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iconoclasta El Topo, del xilè Alejandro Jodorowsky, que després serà substituïda per 
l’òpera prima de David Lynch, Eraserhead. Un jove Bob Wilson posa en escena la 
monumental òpera The Life and Times of Joseph Stalin, que dura més de dotze hores, 
a la Brooklyn Academy of Music, una experiència onírica per a l’espectador que 
assenyala el camí de l’escenografia de les dècades següents. És un d’aquells moments 
en què sembla que es pot fer tot de nou i en què es donen les circumstàncies perquè  
es faci. A Washington mana Richard Nixon, un president trampós que es veurà obligat 
a renunciar al poder per l’escàndol Watergate, aclaparat per les seves pròpies mentides 
i pressionat per una societat envalentida que desafia sense vergonya l’establishment 
tradicional. Les imatges de Nixon pujant a l’helicòpter i marxant de la Casa Blanca són 
un d’aquells moments únics en què pensem que som els amos del món. A Europa es 
viuen les rèpliques del terratrèmol del Maig del 68 i la desmobilització intel·lectual hi 
fa estralls. A Espanya, el general Franco continua al poder.

Miralda i Muntadas, o Muntadas i Miralda, formen una estranya parella una mica 
simbiòtica. Un és el color; l’altre el blanc i negre. Un és l’aprenent de sociòleg,  
la sobrietat conceptualista dels pioners del videoart; l’altre és l’aprenent d’antropòleg, 
l’artista barroc que se submergeix en la cultura popular. Hi ha un intercanvi molt 
poderós entre tots dos i l’espai que comparteixen els defineix. Hi cuinen 250 quilos 
d’arròs i l’acoloreixen de manera que a cada franja de l’espectre hi correspongui un 
gust; del rosat al blau i el verd passant pel groc i el vermell més viu. L’acció es diu 
Sangría 228 West B’Way, en honor a dos grans recipients plens de sangria. El matí 
següent salten al carrer, ocupen l’asfalt, sobre el qual disseminen les restes del banquet, 
de manera que els colors i la textura es van transformant a mesura que passa el trànsit. 
La peça fa també el seu camí per l’estómac i el tub digestiu dels artistes i dels 
participants en una gloriosa carrera escatològica, de manera que les deposicions finals 
també reflecteixen la metamorfosi del color.

Aquell dia va passar molta gent per l’estudi de West Broadway. La pràctica dels 
open studios és habitual; la majoria de membres de la comunitat artística obren  
les portes dels seus locals o tallers, que també són casa seva, per compartir i presentar  
la seva obra. La vida quotidiana en un loft, en un espai sense parets ni divisions,  
és una experiència estimulant. Un dels punts de trobada és l’oficina de correus de Canal 
Street, on la gent fa cua amb els artistes del barri, persones com Nam June Paik,  
el pare del videoart; Willoughby Sharp, fundador i editor de la revista Avalanche; i altres 
membres del grup Fluxus, com Geoffrey Hendricks i la violoncelista i artista Charlotte 
Moorman, fundadora i impulsora de l’Annual New York Avant Garde Festival.

El festival, un esdeveniment clau de l’escena novaiorquesa, va néixer per presentar 
peces de música experimental i happenings del moviment Fluxus, i es va anar obrint  

la fabricació aMericana  
de l’artista participatiu Miralda
Josep M. Martí Font

«L’experiment de treballar en equip és com un joc. 
Dónes i reps. De vegades acaba en drama, però  
això tampoc no està malament. No té res de dolent, 
el drama.»

Miralda

Miralda arriba per primer cop als Estats Units el 1971. Té trenta anys. Exposa  
a la galeria Richard Gray de Chicago. Ha construït una carrera al París dels nouveaux 
réalistes i és un dels «catalans de París» (al costat de Jaume Xifra, Dorothée Selz, 
Benet Rossell i Joan Rabascall), adorats per crítics tan destacats com Pierre Restany. 
Viatja pel país i el 1972 arriba a Nova York, on es topa amb un altre català, Antoni 
Muntadas, amb qui comparteix un loft al 228 de West Broadway, al sud de Manhattan. 
És un espai ampli i lluminós al qual s’accedeix directament pel muntacàrregues.  
Hi ha grans taules de treball i aparells de televisió sempre encesos que mostren imatges 
distorsionades, impossibles d’identificar perquè els canals estan mal sintonitzats 
expressament, i el color, llavors una tecnologia incipient encara, oscil·la cap als verds  
i els taronges. Té un punt psicodèlic. Ara tothom sap què és un loft i que els d’aquella 
zona, entre el SoHo i Tribeca, tenen un preu desorbitat. En aquells moments, però, eren 
uns simples magatzems reutilitzats per artistes. Miralda el troba gràcies a un anunci  
al suro de Pearl Paint, la botiga de productes de belles arts de Canal Street. Al pis de 
dalt hi viu Meredith Monk, artista, música i compositora que toca totes les tecles,  
des de la performance fins al free jazz, i que senties assajar quan menys t’ho esperaves.

Els Estats Units és llavors un país convuls, immers encara en la guerra del Vietnam, 
on tota mena de moviments i rebel·lions polítiques, socials i culturals desafien el 
sistema. Nova York és una font inesgotable d’idees, un laboratori social en què es pasta 
l’últim tram del segle xx. La ciutat bull d’iniciatives, s’hi respira llibertat i es viu amb  
la sensació que tot és possible, que no hi ha línies vermelles que no es puguin creuar. 
És una sensació col·lectiva. Els dissabtes a mitjanit es fan unes llargues cues davant  
de la sala de cinema The Elgin, al carrer 19, al barri de Chelsea, per veure la 
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L’artista ha d’acceptar que algunes coses no seran possibles i que n’haurà d’incorporar 
d’altres, que caldrà fer equip, engrescar veïns i comerciants en el projecte, gestionar  
els seus desitjos i la seva capacitat d’entrega…

Movable Feast, que és com es va batejar la peça, era bàsicament una gran carrossa 
de tres pisos plena de menjar estirada per cavalls i acompanyada per una desfilada. 
Tothom hi participa. El seu gran aliat és Louis Manganaro, l’hereu de la saga inventora 
del famós hero sandwich, tot un clàssic de Nova York. L’Hotel Hilton li cedeix les 
cuines per fer els pans de colors. És el primer cop que entra a les cuines d’un gran 
hotel, i ja no ho oblidarà mai més. L’associació local de boy scouts s’ofereix per repartir 
les llesques de pa de colors durant la rua.

És un moment fundacional per a la pràctica miraldiana a l’espai públic. Tot el que 
farà en el futur ja és present a la Novena Avinguda. La realització de l’esdeveniment  
es converteix en l’aprenentatge que marcarà la seva manera de treballar. És al carrer, 
sense la xarxa de seguretat conceptual que proporciona el món de l’art i sense 
referències per enfrontar-se als problemes pràctics de tot tipus que sorgeixen durant  
el procés. Ha de descobrir com funciona la societat nord-americana en l’àmbit popular. 

