Miró, Urgell
i Phoritzó gironí
n una crónica relativa a TExposició Oficial d'Art de Barcelona de 1918, la revista D'ücíd'alUí déla: «El venerable mestre Modest Urgell représenla una supervivencia de la pintura de mitjan seglc XIX. Eli. en un extrcm, i el jovenet
Miró. QX ftíuve d'última hora, en Taltre. obren i tanquen un cicle de la nostra
historia de Tart».
Admirable premonició. Perqué aquest text explica, sense proposar-s'ho,
una realitat que aleshores tot jusl comen^ava: la persistencia del mestratge d'Urgell en la pintura i en Testclica de Joan Miró.
Modest Urgell (1839-1919) va comentar la seva carrera artística a Girona i els seus voltants. Ais 27 anys, vivía precáriament al carrer de la For^a i pintava a plein air pels pobles
propers. entre el Girones i TEmporda. Aquí va descobrir «aquesta Catalunya meva, patita, ronega. desmanleilada». dominada per la ratlla de l'horitzó baix i de! cel alt. L'cstil que el va fer
l'amós tenia les arrels en aquest paisatgc de les ierres gironines que el! va interpretar de manera personalíssima.
Quan Urgell va ser professor de pintura a TEscola de la Llotja de Barcelona, va teñir un
alumne que es dcia Joan Miró. 1 és alia on Miró va aprendre per sempre mes la bellesa deis
amplis espais buils
i deis horitzons
baixos. la magia de
^' r
•
la presencia del sol
•
o de la lluna en un
angla concret del
firmamcnl. Eli maleix ho explicarla
així, al cap de
/
molts anys: «Encara avui reconec formes que apareixen
constantment en la ^
meva obra i que ein
van inipressionar
'
originariament de
'
la pintura d'Urgell.
;
Ets horitzons crepusculars llargs i
|
rectes que tallen els
,
quadres per la mei_^
tat; una lluna per
sobre d'un xiprer. a
la part baixa del
cel. Formes que
s'han converlit en una obsessió per a mi, representen Pemprernta d'Urgell. Sempre retornen, i
cada vegada amb petites diferencies».
Aquesta influencia d'Urgell plana sobre l'obra mironiana en époques molt diverses i és
mes iniensa que niai al final de la vida de ¡"artista, en teles on el blanc i el negre es fan presents de manera exclusiva sobre un panorama cada cop mes seré. A Texposició barcelonina
de la Fundació. muntada amb moiiu del cenienari. es poden veure aqüestes Llliimes obres i
també els seus esbossos. Perqué en ais darrers anys, quan ja no podia baixar al taller. Miró
volia teñir sempre a ma el llapis i un bloc de paper, i en ell dibuixava obsessivameni un punt
rodó i una única línia horitzontal. I anolava a sota, una i altra vegada: «Hom/na^e a M.U.»
Homenatge a Modest Urgell i al seu paisatge etern. entre el Girones i l'Emporda.
Aquests dies es parla molt de la irradiacio universal de Miró. Ell ha escampal per tot el
món, reduíts a la müxima simplicitat, els elenients essencials del paisatge gironí que havia
descobait a través del seu mestre.
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Costaría poc
de fer pass¿ir ¿iqueai dihuix
jjcr ini tni^nal d'Urgell.
Peroés. en realitat.
un dibiiix de joventta
de Miró.
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