
D’historia va la cosa…

Antoni Miró naix a Alcoi l’any 1944, després de rebre un primer premi al 1960, 

als quinze anys, va fer la seua primera exposició individual el 1965. Eren temps difícils 

en aquest país;  la dictadura ofegava llibertats  i  els  artistes  de la generació d’Antoni 

lluitaven perquè algun dia tinguérem una pau real i un estat que ens deixara ser com 

volguérem.  Iniciava  d’aquesta  manera  una  trajectòria  marcada,  sens  dubte,  pel 

compromís cívic i social, pel sentit de denúncia de la seua obra. Tot partint del pop-art i 

del realisme social va fondre els codis lingüístics per fer bastir millor el seu missatge 

crític.  D’aquesta  manera,  en  els  anys  seixanta,  l’artista  desenvolupà  les  sèries  “Les 

Nues” (1964), “La Fam” (1966), “Els Bojos” (1967), “Experimentacions” i “Vietnam” 

(1968).  Amb  els  setanta,  el  sentit  de  retret  davant  de  les  injustícies  socials  va 

incrementar-se  en  les  col·leccions  “L’Home”  (1970),  “Amèrica  Negra”  (1972), 

“L’Home Avui” (1973) i “El Dòlar” (1973-80). En les tres dècades següents, fins a 

l’actualitat, hem assistit a la consolidació d’aquesta trajectòria, amb les sèries “Pinteu 

Pintura” (1980-90), “Vivace” (1991-2001) i “Sense Títol” (2001).

La mostra que tindrem entre els mesos de desembre i de març a la Universitat 

d’Alacant és un recorregut per tota la trajectòria de l’artista. Des del personal Paisatge  

Alcoi (1962) al retrat de la vida alcoiana dels anys seixanta amb El bevedor (1960) o la 

visió crítica  d’Esclau i esclavitzador (1973-1974), la realitat que ha conegut l’artista 

sempre ha estat sotmesa a la seua lúcida visió crítica. El públic espectador podrà gaudir 

de peces  úniques  – procedents  del  fons personal  del  pintor  –  que fan entreveure  el 

treball minuciós i el creixement formatiu que s’insinua en cada peça.

L’inici cronològic de l’exposició ha de servir perquè puguem observar la revisió 

de la història dels darrers cinquanta anys en el nostre país. Aquesta és la invitació que 

fem a tothom; caldrà recordar diversos esdeveniments que hem conegut a través dels 

mitjans de comunicació per tal de situar el discurs crític de cada quadre de Miró.
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