
Com Joan Miró, jo vaig nàixer a Barcelona però tinc els orígens molt arrelats a Mont-roig del Camp, d’on provénen tant la família del
meu pare com la de la meva mare.

Abans de començar la carrera d’Arquitectura em vaig llicenciar en Belles Arts i des de llavors que faig escultura. L’Art m’ha interessat
des de ben jove, i el fet de que Miró es sentís tant de Mont-roig sempre m’ha reconfortat. Quan algú em pregunta d’on sóc acostumo a
respondre:

Els meus estudis d’art, la meva estimació per Mont-roig i els vincles entre aquest poble i Joan Miró són els motius pels que he escollit
com a tema del P.F.C. un espai per l’art i la cultura que entre d’altres coses mostri la relació entre el pintor i el Camp de Tarragona.

Fa uns anys, per iniciativa d’un col.lectiu del poble, es va crear el Centre Miró, situat a l’Església Vella (l’any 1996 vaig dissenyar el
logotip que des d’aleshores l’identifica). Paral.lelament al Centre, Mont-roig compta amb el que s’anomena
que és un itinerari que recorre nou localitzacions dins el terme que fiten els punts des d’on Miró pintà algún dels seus quadres.

Les intencions del centre són bones; però, ni la gestió (per part de gent amb bona voluntat però poc professional), ni l’espai (molt
interessant però inadequat pel programa que hauria d’acollir), ni la manera de mostrar (totalment arcaica i desmereixedora), són un
atractiu suficient per l’espectador. Crec necessari repensar el Centre per justiciar, de manera molt més digne, els lligams entre el poble
de Mont-roig del Camp i la figura de l’artista Joan Miró. Aquest és, a través de l’arquitectura, el repte del meu projecte.

-Sóc de Mont-roig, un poble del Baix Camp, Tarragona. Si, el poble del Miró, el pintor.
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Miró era un home contundent, com ho demostren les seves manifestacions, i quan més s’evidencia aquesta radicalitat és quan es
refereix a Mont-roig, que per a ell era: força de la terra, essència del país, font d’inspiració, lloc de recolliment, contacte amb el
primigeni i espai del transcendent. Quan Miró parlava de Mont-roig ho feia amb frases curtes, quasi axiomàtiques:

És fàcil d’entendre que un adolescent que només coneixia Barcelona, en tota la complexitat i magnificència d’una gran capital, i la
Ciutat de Mallorca pacífica i lluminosa on residien els seus avis materns, quedés fascinat per l’aspra austeritat del Camp de Tarragona,
un territori precís i diferenciat dels altres indrets de Catalunya, en el qual la distància entre les muntanyes i el mar és proporcionada,
marcada pels desnivells de la terra, que combinen els marges, els llits dels rius i els camps de conreu. Ni les muntanyes són extremes, ni
la mar ferotge. El verd i l’ocre esdevenen colors dominants, només clapats per vinyes, oliveres, garrofers, atzavares...i les seves
ombres. El dia, amb la potència radiant del sol, i la nit, il.luminada pel misteri de la lluna, permeten una immersió en la naturalesa que
posa de manifest tots els elements que configuren l’escenari paisatgístic d’aquestes comarques, des de l’arbre més esponerós fins a
l’insecte més diminut. Els seus masos, els seus vilatges s’encasten en els replecs de l’orografia, tant a la riba d’un riu camí de la mar,
com en els tallants d’una serralada erosionada. Camps verds, terra roja, pedra dura, colors iridescents: tot és possible en aquest
paisatge humanitzat que miró adobtà com a escala i mesura de la resta del món.

Per tot això entenem que la seva relació amb Catalunya no sols és sociològica i històrica, sinó fonamentalment tel.lúrica, perquè
parteix dels lligams inextricables de l’artista amb la natura, amb el paisatge dur i auster de Mont-roig i el seu entorn i amb l’ètica i els
comportaments primigenis de la cultura pagesa. L’home esdevé part de la natura i dels seus cicles vitals juntament amb els animals i les
plantes.

Tota la meva obra és concebuda a Mont-roig, tot el que he fet a París és concebut a Mont-roig, mai pensant en París, que detesto.

Mont-roig és el xoc preliminar, primitiu, al qual sempre torno. En altres llocs tot ho mesuro en comparació amb Mont-roig.

Mont-roig m’infon un gran entusiasme i pinto com un foll.

A Mont-roig el que em nutreix és la força. La força.

Ens hem d’enganxar a la terra, s’ha d’escoltar el crit de la terra (...) en mi va pesar molt Mont-roig.

Us asseguro que on jo sóc més feliç és a Catalunya, a Mont-roig, que és on crec que és més Catalunya; el pur català crec que és a
Tarragona.

Mont-roig és per a mi com una religió.
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