalella el dia de les seves noces, 17 d'agost del 1921.

barba de profeta, espantable. Tot un pintor arravatat. Lluminós,
radiant, en veure'l pintar prop del camí que mena a la Santa Cova
o instal.lant al camí de Sant M iquel, tot contemplant les penyes on
s'asseu el monestir o la panorámica que ofereix el conjunt aglome-
rat de vells edificis que formen Montserrat. Durant les estades
que feia a Montserrat s'instal.lava a les cel.les de Sant Benet.
Sempre solia ocupar la número cinc. En saber que el nostre pintor
restava a Montserrat, tot giravoltava entorn d'ell. Allá, instal.lat
en un ambient senzill i caseta, juntament amb la seva esposa, la
senyora Maria Estalella i el seu fidel xofer vícenc Amorós i Calaf,
passaven uns dies familiars, divertits i asserenats.

Ben aviat solia prendre possessió deis seus indrets de treball.
Aquest solien ésser el jardí deis monjos, on sostenia converses ben
animades i amicals amb els que solien sortir a passejar pel recinte
monacal. EII, somrient, seguia I'agradosa conversa amb els que
se li acostaven.

A Mir, Montserrat li era íntim, la vivia i estimava a fons en la
seva anima d'artista. De bon matí se'l veia camí del jardí deis
monjos cap a I'indret on el qerrná Benet tenia un hortet, carregat
amb la caixa de pintures, teles, tamboret, cavallets: de sobte s'lns-
tal. lava i cornencava el seu treball.

tament boig de color que, en veure-les semblen esclatar en aires
de festa.

La vida d'en Mir a Montserrat era vida feta pintura. Una activi-
tat plena d'entusiasme i amor. Allá pintava, dibuixava, gravava.
Segonúembla, els artistes més experimentats se situaven a grans
distancies del massís rocós, des d 'on la perspectiva fonia la típica
qualitat de la muntanya feta servir com a teló de fons als primers
temes d'un paisatge corrent. Així veiem les teles sortides, per
exemple, el nostre lu Pascual, d'una gran intensitat pictórica-o

Soisen Joaquim Mir, més bregat i coratgós, sabé reeixir plena-
ment en pintar Montserrat de ben a prop. Amb el seu cavallet
plantat enfront del massís que sembla abocar-se damunt del '1

monestir, davant del més torturat conjunt de roques, ha sostingut t
i

una pintura torrnídable, on ha enfonsat l'urpa deis seus pinzells ~ •.
regalants de color, obtenint així un Montserrat tan viu i emotiu per ~
la magnitud de les roques, per la seves formes i colors, per la sal-
vatge frescor de la muntanya, que ens I'ofereix com un tros viu,
palpitant, extret derla rnatelxa vida montserratina.

Joaquim Mir va saber produir arnb la seva obra rnontserratina,
la pintura culminant del seu trajecte com a pintor. El seu pas per
Montserrat durant I'any jubilar provoca I'homenatge esclatant del
qui ha estat el 'primer pintor mo')ntserratí.

Joaqutm Mir i Montserrat eren una antiga coneixenca. Un bon
rnon]o, el pare 'Josep M. Gassó, me:1~xava com un heme amb una

. torea inofensiva, un munt de nervis esvalotats, gesticulant, ulls i
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J. Mir.~I<Montserratn

J. Mir.- «Camíde lacova», Monlserral.

J. Mlr.- -Monta.,r.l. Algullort.

En ultimar la tela anomenada «El jardl del novieitab, a l'hora
baixa de la tarda digué que era una de les teles que-no entluernen
a primera vista. En la seva realitzaeió hi passá dies i setmanes, Un
raig de sol, un núvol fugisser, el sol daurant unes rocues.i.totun
art rnáqlc que anava plasmant a la tela. .

La seva jornada era de vuit hores, a diferéncia d 'altre plntors
que amb dues sessions de dues hores cada una ja tenien enllestida
la feina. EII no feia mai vacances. Tot I'any pintava. A voltes se'!'
podia veure treballant amb cinc teles diferents. Una d'elles era la:

natura que cercava a la sortida del sol-i el sol que es lleva al matí, l
en Mir també, car anava a dormir com les gallines-. Aquesta tela,
que pintava amb la fresca matinera, des del carrera de l'errntta de
Sant Iscle, era de colors transparents, boires a l'horttzó nltides:
és I'oració del matí.

