JOAOUIM MIR A MOLLET
Jaume Boix

Vcritablement, els mollctans podcm scntir-nos orgullosos d'haver
tingut l'honor de tenir entre nosallrcs un dcls millors pintors de tots
els temps. La seva pintura, impressionista per excel.ldncia, de seguida va traspassar les frontcres de Catalunya, aconscgui la Medalla
d'Honor a Madrid l'any 1930 i, poc a poc, ha estat reconegut mundialment. No precisament pcrque fos un artista que cs promocion6s
de cara a l'cstranger, com era costum en aquella epoca. Era un pintor d'aqui, de casa nostra, meditarrani, apassionat amb el color. Davant d'una tela es transformava en un guerriller: la paleta era l'escut, i el pinzell l'espasa. Esdevenia magistralment gcnial. Cada
"taca"
quc imposava, sortia la llum, plasmava cl dibuix, era un geni!!!
Quan no pintava, pensava en cl color i, quan ho feia, s'enfadava
mentre no aconseguia el que lenia dintre seu. Una mica era un <nen
gran,, tot d'una pega! Es trobava molt b6 entre la gcnt de pagesia, era el seu terreny. Era un home scnzill, pcro un gegant de la
pintura.
Quan cm demanaren quc fes aquest article, vaig veure molt clar
que no es tractava pas de fer una biografia d'aquest pintor, (aixd ia
esta molt ben fct per l'Enric Jardi i en Josep Pln.) Sin6 de donar una
breu pinzellada de la seva estada entre els mollctans, Tinc la sort que
els meus avis i el meu pare varen scr veins seus, davant per davant.
Aixd va comportar conviure moltes anecdotes, junt amb molts vilatans del poble de Mollet que, encara que ja havia comenQat a ser un
centre fabril, majoritariament estava dominat per la pagesia dc professi6 i, per aqucst fet, en Joaquim Mir s'hi sentia molt bi. Abans de
passar a relatar-vos fets i anecdotes de la seva rcsiddncia a Mollet,
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Un dels daraers retrats
de Joaquim Mir.

faig un recull de dates, per tal que saplguem exactament I'dpoca que
el tinguerem entre nosaltres-

6- l

-1873. Neix al Carrer de la Ciutal n" 7 (tocant a la plaqa de Sant

Jaume) de Barcelona. Gairebd cada diumenge i dies de festa surt a
pintar als afores de Barcelona, junt amb amics (pintors tots ells) com
Sunyer, Riera, Nonell, Canals, Pichot. Aviat varen ser coDeguts com
"La Colla del Safrio (per la quantitat de grocs, ocres i cadmis que posaven als seus quadres). Aixd passava per I'any 1894.
Cap el 1897 demani permis a l'arquitecte Gaudi per poder pintar,
ell sol, dins el recinte de les obres de la Sagrada Familia; li fou concedil i, d'aquella dpoca, sorti una obra molt ambientada i genial "La
Catedral dels Pobres,Als voltants delgOl es trasllada a Mallorca. Una gran epoca pictdrica, de la qual esdevingueren fets de diferent signe. D'una banda,
i, juntament amb el polifacdtic i tambd pintor Santiago Russinyol, varen viure uns dies de frendtica activitat pictdrica i vivdncies interessants per molts racons de l'illa. En Mir esl.ava sobreexcilat, amb lant
de color i sota un sol de justicia: pintava i pintava i ho feia fins i tot
lligat als penya-segats del Torrent de Pareis, fins que un dia esdevingud el trdgic accident. Caigud roques avall i el varen trobar en un estat lamentable. Se [i desarrolld una depressi6, que es va complicar.
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El van haver d'ingressar a I'Institut pcrc Mata de Reus,.el dia

l-l-1905. Malgrat que millord ripidament cs quedd cn un punl que,
encara que no deixd de pintar del tot, no va poder obtenir l'alta iins
I