Topa amb la rigidesa implacable de l’administració pública. La City li assegura tres 
empleats municipals a qui ningú avisa que treballen amb un artista. Entenen els seus 
desitjos com a capricis, s’atenen estrictament al que està reglamentat i provoquen 
enfrontaments i conflictes. El pressupost es va retallant o no s’estira prou. No obstant 
això, Miralda, malgrat que el seu domini de l’anglès és encara incipient, esquiva les 
dificultats amb l’ajut de la gent que creu en el seu projecte. Sembla que tot es 
desenvolupa en un flirteig permanent amb la catàstrofe, però finalment s’aconsegueix 
l’objectiu: l’alcalde de Nova York, Abraham Beame, assisteix a la rua i la ciutat posa  
la seva mirada a la Novena Avinguda. 

La carrossa i els seus acompanyants ja desfilen per l’Avinguda i els boy scouts 
reparteixen les llesques de pa de colors entre els assistents. De sobte tot s’atura:  
un funcionari ordena que es pari perquè la normativa sanitària prohibeix que es toqui 
el menjar amb les mans. La desolació campa arreu. Es fa el silenci. Els nois miren  
a terra desconsolats. Miralda aconsegueix immediatament desenes de guants de colors 
en una merceria de barri i la desfilada es reprèn. Els boy scouts, i també el seu capità 
veterà, tornen a repartir pa de colors.
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a totes les pràctiques, des de la música electrònica, la dansa i les performances fins al 
videoart. Durant la seva existència, entre el 1963 i el 1980, es va celebrar a llocs com 
ara el Central Park, el Shea Stadium i el World Trade Center, i en d’altres de tan 
improbables com el ferri de Staten Island i un tren en ruta de Buffalo a Grand Central 
Station. Moorman tenia la capacitat d’involucrar la gent en els seus projectes i fer  
que donessin el millor de si mateixos. Repartia pastilles de vitamines per mantenir els  
seus ajudants desperts, recorda Miralda. L’organització es duia a terme des del seu estudi 
amb l’ajut d’amics, perduts entre piles de papers i dossiers que evocaven en Miralda 
l’estil de l’estudi barceloní de Joan Brossa. Ell mateix va col·laborar en l’organització  
de l’edició del 1973, que va tenir lloc a Penn Station i en què van participar 282 artistes 
que van utilitzar l’andana i els vagons de tren. La peça de Miralda es deia Hot & Cold  
i consistia en dues grans taules amb amanides d’arròs i pans de colors, il·luminades 
una amb una llum infraroja i l’altra amb una de normal. 

En els primers anys de la dècada dels setanta va i ve entre Europa i Amèrica,  
entre París i Nova York, dues esferes culturals que evolucionen en direccions diferents.  
El verí americà, però, ja li està fent efecte. Després de realitzar Edible Landscape,  
una instal·lació en què dos-cents convidats es mengen un paisatge nadalenc al Museum 
of Contemporary Crafts de Nova York, arriba l’esdeveniment que va canviar el rumb  
del paquebot miraldià. Al principi del 1974 rep un encàrrec inesperat. Paul Smith, 
director d’aquest museu, el posa en contacte amb una associació de comerciants de la 
Novena Avinguda de Manhattan, un barri popular del West Side conegut com Hell’s 
Kitchen, amb una mescla italiana, grega, porto-riquenya, cubana, xinesa… paradigma 
del melting pot. Els comerciants pretenen paralitzar una operació immobiliària a gran 
escala que si s’hagués realitzat hauria acabat amb l’essència d’aquell indret. Per això 
volen organitzar el Primer Festival Internacional de la Novena Avinguda i cridar 
l’atenció de la ciutat. Proposen a Miralda, que ni sap que existeix la Novena Avinguda, 
de treballar al carrer, amb la gent corrent, completament al marge dels circuits de l’art.

Accepta. Recorre la zona, parla amb els veïns, amb els comerciants i descobreix 
aquell lloc imbuït de fusió: la Virgen de la Regla, el Meat Market, el restaurant 
Manganaro’s, que té els seus orígens en el 1893, les velles comunitats novaiorqueses 
que conserven la seva identitat, les llegendes urbanes. També descobreix que l’espai  
és lliure i que està disponible per a qui es proposi ocupar-lo. La primera reunió té lloc 
en una rebotiga modesta. Li diuen que pensen instal·lar parades al carrer amb els 
productes de cada comerç. En lloc de col·locar-les fixes a les voreres, suggereix Miralda, 
potser seria millor instal·lar-les sobre una plataforma, perquè quedi clar que  
tothom hi participa. I un cop disposades sobre una plataforma, només cal afegir-hi 
rodes i passejar-les per l’avinguda. La idea és acceptada i comença la negociació. 
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suspèn per raons d’ordre públic, encara que el menjar de colors s’acaba repartint en  
un local de l'Exèrcit de Salvació per a indigents. Torna a Europa i reuneix els seus 
Cénotaphes a la Galerie Noire de París, prepara una carpeta amb els seus esbossos i 
collages per als Cendriers-tombeaux i, entre altres coses, presenta la seva primera 
exposició individual a Barcelona, a la Galeria G, en el cartell de la qual apareixen per 
primera vegada les llengües que es convertiran anys després en un símbol omnipresent 
de molts dels seus projectes. El 1977 és convidat a participar en la Documenta de 
Kassel que tindria lloc al començament de l’estiu. S’entrevista amb el director artístic 
d’aquella edició, Manfred Schneckenburger, i li explica que per dur a terme el seu 
projecte, la Fest für Leda, necessita utilitzar els jardins de Karlsaue, de clara inspiració 
versallesca. D’aquesta manera vol integrar la Documenta en la vida quotidiana de 
Kassel. Una elaborada processó festiva surt del barri comercial del centre de la ciutat  
i arriba fins al Temple dels Cignes de Karlsaue. «Així que ets un participatory artist!», 
li diu Schneckenburger després d’escoltar la proposta. A la següent Documenta 
Rebecca Horn utilitzarà també els jardins de Karlsaue.

De tornada als Estats Units, Miralda salta a Texas, als antípodes, aparentment,  
del Kassel de Schneckenburger. El Contemporary Arts Museum de Houston –una ville 
miracle fugaç– és dirigit per James Harithas, un dels personatges més radicals de l’escena 
artística d’aquell moment, amb una intensa relació amb la gent de Fluxus i que ha 
reunit al seu voltant persones com Paul Schimmel, David Ross i Rita Gardner. Fascinat 
per la cultura texana, per la mescla de western i ultramodernitat, Miralda presenta la 

performance Breadline, consistent en un mur de pa de colors de seixanta metres  
de llarg combinat amb la instal·lació Texas TV Dinner, una reflexió sobre la cultura 
popular nord-americana, en què la televisió ja exerceix un paper dominant que  
a Europa trigarà a tenir. El TV Dinner és un menú complet preparat en una safata  
amb compartiments per a cada plat que s’escalfa en un forn amb la finalitat exclusiva 
d’alimentar-se mentre es mira la televisió. Són uns monitors-safata que simbolitzen 
hàbits quotidians: la pantalla com a objecte.

