
Paisatges mironians

a Mont-roig del Camp



Joan Miró neix a Barcelona el 1893

El 1911 va a Mont-roig.
El seu pare havia comprat una finca
a la partida de Les Pobles.

Era el “Mas d’en Ferratges”,
del Marquès de Mont-roig.



Del 1911 viu entre Mont-roig i Barcelona.

1920-1936: Mont-roig i París. Visita als pares (Barcelona).

1940-1942: està “amagat” a Palma de Mallorca.

El 1929 Es casa amb Pilar Juncosa.

1936-1940: viu a París; després a Normandia.

1956-1976 : Palma de Mallorca. Estius a Mont-roig.

1943 -1955: Barcelona. Estius a Mont-roig.

A partir de l’estiu del 1941: els estius a Mont-roig.

1911-1976: seixanta-cinc anys de relació amb Mont-roig.

Mora el 1983 a Palma de Mallorca.



"Mont-roig és per a mi com una religió”





Ermita de Sant Ramon, 

a la muntanya de la Mare de Déu de la Roca



“MONT-ROIG, SANT RAMON” (1916)



Vista de Mont-roig, des de Les Creus



“MONT-ROIG, EL POBLE” (1916)



Vista de Mont-roig, des del Primer Pont



“MONT-ROIG: POBLE I ESGLÉSIA” (1919)



Dels paisatges mont-rogencs a l’abstracció

La platja

“PLATJA DE MONT-ROIG” (1916)



Dels paisatges mont-rogencs a l’abstracció

El Mas Miró
i els voltants
(Les Pobles)

“LA MASIA” (1921-1922)



Dels paisatges mont-rogencs a l’abstracció

El poble

“MONT-ROIG, EL POBLE” (1916)



Dels paisatges mont-rogencs a l’abstracció

La muntanya
de l’ermita

“MONT-ROIG, SANT RAMON” (1916)



Miró pinta fonamentalment el que coneix, el que té a prop. 
Pinta el paisatge que veu des del seu mas.

“PAISATGE DE

MONT-ROIG” (1914)
“VINYES I OLIVERES” (1919)



Miró pinta fonamentalment el que coneix, el que té a prop. 
Pinta el paisatge que veu des del seu mas.

“PAISATGE DE

MONT-ROIG” (1914)
“VINYES I OLIVERES” (1919)



Miró pinta els voltants del seu mas: el Mas d’en Romeu.

“LES RODERES” (1918)

“HORT AMB ASE” (1918)

“LA CASA DE LA PALMERA” 

(1918)



També pinta d’altres indrets de Mont-roig.

“MONT-ROIG, EL PONT”

(1917)

“TEULERIA A MONT-ROIG”

(1918)

Barranc de la Pixerota:
Camí del mas al mar

Vista d’un tros de poble i l’ermita.
Des del “Set Ponts”.



Pinta algunes feines del camp.

“LA BATUDA DEL BLAT”

(1918)

Fragment de 

“MONT-ROIG, POBLE I ESGLÉSIA”

(1919)



“MONT-ROIG: POBLE I ESGLÉSIA”

(1919)

Es un paisatge vertical. 
Dos components, separats per la filera d’arbres:
La part superior es el propi poble
La part inferior es el camp i l’horta de Mont-roig  

Miró decideix reflectir (resumir) el poble i el seu terme.



Miró havia arribat a Mont-roig el 1911.
Des del 1911 fins el 1921 copsa primer i després reflecteix
els paisatges mont-rogencs.

El 1921 decideix concretar aquesta recerca en un quadre.
Hi treballarà durant nou mesos......................................... 



“LA MASIA” (1921-1922)

Es un inventari de:
➢Estris del camp
➢Animals i animalets



Miró se’n adona de que ja ha pintat l’essencial de Mont-roig.
Ara es disposa a tancar un període,
iniciar un nou cicle vers l’imaginari, l’abstracció.