el 28-10-1906.
Despr6s, amb la seva mare i la seva gcrmana pilar, s'instal.laren
a L'Aleixar. En aquesta dpoca pint) obrei veritablement interessants.
Desprds de la fantasia grandiloqiient de l'dpoca de Mallorca, tornd a
Ia calma bonica de les terres de Talragtrna.
Al 1910 fa una breu estada a Montserrat. Torna a volar la fanrasia, pcnsa tornar-hi i que serd per m6s temporada (aixi ho promct als
monjos Bcnedictins).
1913, MOLLET. S'hi trasl.lada amb la familia, ja que hi viu la seva
germana Joana, casada amb cl gue era llarors el Mcnescal dcl poble
(vetcrinari). Hi va r iure molta tcmporada, ja que la seva obra
"Aigties de Mogoda, data del 1917. Aixd si, es va desplaqar continuament per tots els indrcLs. A parr de molLes masies de Mollet i Ia Mo_
goda, li son conegudcs molres obrcs de Caldcs de Monrbui i Montornds. Una de Mollet, <Carter de la Ganiteta,, cstd datada del 1919.
l7-8-1921. Es casa a Vilanova i Ia Geltrri amb Maria Estalella. Viu
en una casa (cncara avui existent) amb un bon jardi, on Ii agradava
de tenir-hi ocells exdtics, i on hi fa moltes sessions de pintura. (Abans
d'afincar-se a aquesta casa, van viurc els primers mcios a Caldes de
Montbui).
Sovinteja moltes exposicions a Barcclona, a les principals sales
d'art. La seva pintura es va cotitzant cada dia mis (en aquestes dates
ja cobra des dc 1000 a 4000 pts. I'r.rbra) i aixo [a que la scva posicio
econdmica vagi pujant cada dia m€s, cosa que li permet aviat tenir
un cotxe amb el seu nChofeur, (en Viccns). Aixd si, sempre quc es
trasllada a Barcclona ho fa per f intcrior, mai pcr les Costes del Garraf, ja que del seu accident a Mallorca li restd un vertigen impressionant.
1929. Pinta molts paisalges de L'Alforja, Miravet, Maspuiols, molts
llocs del Camp de Tarragona.
1930. Aconsegucix el que feia molt dc temps anhclava: la Medalla
D'Honor a Madrid.
1931. Llarga estada a Montserrat fcnt obres meravelloses. Els
monjos benedictins aprecien la seva pcrsonalitat i cl tenen com un

familiar.

1934. Andorra
1935. Costa Brava
1936. Esclata la Guerra Civil. Quasi no es mou de Vilanova, on quedd bloquejat. La impossibilitat dc sortir a lcs scves campanyes esti-
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vals excitar la seva natural incontinencia verbal. Les seves reaccions
abruptes estigueren a punt de produir-li, a ell i als seus familiars, seriosos contratemps. Acabada la guerra la seva salut havia empitjorat
molt, pero, tot i aixi, va volcr fer una campanya al Montseny. S'instal la a Gualba i, als pocs dies, es trobir tan malament que l'ingressaren a Barcelona on fou operat d'un rony6.
1940. Mori a casa de la seva germana, al Carrer Gran de Gracia
n" I 17, a Barcelona. Fou enlerrat a Vilanova i la Gcltni Era el 27 d'Abril, dia de la Verge de Monlscrrat.

Les seves obres es poden contcmplar en els segr.ients museus:
MUSEU DE MONTSERRAT (llegat Sala Ardiz)

MUSEU D,ART CONTEMPORANI MADRID
MUSEU DEL PRADO, MADRID
MUSEU D'ART MODERN, BARCELONA
MUSEU VICTOR BALAGUER, VILANOVA I LA GELTRU
MTISEU CASTELL DE LA GELTRU, VILANOVA I LA GELTRU
MUSEU DEL SEGLE XIX, MADRID
Hcm fet una breu pinzellada del seu ncurriculum,. Ara, retoma191 3.
rem a It' any tv1J,
Viu amb la seva mare i gcrmana a L'Aleixar' A Mollet t6 la seva
germana gran, casada amb al Sr. Dands, que es el mcnescal de Moitet (veterinari). El matrimoni td un fill i els agradaria molt que cn
Joaquim fos cl padri. A la mare del pintor cncara mds, ja que aixi podria estar a prop de Barcelona d'on ella €s filla. En un principi costa
una mica convdnccr en Joaquim, ja que ell estd molt arrelat al Camp
Tarragoni. La mare cl conveng (les marcs ho poden tot!), arribaren a
Mollet i s'instal'laren al carrer Berenguer III n' 120, la casa de la seva
gcrmana Joana. Aquesta casa cstit exactament com estava llavors (La
iorre de cal Creus). No li costir gens de condixer tots els racons mds
pictorics de Mollct i voltants. Era en aquell temps I'dpoca daurada
dc la finca dc .La Mogoda,, propietat dels comtes de Giell, dcls que
n'era l'administrador el pare del per tots conegut doctor D. Jaume Vilascca, amb el qual haviem passat moltcs estones parlant d'andcdotes i aspectes del caracter del pintor.
El Dr. Vilaseca, en aquell temps, era un vailet que tot cl dia estava ficat dins la finca i, quan en Joaquim Mir es prescntA a pintar en
aquell indret, no li cost,! gens de franquejar-se amb el pintor. En Mir
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era un homc scnzill, afable, entrc <nen gran> i (murri,, i no Ii imporlava gaire fer alguna *pallassada, amb la gent amb qui cs trobava b6. Aviat ajudd a porlar tots els estris dcl pintor. En Mir, quan pintava, deixava un rastre endimoniat de pinzells, tubs, apunts, etc., perd
en Vilaseca ho recollia tot de bona gana. Un dia varcn coincidir amb
Santiago Russinyol (que era un homc molt polit: quan acabava dc
pintar, ho deixava tot en ordre, pinzells nets... tot al seu lloc). Quan
es va acabar la sessi6 pictdrica, li digue: Quimet, petquA dekes tant rastre de coloraines per tot an eu)
En Mir li respongud en to amable: PINTORETIII
Moltes obres foren d'aquests dies: nLes aigties de Mogodao, *L'alzina i la vaca" .L'alzinao, "Jardins' de Mollet i de Sta. Perpetua, "El
Sortidor>, oEl carrer de la ganiveta, s6n les mis conegudes. Veritablement 6s una dpoca de plena producci6 pictdrica, interessantissima i plena de maduresa.