La cirereta són les Rangerettes del Kilgore College –una versió texana de les 
majorets–, animadores de l’equip de futbol americà de la ciutat que, vestides amb 
minifaldilles texanes i indumentària de cowboy, actuen la nit de la performance  
amb el resultat que tots els assistents, la flor i nata de l’alta societat de Houston,  
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La negociació amb la gent del barri i els comerciants li mostra el camí:  
la importància de poder explicar bé el projecte perquè generi l’entusiasme i la col·laboració 
necessaris per tirar-lo endavant. Serà l’element central de la seva pràctica artística: 
comunicar el projecte es troba en l’origen mateix del projecte. Miralda ho fa amb la 
paraula i també amb el dibuix, que serà el seu millor argument. Un argumentari que 
transportarà instruccions, suggerirà vies d’interpretació, transmetrà idees i farà  
les delícies de qui el rep a través d’una màquina sorprenent, el fax, un artefacte sublim 
que el món analògic va parir abans de desaparèixer i amb el qual Miralda es declara 
eternament en deute. La feina de recopilar aquells faxímils queda pendent per al futur. 

Un altre element essencial de l’obra miraldiana, el menjar, fa un gir decisiu a la 
Novena Avinguda. En el procés de confeccionar la carrossa amb els diferents aliments, 
Miralda descobreix la increïble varietat de productes que aporta cada cultura. Visita  
La Marqueta –el mercat de l’Spanish Harlem–, a prop del Museo del Barrio, i descobreix 

les botánicas, les botigues al voltant del carrer 130 en què hi ha els productes dedicats 
a la santeria. A la botiga hi venen les herbes, però als patis de darrere hi tenen els galls 
i les gallines necessàries per als rituals. En aquest viatge l’acompanya l’artista francès 
Arman i un peculiar col·leccionista novaiorquès, Jack Kaplan, un famós pelleter de  
la Cinquena Avinguda, amic d’artistes als quals canvia abrics de pell per obres i per al 
qual Miralda fa un aparador a canvi d’un abric de pell d’ós.

Descobreix el veritable sentit del melting pot nord-americà: que les capes de 
cultures diferents creen un conjunt amb el qual tothom es pot identificar, un lloc on  
–diu– «es pot ser més autèntic que en el país propi, perquè la ciutat concedeix espai  
i respecte, mentre que a Europa jo no sabia què era el respecte pel que es diu i el que  
es fa». L’esteta de gust exquisit que enlluerna París i Milà, l’artista que construeix 
cenotafis preciosistes imaginaris o vesteix la Victòria de Samotràcia amb un mantell  
de soldadets de plàstic, l’escenògraf que realitza els rituals fascinants de colors, 
s’embruta quan es fa americà. En una societat que practica la immediatesa de l’efímer  
i la capacitat permanent d’atrevir-se a provar el que s’ofereix només per saber si 
funciona –cosa molt improbable llavors a Europa–, Miralda es transforma en un 
creador que va més enllà de la pràctica artística. 

Després de l’acció a la Novena Avinguda, prepara un banquet per a la presentació 
al Ziegfeld Theatre de la pel·lícula Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones, que se 
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Dissenya una Royal Crown enorme, feta de llard de porc, de la qual surt un cap  
de bou, un altre de xai i un cul de porc. També fa servir grans vaques de diferents  
races perquè desfilin arrossegades per Cadillacs descapotables ben vistosos. La peça 
emblemàtica de l’esdeveniment, formada per un bou, un porc i un xai superposats, 
transformats en unicorns i marcats per ser especejats, emprèn un viatge d’un centenar 
de quilòmetres per carretera des d’on s’ha confeccionat fins a Kansas City. Convenç  
la banda de timbals i percussions Marching Cobras perquè desfili portant cut-outs  
en forma de ganivets, forquilles, falçs i mitjanes de carn. També convenç grangers  
i ciutadans perquè s’emboliquin en feixos de blat i s’incorporin a la cavalcada, i vesteix 
les grans recol·lectores d’espantaocells. No prou content encara d’ocupar la ciutat, 
aconsegueix que li permetin utilitzar el gran espai del KCBT i cobreix una paret amb 
sis mil pans daurats, blaus i roses que serveixen de pantalla per a la projecció. Sobre  
les taules de treball dels traders hi col·loca els ingredients per a la degustació del  
Gold Taste, pa blau amb fulles d’or. Wheat & Steak, que és com es bateja el treball  
de Kansas City, és un tour de force. Suposa una gestació molt llarga i té una complexitat 
enorme, ja que incorpora elements molt diversos de tota una ciutat, involucra sectors 
econòmics importants i s’escenifica simultàniament en diferents espais públics.  

És precisament d’aquesta experiència en el cor d’Amèrica, en l’essència de l’Oest Mitjà, 
que emergeix el Miralda capaç d’embarcar-se en qualsevol projecte, per impossible  
o sorprenent que pugui semblar. 

Quan s’inicia la dècada del 1980, els Estats Units ja han deixat enrere les convulsions 
de la guerra del Vietnam, la depressió posterior i fins i tot Jimmy Carter, l’exòtic 
president cultivador de cacauets. El país és liderat per un actor de Hollywood,  
el conservador Ronald Reagan, que encarna l’optimisme salvatge del projecte polític 
neoliberal i especialment la possibilitat d’enriquir-se. El món de la cultura i de les arts 
es frivolitza en funció d’aquests paràmetres hollywoodians. Ara el barri del loft del  
228 West Broadway es diu Tribeca, i la frontera del SoHo s’estableix a Canal Street. 
Miralda coneix Montse Guillén, cuinera i artista, i hi col·labora per primera vegada  
en el New World Festival of the Arts de Miami, on presenta les escultures comestibles 
Mermaid Table. De la col·laboració amb Guillén, que llavors regentava un famós 
restaurant a Barcelona, sorgeix la idea de crear-ne un a Nova York diferent de tot el  
que hi havia en aquella ciutat. 
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es llancen embogits cap al mur de pa de colors i n’arrenquen bocins per tirar-se’ls  
pel cap, provocant una autèntica batalla campal de pa de colors que s’escampa pels 
carrers adjacents al museu i que s’acabarà coneixent com la nit del food fight. 

En aquell moment Miralda ja ha ampliat l’espectre dels seus treballs a altres 
àmbits, la majoria relacionats amb els rituals i tot allò que és comestible. El 1979  
mira cap al sud i viatja al carnestoltes de Port-au-Prince, a Haití; al Dia dels Morts  
al llac de Pátzcuaro, a Mèxic; a la Festa dels Dàtils, al Marroc, i a la Celebració de  
la Lluna Plena a Sri Lanka. Al zoo del Bronx realitza la peça Thanksgiving:  
The Animals’ Banquet amb Karin Bacon. Ajudat per dotze xefs, ofereix un àpat als 
animals mentre contemplen un vídeo d’humans ingerint el gall dindi del tradicional 
sopar del Dia d’Acció de Gràcies. 