L'altra tela que treballava -ce grans dimensions- era «I'hort deis
escolanets». Fins i tot, donada la seva mida, se li bastí un envelat
per mor del sol: el vent i el sol el oestorbaven bastant. Una tela de
grans dimensions no es podia acabar a I'aire lIiure. Primerament,
sobre la tela feia el dibuix al carbó advertint als joves monjos que
I'acompanyaven en la seva tasca que auo no era un fi, sinó un
rnltíá. Primer tela uns cercles a I'aire, uns mcvlrnentsetástlcs amb
el carbó als dits. Després atacava la tela amb fúria. Quan la tenia
tota ben negra reposava i encenia la seva pipa o fumava una ciga-
rreta i enceteva tot seguit una conversa saborosíssima.

En passar uns moments reprenia el treball. De I? tela que.en
anornená «l'hort deis escolanets-la mirarem dies i dies i sempre
hi veurem coses noves. Es una tela que la va fer sense regatejar
hores de ~reball. 1,cas curiós, per on passava ho pintava tot, fins i
tot les parets i marges, algunes de les quals encara avui resten
amb un cúmul de colors i píntures. Tot ell anava pintat, barret,
cara, barba, rnáneques, manso Més d'un cop es va asseure sobre
la paleta i així, il.luminat, es presentava a la seva cel.Ia.

Mentre pintava solia cantar. Era filharm6nic. Se li solía sentir
cantar alguna peca de Beethoven, alguna havanera. I ho solla fer
cap al migdia en acabar la tercera tela, «El migdia de Montserrat»,
xop de lIum. Era un obra superbament decorativa que sella arro-
donir -segons confessió d'un monjo- amb I'alegre cant d'una
marina, que li devia recordar la seva estimada platja vilanovina on
tantes vegades també s'havia instal.lat per pintar-ne les belleses,
acompanyat d'aquells bons mariners que tant se I'estimaven.

La quarta tela I'acabava a la tarda. Corresponia a «Les roques
de Sant-Miquel)} o la Santa Cova. La plana fins al mar li era el de-
corat de fons, la lIum groguenca de la plana prodigiosament pinta-
da i lafoscor de captard de les roques comuniquen I'emoció de
I'hora, el sol ponent.

La cinquena producció corresponia a «L'hora fervenb, la del
sant rosari deis escolans, i la de la Salve Motserratina, cantada al
captard amb els monjos i escolans; I'hora més fonamentalmeñt
espiritual i poética del dia. L'ermita de Sant Isele amb els seus
vells xiprers inviten a I'oració i al silenei. Només I'orelg del cap-
tard, aquella brisa que arriba a aquell Indret des del rnar-és la
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música de fons per l'obra que ell esta realitzant. Era una tela amb
intensitats de color, segons la poca Ilum de qué disposava, amb un
cel de color lila impalpable.

Els dies que plovia en M ir no perdia pas el temps. Era un gran
amic del pare bibliotecari. Aixó li servia per Ilegir bon nombre
d'autors clássícs, llibres d'art i d'história. Com a home sensible
estimava les tlors. A casa seva hi feia venir aquells millors exem-
plars que veia en els catáleqs que li mostrava el qerrná jardiner del
monestir.

Aestones Iliures, sobretot el dies plujosos, ajudava a endrecar
les peces del museu. Amb estimació contemplava aquelles belles
mostres d'art que el bon pare Ubach havia dut d'Orient. Mir era
gran amic de I'art. Al seu casal vilanovi possera una gran col.lecció
de quadres de diversos artistes, cerámiques, maióliques. tot
un museu, malauradament perdut i disperso Al pare Celestí Gusi
li havia confessat. «Tothorn em diu que tinc tresors a casa meya,
que és un palau. No ha sé; tinc les coses deis altres i les ordeno
harmoniosament al meu qust».

A casaseva, quan li piara pintava en un pam de tela unes tlarni-
nadures -notes o estudis que diríem avui- i que són un tresor
preuat per a col.leccionistes i museus.

A més d'un monjo havia dit que desitjava deixar a Montserrat
una escola de .ptntura. I ho féu. Tingué bons deíxebles, els pares
Josep M, Gassó, Alfons Pinell, Celestí Gusi. Aquest darrer encara
em sabia recordar, no fa massa temps, amb la rialla que Ii era
característica, I 'efecte que feien Joaquim Mir i el pare Josep M,
Gassó, pintant-se mútuament, el primer, pintant a dom Gassó el
fidel gos «el tap». Ei seqon. escorcollant la figura del nostre Mir,
seré, ferm, rígid, quadrangular, solemne, com una cadira ponti-
fical.