Un dia el meu avi estava lligant mongeteres a l'hort que tenia al
costai de la casa que s'esqucia davant mateix dc la casa d'en Mir. AI
cap d'una estoneta sorti el pintor i li digue Jaume, no et fa rcs que
prcngui un apunt?... I aru!!, fbs, fes. EntrA a ccrcar els
"patracolsn i
va estar una bona estona pintant... En acabar li digud:,/aume, per cinquanta pessetes...teal. El meu avi ho pcnsi una mica i li contestA:
ja tenim un calenduri molt maco penjat a kt cuina, merci.s!"
"Saps...
En aquells temps, a Mollet, no hi havia gaires coneixemcnts dc les arts.

En la meva joventut jo havia scntit parlar molt d'aquell vei pintor. Rccordo que un dia vaig preguntar al meu avi: QuA pintave.? ell
em contesta: Feia unes <taques, i unes pinzellades esttanyes. Es veu
que als que hi entenen, els agrada."
En Pere Soler, aquarel.lista que tots coneixem pcr "cn Pcret Soler", m'ha contat tamb€ moltes anicdotes, una d'elles molt simpdlica: Un dia en Mir estava pintant en un indrct de .Can Pantiquet".
Un pagds que passava per alla es va quedar davant dcl quadre molta
estona i, bo i gratant-se el clatcll, dela Bi...Bi, sembla que serd maco!
El pintor li digu6, si cncara el vol vcurc mis maco faci una cosa: Posi's d'esquena, ajupis, i mii'l per entre les cames Aixi ho va fer, i tot
seri6s digu6: Si, si es veritctt... es teu mas maco!
Un dia tota la familia va anar convidada a una masia de Mollet,
els habitants de la qual cstaven agraits pels scrveis del menescal Sr.
Dands. Es va servir un apat abundant i de qualitat i finalment vingue
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la sobretaula. En M ir va dir que ja lorna\ a de seguida (ell semprc portava una capseta, amb un bloc, tubs, llapis, pastells. etc.). Passa molta estona i no apareixia. Sortiren i, donant voltes, el trobaren a la fi
pintant uns arbres, amb posta de sol. La seva mare, preocupada li digu€: Quimet!! Com t'has deixat el ttaio! i 4s el de les festes!
Quan pintava s oblidava de tot.
Mentre la familia cs va estar a Mollet, cll va seguir tots els paratges del voltant. Ja de jovenet havia estat a Montornds, on hi tenien
familiars i on hi va passar temporades, mentre tenia la familia a Mollet. Consta que tambd hi va dsser molt popular. Tal com ja hem dit,
es casir cl 17-8-21 amb Maria Estalella. Visqud uns mesos a Caldes de
Montbui i desprds residi definitivament a Vilanova i la Geltni (on es
enterrat). En la seva agonia digu6 que volia ser enterrat sota un arbre, on hi anessin a cantar els ocells. Aixi ho diu Josep Pli, en la seva

biografia.
Si visiteu el cementiri de Vilanova, veureu la scva tomba sota un
gran arbre, on hi canten els ocells.
Jo, fa uns anys, el vaig visitar... i vaig pensar quc, potser, un ocell
d aquells tambi un dia havia volal pcr Mull(1.
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