El salt qualitatiu per convertir-se en el participatory artist anunciat per 
Schneckenburger a Kassel es produeix a Kansas City, la capital dels corrals, el punt  
de destinació dels grans ramats de bestiar, l’espai homèric de les llegendes èpiques de 
l’Oest, el lloc mític on arribaven els cowboys a gastar-se la seva paga després  
de travessar la planícia. També la ciutat de Charlie Parker i bressol del Bebop, on el 
jazz es va fer més dens i fosc. Impossible trobar res més americà. 

Cada any, al novembre, Kansas City celebra l’American Royal, un esdeveniment 
que reuneix tot tipus de concursos agrícoles, en què es premia el millor bou, xai o porc, 
i alhora es fan els grans negocis en la borsa de contractació del gra, el Kansas City Board 
of Trade (KCBT). Dale Eldred, un professor de l’Art Institute de Kansas City que havia 
vist el Breadline de Miralda a Houston, el busca per fer una presentació a la seva escola. 
El KCBT i la Nelson Art Gallery s’involucren en la idea de Miralda d’organitzar una 
edició molt especial de l’American Royal, tan especial que va suposar tres anys de feina 
i la participació de més de cinc-centes persones. 

Miralda arriba a Kansas City a temps per a la convenció dels Future Farmers  
of America, que li expliquen on eren els corrals als quals es tancava el bestiar, com 
funciona el KCBT, i l’inicien en les tradicions dels ramaders i agricultors. Se sorprèn 
perquè les reunions amb els grangers, encara que són complicades, sempre tenen  
com a objectiu avançar en el projecte. «Estan oberts al que pugui venir i de seguida 
veuen com poden treure profit de les coses, com es poden fer seus els projectes», 
recorda. «La vie d’artiste rencontre la vie de l’Amérique profonde», va dir llavors  
el crític Pierre Restany.
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de visitants il·lustres i tan improbables com Umberto Eco i John F. Kennedy Jr.  
El restaurant durarà pocs anys, però la imatge de la corona de l’Estàtua de la Llibertat 
al terrat d’El Internacional ja és una icona novaiorquesa i apareix en els crèdits  
del programa Saturday Night Live de l’NBC.

El 1986 decideixen deixar-lo. L’artista nord-americà participatiu Miralda ha assolit 
la mestria i es prepara per a la seva obra més ambiciosa: casar l’Estàtua de la Llibertat 
de Nova York amb el monument de Colom de Barcelona. És el Honeymoon Project, 
amb què el Miralda nord-americà abraça el Miralda europeu per reflexionar sobre els 
acords i els desacords. És cert que, com ha de ser, perquè es faci realitat han de 
conjurar-se els déus. Dos elements polítics decisius hi conflueixen: Pasqual Maragall  
és alcalde de Barcelona i Ed Koch ho és de Nova York. Tots dos s’interessen pel 
projecte. Honeymoon Project ja no és un projecte unitari clàssic amb principi i final, 
sinó un procés obert que es desenvolupa per si sol i que va allà on el vulguin i on el 
porta el vent, només amb la data de caducitat de l’annus mirabilis del 1992. Combina 
escenaris i ciutats i involucra actors totalment diferents. En la confecció de l’aixovar  
i dels regals de noces cadascun té la seva pròpia dinàmica. És un món en si mateix.  
És com una infecció, és una mica biològic. 

Aquest relat acaba el 1992. És incomplet perquè omet desenes d’accions miraldianes. 
Es limita a les «americanes». He utilitzat deliberadament el terme «americà» i «Amèrica» 
per referir-me als Estats Units, tal com fan els nord-americans, que confonen la part amb 
el tot. Però és precisament a través d’aquesta americanització que l’artista participatiu 
Miralda es convertirà en realment americà quan traslladi el seu centre d’operacions  
a Miami i s’embarqui en projectes com Sabores y Lenguas per tot el continent. Però això 
ja és una altra història.
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Una pirueta del destí els porta a descobrir el local que estava situat just davant del 
loft del 228 de West Broadway: a la porta del vell Teddy’s, un restaurant italià amb una 
història molt llarga i un munt de llegendes, com la que diu que en aquell solar hi va 
viure Edgar Allan Poe, hi ha penjat un cartell que diu «For Rent». Els anys vint va ser 
un restaurant popular de cuina alemanya i el 1945 va passar a mans de Sal Cucinotta, 
que el va transformar en un luxós restaurant italià pel qual desfilaven estrelles de 
cinema i famosos de tota mena, així com importants personatges de la màfia. Miralda  
i Guillén visiten l’antic Cucinotta i descobreixen que el lavabo està totalment recobert 
de fotos dels anys cinquanta i que el local conserva gairebé intactes l’antiga decoració, 
els mobles i fins i tot els canelobres. És com si els hagués estat esperant. En tres mesos, 
i amb un pressupost relativament modest, reciclant tot el que hi troben, hi obren  
El Internacional. Conserven l’antiga façana, en la qual fins i tot pot entreveure’s el nom 
antic, però al terrat hi col·loquen una rèplica de mida natural de la corona de l’Estàtua 
de la Llibertat.

Pel que fa a la cuina, El Internacional va ser el primer restaurant que va donar  
a conèixer les tapes als Estats Units. I pel que fa a l’estètica, constituïa la quinta 
essència del món miraldià. En l’àmbit social, era el lloc on es creuaven totes les línies 
del Manhattan de mitjans dels anys vuitanta. La successió d’accions i esdeveniments 
era ininterrompuda i sempre sorprenent. Un exemple: el dia de Sant Valentí va reunir 
53 parelles de bessons davant de plats idèntics però de sabors diferents. Per allà va 
passar tot el Who’s Who de Nova York: d’Andy Warhol a Sara Montiel, de Jean-Michel 
Basquiat a Pina Bausch i Robert de Niro, de David Lynch a Frank Zappa, passant per 
David Byrne, Michael Douglas, Grace Jones, Diane Keaton i Keith Haring, a més  
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Sangría 228 WeSt B’Way, Nova York, 27-28 d’octubre del 1972
Muntadas i Miralda van concebre una acció participativa en el loft que compartien a Tribeca, a la qual van acudir més de cent 
convidats. Els artistes van oferir una degustació d’arròs aromàtic acolorit i dos enormes bols de sangria, mentre en una  
pantalla es projectaven pel·lícules, diapositives i experiments sensorials de Muntadas, i diapositives de celebracions de Miralda. 
L’endemà es van escampar les restes d’arròs sobre la calçada, de manera que els colors i la textura es van anar transformant 
fins a desaparèixer a mesura que els cotxes hi passaven per damunt.
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228 West Broadway, a més de ser una adreça i un 
loft a Tribeca, va ser un laboratori d’art/vida en 
què contínuament es desplegaven i incidien «acti-
vitats» que agafaven cos entre la producció i l’ex-
perimentació. La quotidianitat privada compartida 
es disposava a ser pública.