A les darreries de la seva estada a Montserrat pinta la tela que
nornená «Els sants obradors». Havia d'ésser la millar de totes

Ho assequrá ell mateix. I en Puig i Cadafalch, en contemplar-la,
exclama: «Causa emoció la humil obra humana arraulida als peus
d'unairnrnensa roca, obra divina».

Mir treballa a Montserrat una producció inesgotable i selecta.
EII, el creador del color i sobretot I'enamorat de Montserrat, d'on
sabé treure belles teles amb les quals quanyá bons premis en la
seva lIarga i reeixida carrera pictórica: Madrid, Brusel.les, Barce-
lona, París. En la seva vida artística podem dir que s'aná fent ell
mateix. Els estudis disciplinaris a t'acadernla tingueren poca in-
fluéncia damunt de la seva pintura. Era massa ingenu i sincer per
naturalesa. No era home de pintar dins del seu estudi. De bell
principi plantava les teles a I'aire lIiure, als sorrals de la nostra

. platja vilanovina, a la ribera de I'Ebre a Mir'avet, enmig deis
camps d'ametllers a l'Alforja o a les serralades d'Andorra, als
bells cims de Montserrat, 'a les soleiades cales de Mallorca. EII
sabia que la natura és mestressa de I'art i que del contacte íntim
amb ella n'havia de treure la seva típica personalitat de pintor. Era
una déria d'originalitat, que ha estat el primer fruit que ell ha cop-
sat en la natura i que el va encimbellar ben avíat per les regions
pletórtques de I'éxit.



Grácies al seu temperament enérgic i a les seves qualitats formi-
dables de pintor, sabé deseixir-se, ben aviat, de la influéncia deis
seus mestres immediats i és aleshores que precisament Mir co-
menea a ésser original. Es ell, absolutament inalienable.

Des de I 'época de la seva pintura, el 1899, en M ir se 'ns presenta
en un terreny personalíssim, a voltes cal confessar-ho, un xic es-
travagant. Les teles de la jovenesa ens retraten un M ir sentimen-
tal, exaltat, revolucionari, pero sempre són un retrat verídico

O'ell em refeia el pare Celestí Gusi: «EII fa el que fa perqué vol,
creu que pinta la veritat i alxó li basta. No pinta pas per agradar,
sinó per satisfer una exigéncia del seu esperit: per aixó no es preo-
cupa tant buscant la riquesa deis motius corn la profunditat deis
sentiments i de I'entonacló». Es en aquesta época que pinta les
teles que reflecteixen un equilibri complet. Es l'época en qué
pinta a Montserrat una vintena de quadres, sempre encarant-se
davant de I'escultura informe del massís de la muntanya per en-
Ilestir unes teles equilibradíssimes, d'una entonació insuperable i
típica de I'ambient. Es va convertir en el paisatgista més popular

de Catalunya, el colorista catará per excel.léncia, el cantor de la
lIum mediterránta, el pintor de Montserrat.

Es a Montserrat on en Mir aprén a véncer, amb els seus.ássatos,
les dificultats que presenta la forma especial de la múntanya. Les
dues etapes en qué la paleta d'en Mir ha tractat Montserrat són
tal vegada les més felices i oportunes. La primera, pels anys vint
hi porta el foc de la jovenesa i I 'abrandament del seu esperit cons-
cient, copsador máqlc de lIums i colors. La segona, a finals deis
anys trenta, hi vessá una técnica depurada per una experiéncia
fonda, la qual, juntament amb les qualitats jovenívoles del pintor,
I 'ha col.locat en el primer rengle del pintors catalans. EII ha deixat
una petja inesborrable en les seves pujades a Montserrat, amb
I'amistat amb els monjos, amb la devoció senzilla a la Moreneta,
i amb I 'entusiasme que sentia per la serralada montserratina, peró
sobretot amb el conjunt harmónic que ha perpetuat en les seves
teles de vibració que visqué davant de I'imponent paisatge mont-
serratí.

La serralada montserratina i el pintor Mir es teren. bons amics.
Aquesta amistat es traba després d'una lIuita cos a coso Mir, pres

J. Mir.· «ElsSan!sObradors~:r~on!serrat.



de nobles ambicions, volia retre amb ,la seva magica paleta tota
la gamma de variacions que amaguen els paisatges catalans i més
concretament el massls roquisser de Montserrat,

El seu esperit jovenívol vessant d'entusiasme domina ben aviat
els colors que té a la seva paleta, no amb latorea humana sinó amb
la máqíca de la seva colorística, cerca el color darrera els regalims
de la seva paleta que salten a la tela, Posa en joc tota la seva tónica
de I'art, dominat definitivament el paisatqe.