"A París vivia en una desorientació absoluta.
A Mont-roig em va tornar la pintura”



“TERRA LLAURADA” (1923-1924)



El 1918 en un dibuix torna al tema de “LA PLATJA” (1916).
El Pi del Baltasar el durà a “TERRA LLAURADA” (1923-1924).

Pi del Baltasar



Amb “TERRA LLAURADA” Miró sap que tanca un cicle.
Farà un recull dels seus principals elements mont-rogencs. 

Pi de “La platja”

Mas

Pagès treballant

Pollegana (Arada) / 
Camp llaurat

Animals de 
“La masia”



Fragment de

“MONT-ROIG: POBLE I ESGLÉSIA” (1919)



“Mas d’en Poca”

Dibuixos
preparatoris



Fragment de

“LA CASA DE LA PALMERA” (1918)



Fragment de

“LA MASIA” (1921-1922)



Es un element aïllat
dins del quadre

No hi ha res!!!



Pal de ballarí

Atzavara





El pal de ballarí d’una atzavara, la seva floració, és una tija 
que creix quan aquesta està a punt de morir.
Es el final d’un cicle vital i l’inici d’un nou cicle    

Per Miró serà el quadre “Terra llaurada” (1923-1924)



Atzavares
en quadres
anteriors

A “MONT-ROIG, SANT RAMON” (1916)

A “MONT-ROIG, EL PONT” (1917)

A “LES RODERES” (1918)

A “LA MASIA” (1921-1922)



Dibuix preparatori



Després de “TERRA LLAURADA” sintetitza el Pal de ballarí. 

“PAISATGE CATALÀ (EL CAÇADOR)” (1923-1924)

Dibuixos preparatoris



“PAISATGE CATALÀ (EL CAÇADOR)” (1923-1924)

Pal de ballarí: 



“DIÀLEG D’INSECTES”

(1924-1925)

“LES JOGUINES” 

(1924)

Dibuix del 1928

Pal de ballarí: 



Els pagesos utilitzaven el pal de ballarí com a bigues per les 
teulades dels masets.
També amb dos pals de ballarí feien una escala rudimentària. 



Miró en el seu estudi del passatge del Crèdit (Barcelona) tenia 
col·locats l’un al costat de l’altre: 
una branqueta d’un Pal de ballarí i una petita escala.
No deuria ser una simple casualitat.



El Pal de ballarí de “TERRA LLAURADA” serà l’embrió de les escales 
mironianes.

“PAISATGE CATALÀ (EL CAÇADOR)” (1923-1924)

Dibuix preparatori de “TERRA LLAURADA”.
A dalt el “Mas d’en Poca”
A sota una escala (que no arribarà a pintar)



Del Pal de ballarí a les escales mironianes.

“EL CARNAVAL DE L’ARLEQUÍ”

(1924-1925)



Del Pal de ballarí a les escales mironianes.

“LA LLAGOSTA” (1926)



Del Pal de ballarí a les escales mironianes.

“PAISATGE AMB GALL”

(1927)



Del Pal de ballarí a les escales mironianes.

“GOS BORDANT A LA LLUNA”

(1926)



“UNA ESTRELLA ACARONA EL PIT D’UNA NEGRA”

(1939)

Del Pal de ballarí a les escales mironianes.



Cartell i tapa del catàleg
de l’exposició

“L’escala de l’evasió”

Londres 2011
Barcelona 2011-2012

Washington 2012



“Tota la meva obra és concebuda a Mont-roig”

“Mont-roig m'ha donat la força d'un arbre"



“MONT-ROIG:

POBLE I ESGLÉSIA”

(1919)

Tres paisatges mont-rogencs primordials:



“LA MASIA” (1921-1922)



“TERRA LLAURADA” (1923-1924)



"Quan viatjo sempre duc al maletí
una garrofa de Mont-roig”







1979







www.centremiro.com