Sangría 228 West B’Way (1972) va ser una 
d’aquelles activitats i es podria dir que va ser el 
resultat d’una situació i d’un context. 

La situació va ser la convivència, el fet de com-
partir un espai, un lloc de treball que també era 
habitatge.

El context era el de principis dels setanta a 
Nova York, en què la producció estava lligada a un 
lloc i l’estudi encara tenia cert sentit. Així, el con-
cepte de post studio definiria millor, almenys per 
mi, l’ús dels espais vinculat a una forma de treba-
llar en desplaçaments. L’estudi era un lloc de tre-
ball i en aquell moment coexistien espais similars 
on s’estaven «cuinant» coses i on hi havia moltes 
ganes de compartir. Aquelles activitats no acostu-
maven a sortir de l’àmbit privat, però a poc a poc 
es va anar estenent la idea de l’open studio i van 
començar a sorgir espais –que es definien com a 
alternatius– en què un públic reduït, interessat i en 
molts casos amic, era a la vegada autor i audièn-
cia, o viceversa.

Els museus i les galeries comercials estaven 
lluny d’interessar-se per aquelles iniciatives i res-
sonava en l’ambient una tendència al do it your-
self que impulsava propostes en forma d’accions, 
performances, concerts o instal·lacions que nor-
malment convivien entre si i estaven obertes a la 
participació.

Aquest seria l’origen d’espais com la Franklin 
Furnace, Artists Space, Printed Matter, 112 Greene 
Street, Clocktower o 3 Mercer Street… Tots ells, 
escenaris de pràctiques d’experimentació i risc.

La proposta de Sangría, al 228 West Broadway, 
va ser una experiència compartida de treball i cer-
ca de territoris sensorials, accessible a un públic 
reduït. 

Per part de Miralda, en forma de celebració 
ritual i disposició visual d’elements comestibles, 
en què el color era un element important. Miralda 
va arribar a personificar i integrar el color en la 
seva vida quotidiana, tant en els seus objectes  
i composicions com en la manera de vestir, i així 
es va crear un personatge (no en un sentit literari 
ni teatral, sinó absolutament existencial). 

En el meu cas, vaig fer accessibles les meves 
propostes subsensorials mitjançant projeccions 
en gran format. 

Vam decidir compartir el treball: els àpats de 
colors de Miralda i les meves experiències sub-
sensorials, a través de disposicions espacials i 
projeccions de documents que feien pensar 
sobre aquelles noves accions i provaven de fer-
les visibles. L’espai vertical (el de la projecció)  
i l’espai horitzontal (el del terra) complementa-
ven dues pràctiques diferents que «demanaven» 
o «proposaven» la participació, paraula que ens 
semblava clau i que en algunes ocasions es tor-
nava paradoxal.

El resultat de l’ofrena es representava amb 
una generositat inherent i una estranya habilitat 
d’amélioration –segons el terme de Pierre 
Restany–, que es plasmava en la vida quotidiana 
i pública. 

El que inicialment havia de ser l’acció d’un dia 
va tenir una continuïtat imprevista l’endemà, quan 
vam sortir al carrer, davant del 228 West Broad-
way. L’activació de la proposta en l’espai públic va 
traslladar l’interès al fet d’utilitzar el carrer, a l’en-
contre amb un públic desconegut… passer-by, 
intencions, a veure què passa, provocació…

L’arròs acolorit dibuixava una escala cromàtica 
que a poc a poc, amb el pas dels cotxes, s’inte-
grava amb l’asfalt i amb el temps anava desapa-
reixent. Així mateix, es van anar desplegant un 
seguit d’intervencions sensorials que pertanyien a 
l’àmbit privat. La tactilitat es traslladava a l’espai 
urbà i els materials s’integraven en el paisatge. 

La proposta era un híbrid indefinible de pràcti-
ques i formes de presentació. La coexistència de 
l’espai expositiu i de l’espai quotidià vivencial era 
patent; no es diferenciaven.

Van assistir-hi coneguts i una cadena expan-
dida de gent gràcies al boca a boca. Esperàvem 
cinquanta persones i en van venir més del doble 
en diversos moments del dia. 

Amb aquestes premisses es pot entendre que 
en Miralda i jo decidíssim obrir l’espai on vivíem  
i treballàvem, i ampliar les propostes personals a 
l’àmbit públic. Aquelles primeres accions després 
van generar projectes més definits, com ara 
Celebration of the Senses, que es va presentar en 
un altre context i situació, en espais alternatius  
i centres culturals universitaris dels Estats Units.

notes sobre 228 West B’Way
Muntadas
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Food Situation for a Patriotic Banquet a l’exposició De gustibus non disputandum, MNCARS, Madrid, 2010, i a l'Arts & Food, 
La Triennale di Milano, 2015.



MovaBle FeaSt, Ninth Avenue International Festival, Nova York, 12 de maig del 1974
Miralda va participar amb Movable Feast en el Primer Festival Internacional de la Novena Avinguda de Nova York, organitzat  
pels veïns del barri com a resposta a l’amenaça d’un projecte de reurbanització. Els comerciants del barri van finançar  
l’elaboració d’una carrossa de tres nivells ideada per Miralda per a la desfilada, composta d’aliments acolorits i ornamentada  
amb flors de paper, garlandes de fruita i verdura, i panels d’arròs que representaven les diverses nacionalitats dels veïns.
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Durant la desfilada, els escolars i els comerciants del barri es van intercanviar fruites, pans i plats preparats;  
l’alcalde de Nova York, Abraham Beame, va ser present a la desfilada. L’associació local de boy scouts va col·laborar  
repartint llesques de pa de colors.
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red die #2, Fine Arts Building, Nova York, 22 de maig del 1976
Miralda va idear una performance participativa per retre homenatge al color vermell després de la prohibició del colorant alimentari 
Red Dye número 2 per part dels americans i els russos, mentre que els europeus van prohibir el número 4. Miralda jugava amb les 
paraules dye (colorant) i die (morir) en una acció en la qual tres cuiners, inclòs el mateix Miralda, van preparar tres versions d’una 
mateixa amanida d’arròs amb tres colorants vermells (2, 3 i 4), perquè els participants escollissin lliurament quin d’ells desitjaven tastar.
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Labor Day Festa, Artpark, Lewiston, Nova York, 5 de setembre del 1977
Als Estats Units, el Labor Day (equivalent al Dia del Treball o Primer de Maig europeu) se celebra el primer dilluns de setembre, 
abans de tornar de les vacances d’estiu. Miralda va concebre una acció-processó amb prop de tres-cents assistents basada  
en l’oposició treball/vacances, a l’Artpark de Lewiston, una petita localitat del nord de l’estat de Nova York, situada a prop  
de les cascades del Niàgara i a la riba del riu que és alhora la frontera canadenca.
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Proposta de guió i dibuix preparatori de l’itinerari de la processó.
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Els entrepans s'havien embolicat amb paper parafinat on s'hi reproduïa un article sobre l’atur, publicat al New York Times.
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Antoni Miralda va visitar Texas per primera vegada 
als anys setanta convidat per la seva amiga i futura 
col·laboradora Rita Gardner. No coneixia gaire de 
prop els Estats Units –prèviament només havia 
estat a Nova York– i la ciutat el va fascinar de  
seguida. Va descobrir que el paisatge, la gent, el 
caràcter i els rodeos eren molt afins al seu interès 
personal i artístic per la cultura popular. Gardner, 
que havia nascut a Texas, va proporcionar a Miralda 
valuosos contactes de persones, institucions i orga-
nitzacions locals, i li va oferir la possibilitat de co-
nèixer Texas des d’una doble perspectiva: com a 
visitant i com a nadiu. En estreta col·laboració amb 
Gardner i amb el suport de James Harithas, ales-
hores director del Contemporary Arts Museum de 
Houston (CAMH), Miralda va concebre Breadline 
(1977) en tres parts: una performance inaugural, 
una instal·lació que anava evolucionant i l’exposició 
mateixa, que constava de la fila de pa que donava 
títol al projecte (Breadline); Texas TV Dinner (1977); 
Macaroni Landscape (1977); textos manuscrits a 
la paret sobre el color i la cultura, i una sala dedica-
da a la història de les Kilgore College Rangerettes.