A finals deis anys 1930 M ir aconsegueix la seva victória damunt
deis paisatqe montserratí, «L'hora tervent». «L'hora de la Salve»,
«Visió 'Montserratina», «L'hort del Escolanets», «Hodalies», i
sobretot «Els sants obracors» són les fites glorioses d 'aquest mal-
dar que l' han dut al triomf fi nal.

Hi ha qui encara el recorda encimbellat a les roques de la Trini-
tat, en una de les seves sovintejades excursions per la rnuntanya.
En Mir, cansat, solia cercar qualsevol pedra prop del camí per a
fer-hi una parada, unes sortides que feia sempre acompanyat
d'algun monjo i d'un que altre jovenet que el seguia en les seves
eixides per la muntanya, 1, a pie migdia, hom se l'tmaqlnava
plasmant en la tela els roquissars de Sant Dimes, les roques de la
Trinitat, Sant Miquel. Al seu bloc solia dibuixar i dibuixar, estri-
par i repetir milers i milers d'anotacions.

Al redós tranquil i assolelat, I'esperit d 'en M ir revivia estones
tranquil.les i ptácldes. Eren un dies en qué tota conversa anava a
parar sobretemes enlairats, transcendents.

Com a homenajee a Mir I'ermita de Sant Dimes li deixá un '
verso Esta datat el'vlnt-i-cinc de juliol de 1931.

Dins d'aquesta victória davant de I 'imposat paisatge montse-
rratí, li plata revenir cada cap d 'any a retrobar els seus bons amics
monjos, amb els quals havia nuat una forta amistat., des deis més
ancians fins als més joves, des deis pelegrins fins als volants. Tots
esperaven laseva tornada al captard, per veure' I carregat amb el
seu cavallet, la seva caixeta de pintures i els pinzells que li sortien
per arreu, tot ell regalimant de pintura i suor. Aquest era el senyor
Mir, home de cor senzill i refinat, pie d'acudits, i rialler.

En contemplar Mir els seu paisatge montserratí, aquest li lliura-
va tots els seus amagatalls i al seu davant sembla talment que ja se
senti pres i li doni mig esbossat el quadre quepensa fer, Dibuixa
els trets amb facilitat sorprenent. Els colors es barregen amb rná-
gica harmonia. Les pinzellades formen el conjunt que I'artiste sap-
plasmar amb objectivitat sorprenent.Horn diria qye el paisatge ja
l' esperava.

Montserrat, a través de la paleta de Joaquim Mir, escevíncrá el
tip,usde Montserrat ideal, lIoc d 'art i de preqária, d 'excursib i de
meravella, de vivéncia espiritual i de bellesa, uQ....encls que ell va
saber copsar, i transformant-Io en color sobre' I~Jela va espargir
per museus i col.leccions particulars. Era el Montserrat que pro-
clama la seva bellesa inigualable i el geni del seu plasmador
insuperable. O '

S'extrerneixen de goig nostres muntanyes

sota el mágic pinzell del mestre Mir,

sentint calar un foc nou en llurs entranyes

que esclata en vius colors del nou florir.

Oh, má que tendrament les acarona

vibrant el foc sagrat que Prometeu "

amanyagava els cadells de la lleona

arnb dolces harmonies dOrfeu:

cel amunt , vull besar-te, a dlris

011 pastes els colors del teu pinzell,

sublimada a lescalfdels seus deliris,

inspirada amb la llum del seu cervell!

Oh , geni que has copsat tot el misteri

del «sornni fet muntanya» den Carner:

la muda solitud de l' Ascerteri

ja canta el teu poenia faláguer!

Broda el riu qui, devot, besa llurs plantes,

daura els núvols. dosser del bell Carnbril,

els polícroms rnantells de les gegantes

o les randes de boires fil a fil. ...

Eten del verd i blau la immensa gamatisa,

el teu paisatge xop de llum, .

i el roig avellutat del panorama

que jugui sobre el fons negre del fum

que, enmudits a I'eneís de tantajoia,

elsmonjos que arnb ta gloria tant frum,

'si has fet de Montserrat la millor toia

I'alcern al teu Patró , sant Joaquim.

Bolx de Salvador Masana.