Breadline s’inspirava en el mateix espai museís-
tic, les sales del qual s’havien remodelat el 1970, 
i també en els temps en què Miralda havia estat 
a Texas. Amb quatre mil barres de pa servides per 
la Rainbow Bakery de Houston, Miralda va idear 
una línia de pa que havia de créixer durant l’expo-
sició fins a formar un mur que dividís la sala. Cada 
extrem reposava sobre una estrella (una Lone 
Star, en homenatge al sobrenom de Texas) amb 
llums de neó intermitents on es podia llegir salt (en 
vermell) i sugar (en blau). La intenció de l’artista 
era crear una obra que evolucionés amb el temps i 
amb la qual es pogués interactuar. No només volia 
treballar en espais singulars, sinó involucrar aquells 
que ho havien de veure. A Breadline hi havia un 
gran interès pel moviment: calia veure l’obra des 
de totes dues bandes i els visitants s’havien de 
moure pel voltant per experimentar-la de ple.

L’interès de Miralda pel significat del menjar  
se centrava tant en el lloc que ocupa en la cul-
tura com en la seva relació amb la supervivència.  
El títol funciona com un joc de paraules: line 
(«línia», «fila») fa referència a la línia o fila literal de 
pa, però també a les grans cues que feia la gent 
per aconseguir menjar durant la Gran Depressió.  
En paral·lel a l’exposició, la instal·lació Texas TV 
Dinner constava de set vídeos que mostraven la 
preparació i el consum d’àpats en diversos restau-
rants de Houston i n’analitzava l’estructura social  
i de classe mitjançant l’estudi de què i on consu-

meix la gent. Tant Breadline com Texas TV Dinner 
fan servir el menjar com un mitjà raonable i funcio-
nal per comunicar determinades situacions huma-
nes: la supervivència, la ideologia, la violència, el 
dol, la tradició i el ritual.

La intervenció de les Kilgore College Rangerettes 
responia a l’interès i la curiositat que Miralda sen-
tia pel grup, del qual havia parlat abans amb 
Gardner, que justament es va acabar convertint en 
una especialista audiovisual al CAMH. Les majo-
rets li interessaven perquè les considerava autèn-
ticament texanes i idònies per al projecte. I encara 
ho va veure més clar després de reunir-s’hi i conèi-
xer Gussie Nell Davis, que n’era la fundadora  
i directora. El museu «sentimental» presentava 
objectes de les Rangerettes i projectava un nou 
documental de Gardner. El grup també va actuar 
la nit de la inauguració per donar el tret de sortida 
al projecte. Acompanyades de la seva banda de 
música, seixanta-cinc rangerettes van muntar la 
instal·lació, que va culminar amb la primera capa 
de la Breadline, i on es concentrava prou pa per 
formar la línia que s’havia d’acabar transformant 
en una paret.

La nit de la inauguració hi havia una gran 
diversitat de públic: mecenes, la gent del Texas TV 
Dinner, autèntics cowboys texans i, evidentment, 
les Rangerettes. Va ser un vespre distès i festiu, 
però també hi va haver un bon enrenou, quan la 
multitud va començar una batalla campal de pa 
que es va traslladar fora del museu i fins al carrer, 
després de l’actuació de les Rangerettes. Aquell 
gir dels esdeveniments va fer entendre a Miralda 
que el projecte podia anar molt més enllà d’una 
simple performance. Va veure’l com una oportuni-
tat perquè tothom hi participés: com una reacció 
a la performance i a les idees que representava  
i mostrava. Aquella mateixa energia era la prova 
de l’èxit del projecte. Miralda va veure que les 
idees que volia transmetre –la construcció del 
Breadline, la presentació de Texas TV Dinner i les 
seves impressions de Texas– aquella nit arribaven 
a tots els presents. 

Per a rita 
Paul Schimmel

breaDLine, Contemporary Arts Museum, Houston, 28 d’octubre – 27 de novembre del 1977
Breadline (paraula que designava la cua que es formava per aconseguir menjar de forma gratuïta en l’època de la recessió) va ser 
una instal·lació en cinc parts i a la vegada una performance inaugural a càrrec de les Kilgore College Rangerettes.
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A l'acte inaugural (opening routine), el grup Kilgore College Rangerettes va col·locar la primera filera de pans de la peça central  
de la instal·lació, la Breadline. A l’entrada de l’espai, Miralda va instal·lar un museu «sentimental» dedicat a les Rangerettes,  
a la seva història i als seus records.
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Breadline consistia en un mur de seixanta metres de llarg format per quatre mil pans de colors que dividia l’espai de la sala.  
A cada extrem de la Breadline una estrella, emblema de l’estat de Texas amb un rètol intermitent de neó vermell i blau, indicava  
les paraules salt i sugar. 
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La instal·lació Texas TV Dinner estava formada per set safates-pantalla de televisió en color que mostraven la preparació  
i degustació de cada un dels plats dels diversos restaurants de Houston que l’artista i el seu equip havien escollit.  
Per a cada un dels diferents plats es transmetia una melodia a través d’una copa de cristall Tiffany que servia d’auricular.
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Retrats del personal dels restaurants, dels clients i dels músics, entre altres, presents durant la filmació dels vídeos.
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Wheat & Steak, Kansas City, 7-21 de novembre del 1981
Amb motiu de l’American Royal, el certamen anual més important de Kansas City relacionat amb la collita i la cria de bestiar, 
Miralda va concebre un gran projecte d’art públic per al qual va mobilitzar milers de ciutadans de Kansas. El projecte constava 
de tres parts: la desfilada al centre de la ciutat, l’exposició dins i fora de la Nelson Art Gallery i la instal·lació i cerimònia  
a la Kansas City Board of Trade.

«Per mi, el treball de Miralda va ser una revelació, 
amb la seva manera de mostrar fins a quin punt 
els objectes que formen part de la nostra vida 
quotidiana, com ara una llesca de pa, una 
espiga de blat o un equipament d’equitació, 
poden transformar-se amb una increïble facilitat 
a través del color i el disseny i convertir-se en 
una altra cosa, una cosa totalment diferent.»

Morton Sosland

Vaig conèixer Miralda a través de Dale Eldred,  
que havia vist la seva exposició Breadline al 
Contemporary Arts Museum de Houston el 1977,  
i més tard l’havia dut a Kansas City a fer una con-
ferència al Kansas City Art Institute. Vaig anar a la 
presentació i en vaig quedar absolutament impres-
sionada. Vaig tenir clar que a Kansas City hi havíem 
de fer alguna cosa, i vaig plantejar la idea a un 
grup de col·leccionistes que estaven interessats  
a descobrir i finançar projectes d’art públic.  
La Contemporary Art Society estava organitzada a 
través de la Nelson Art Gallery (actualment el 
Nelson-Atkins Museum of Art) i de Ted Coe, el direc-
tor d’aquell moment. Ja havíem dut a terme dos 
projectes –Wrapped Walk Ways, de Christo (1977-
1978) i Sun Structures, de Dale Eldred (1979)–  
i vaig pensar, amb encert, que aquell podria ser el 
tercer. Deixant de banda les evidents diferències 
conceptuals i estètiques d’aquests projectes, 
sabíem que aquesta vegada seria una altra cosa  
i que senzillament no el podríem dur a terme sense 
la col·laboració de moltíssims voluntaris actius, 
artistes, patrocinadors i tota la gent de Kansas City.

El projecte que finalment va proposar Miralda 
va ser una celebració que se servia de temes 
populars i que, a més, atreia diferents grups soci-
als i fomentava un intercanvi cultural entre tota la 
nostra comunitat. Amb la seva imaginació artís-
tica, les accions que proposava conformaven una 
investigació de relacions i experiències disteses 
que expandien els límits formals dels museus, les 
col·laboracions corporatives, els grups comunita-
ris i els espais públics. Miralda és un artista que 
provoca situacions i crea entorns que experimen-
ten amb el comportament de les masses, amb 
l’ús de peces úniques, escultura, fotografia, vídeo, 
arquitectura i urbanisme. La seva proposta era un 
projecte d’art públic basat en tres accions que 
celebraven el paper de la cultura del menjar tant 
en el present com al llarg de la història de la comu-
nitat agrícola de Kansas City.

Vaig néixer i créixer a Kansas City, i em pensava 
que coneixia prou bé la ciutat fins que Miralda  
va venir a fer-hi el seu pla de recerca, planificació  

i execució. Vam invertir-hi dos anys. Quan es tracta 
d’observar i actuar en un lloc concret, Miralda era 
–és!– un veritable geni. En la seva primera visita
a Kansas City, es va fixar en una munió de nois
i noies amb jaquetes blaves que eren a l’aeroport,
membres de la convenció Future Farmers of
America, i en la proliferació de corones escampa-
des per tota la ciutat –corones que aquí, però,
representaven un altre tipus de reialesa. Hi havia
milers de participants celebrant rituals vinculats a
la collita i a la ramaderia en una convenció de
l’American Royal. L’American Royal ha estat un
dels nostres esdeveniments anuals més importants
des del 1899 i celebra amb diversos concursos la
rica herència agrícola de la nostra regió. Però
només Miralda va tenir la perspicàcia de veure la
curiosa juxtaposició entre la presentació simultània
de les debutants «belleses de l’American Royal» (els
pares adinerats de les quals en patrocinaven l’acte),
a dalt, al saló de ball, i la del bestiar a baix, a
l’arena: les cries de l’alta societat, les cries del bes-
tiar… Dos mercats de carn ben diferents!

Mentrestant, vaig saber que la Kansas City 
Board of Trade (KCBT) celebrava el seu 125è ani-
versari el 1981, l’any en què s’havia d’inaugurar el 
projecte. La KCBT era una llotja americana de 
futurs i opcions de matèries primeres, especialit-
zada en el blat dur vermell d’hivern, l’ingredient 
principal del pa. Miralda havia arribat a Kansas 
City per primera vegada just uns dies abans de la 
convenció Future Farmers of America i ràpida-
ment havia lligat els caps per a la proposta de 
l’espectacular projecte que duria per nom Wheat 
& Steak.

Era clar que la nostra comunitat duia el comerç 
agrícola a les venes. Hi va haver un moment en 
què un de cada sis xecs a Kansas City tenia a 
veure amb alguna mena de negoci agrícola, així 
que la maquinària creativa de Miralda va arrencar 
a partir d’aquesta idea. Van començar a sorgir 
dibuixos, fotografies i escrits, però evidentment 
vam haver de pensar en la manera de finançar  
i organitzar la insòlita sèrie d’actes que l’artista 
havia començat a imaginar. Avui dia, les comuni-
tats, gran i petites, solen buscar maneres de parti-
cipar en projectes creatius com aquest, però no va 
ser el cas, llavors. Teníem molta feina per davant, 
així que ens vam dividir en grups de treball, cada 
un centrat en un element d’aquell circ de tres pis-
tes: la participació en l’American Royal Parade  
–una desfilada dins una desfilada– que acabaria
amb una instal·lació al Crown Center, un acte a la
KCBT i una exposició a la Nelson Art Gallery.

Observacions i col·laboracions: entendre una ciutat
Suzie Aron
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¿I d’on trauríem la gent, l’equipament i el 
material per construir els elements del projecte? 
En aquells temps, l’art públic –o més aviat l’art 
públic participatiu– no havia tingut cap presència 
a Kansas City. Eren temps en què les ciutats 
encara no havien reconegut l’impacte econòmic 
de l’art, però jo estava convençuda que havíem de 
posar-nos en contacte amb l’editor Morton 
Sosland, mecenes artístic i home ben connectat 
dins dels cercles de la indústria agrícola. La 
Nelson Art Gallery ens donava prestigi, però el 
projecte no s’hauria pogut dur mai a terme sense 
Morton. Va ser ell qui ens va presentar executius 
de la KCBT, de la Cambra de Comerç Agrícola, 
grangers i molta altra gent que mai havia estat 
convidada a formar part d’un projecte artístic. 
Tots es van mostrar engrescats i receptius.

Morton també va aconseguir el suport de 
Robert Hatch, president i director de l’Interstate 
Bakeries Corporation, molt coneguda a tot el país 
pel seu pa de motlle Wonder Bread, que es feia a 
Kansas City. Una de les experiències visuals més 
apassionants que he tingut mai va tenir lloc en 
aquella planta de producció, mentre veia baixar 
sis mil barres de pa de colors per la màquina i les 
cintes transportadores. Quin espectacle! Barres 
blaves, daurades i roses de Miralda que després 
van fer de maons per construir un mur a la ceri-
mònia-banquet Gold Taste de la KCBT.

La desfilada de l’American Royal havia estat 
sempre una cerimònia entranyable per a la ciutat. 
Aquella havia de ser la desfilada més gran fins 
llavors, amb la secció de Wheat & Steak ocupant 
tota una illa de llarg. Miralda va transformar els 
elements tradicionals de la indústria agrícola en 
lúdics i vistosos símbols de celebració de la histò-
ria, la virtut, el ritual i la castedat, entre d’altres. 
Uns quants restaurants, amb els quals teníem 
relació gràcies al meu negoci familiar de confec-
ció d’uniformes, ens havien cedit vaques de plàs-
tic. Les remolcaven uns quants Cadillac 
descapotables, grossos i llargs, que passejaven 
també les «reines de la collita»; i venedors de la 
International Harvester Company ens van deixar 
les enormes recol·lectores que cobertes de «blat» 
lluent, vam transformar en «espantaocells». Vam 
convidar a participar-hi Willie A. Smith, fundador i 
director de la comparsa dels Marching Cobras del 
carrer 23: una vintena de nois del grup sostenien 
ganivets, forquilles i falçs gegantins de color plate-
jat i blau reial; una altra vintena duien grans filets, 
talls rodons i llonzes de porc fets d’escuma de 
poliestirè pintades, i la banda dels Marching 
Cobras del carrer 23, amb les seves danses, apor-
tava ritme i moviment al llarg dels més de tres 
quilòmetres de ruta de la desfilada. Vestits amb 
capes daurades, que brillaven en el vent, una altra 
vintena de voluntaris duien contenidors de «blat» 

tan feixucs que havien de portar-lo entre dos per 
equilibrar-ne el pes al llarg del recorregut. Com a 
part del conjunt, altres participants duien una col-
lecció de sacs per a gra, antics o encara funcio-
nals, cosits entre si i amb els quals formaven 
grans pancartes.

Un altre element destacat de la desfilada i de 
l’exposició de la Nelson Art Gallery era el Tri-Uni-
Corn, una carrossa de fibra de vidre que consistia 
en un bou, un porc i un xai, cadascun d’ells amb 
una banya incrustada de blat de moro, disposats 
un sobre l’altre. Les figures, escorxades duien pin-
tada la musculatura i, en lletres daurades s’hi 
havien escrit els noms de les peces de carn. El 
conjunt estava plantat sobre una taula sacrificial, 
que feia referència al Sopar de la Collita, una festa 
tradicional de celebració de la collita, en què es 
mata i es menja un animal al camp.

I després encara, hi havia la meravellosa car-
rossa amb la Royal Crown (la corona reial de la 
Reina de la Collita) feta amb més d’una tona de 
llard relliscós de color rosa, blau i blanc, acompa-
nyat de panotxes de blat de moro acabat de collir 
i centenars de barres de pa de colors.

Vaig aconseguir l’ajut del meu amic Albert 
Silverman, propietari de la Central Bag Company, 
que produïa bosses impreses de llavors, pinso i 
farina. Miralda va dissenyar una bossa personalit-
zada per fer servir en diverses fases del projecte. 
El model original el va cosir Montse Guillén, la 
seva col·laboradora habitual, i amb el sac es van 
confeccionar unes estovalles per a la taula escul-
tòrica de la Royal Crown de la Reina de la Collita.

Jim Dawson i Steve Doyal, les persones de con-
tacte de l’empresa Hallmark, ens van ajudar a 
aconseguir finançament i els permisos de la famí-
lia Hall. Hallmark va cedir un espai tant per cons-
truir la carrossa de la Royal Crown de la Reina de 
la Collita,  com per celebrar la festa per als parti-
cipants de la desfilada al final de la ruta, on es 
donava a tothom, perquè la lluís, una corona dis-
senyada per Miralda. Milers de persones es van 
implicar amb la ciutat com no havia passat mai 
abans. Estaven habituats a veure una desfilada 
estàndard i, quan va aparèixer la secció de 
Miralda, van quedar bocabadats i entusiasmats.

Tot plegat culminava a la Nelson Art Gallery, 
on, juntament amb el Tri-Uni-Corn i els altres ele-
ments de la desfilada, una exposició dins i fora del 
museu aprofundia en el procés amb una instal-
lació especial i la documentació preparatòria. 
Aquells extraordinaris dibuixos i anotacions –que 
probablement d’entrada no havien estat pensats 
per ser vistos– van resultar per als visitants didàc-
tics i fascinants. Era una mostra clara de la capa-
citat única de Miralda per observar i comprendre 
la ciutat, i de tornar a presentar-la i celebrar-la 
amb els seus propis ciutadans. 

Un dels aspectes més destacats del projecte 
era la gran quantitat de feina que suposava. Per 
sort hi havia moltíssims voluntaris de la comuni-
tat, com Willy Knight, Bonnie Winston, Fehmi Zeko 
i la família Baker. També hi ha havia diversos 
estudiants del KC Art Institute, com ara Tom 
Miller, que van fer d’assistents de producció i van 
construir el mur de pa, les carrosses, els accesso-
ris, etcètera. Per a ells, que tot just eren al comen-
çament de les seves carreres creatives, va ser 
sens dubte una experiència fantàstica.

Un equip especial de voluntaris treballava per 
transformar l’espai del parquet de la KCBT en una 
presentació interactiva per a la cerimònia-banquet 
Gold Taste. S’hi sentia la forta aroma dels pans de 
colors apilats que havien de servir de taló de fons 
per a la projecció d’un audiovisual poètic i crític 
sobre el cereal i la carn.

Al llarg d’aquella setmana, als matins, els bro-
kers, asseguts a les seves taules, compraven i 
venien futurs de matèries primeres per telèfon, 
mentre que als vespres els voluntaris de Wheat & 
Steak aixecaven el mur de pa.

Aquesta instal·lació es va dur a terme el  
dissabte següent, una setmana després de la  
des filada de l’American Royal. Era una celebra-
ció comunitària a la KCBT per la festa del seu  
125è aniversari. Mai s’havia permès l’entrada a 
cap civil al parquet de negocis, i allà ens tenies, 
amb els Marching Cobras del carrer 23 tocant i 
ballant. Hi havia trenta-cinc taules, cadascuna 
cablejada amb telèfons, recobertes amb estovalles 
de paper d’or, amb transparències de colors en cai-
xes de llum, totes elles mostrant imatges a tot color 
de cereals o de carn. (La venda anticipada de les 
caixes de llum va ajudar a finançar el projecte.)

Miralda va transformar la sala del personal, la 
Dr Pepper Room, exposant-hi l’enorme cap del bou 
rescatat de la carrossa de la corona, juntament 
amb una peça de videoart sobre la cultura gastro-
nòmica del cereal i de la carn. S’hi van reunir cen-
tenars de participants, que canviaven dòlars per 
llesques de pa blau reial recobert de làmines d’or 
de 24 quirats. En safates fetes de caixes de llum, 
xefs i cambrers servien carn de vedella, xampany  
i minipanotxes de caviar embolicades amb fulles 
de blat de moro. Va ser una comunió realment 
increïble. 

No sé com Miralda va sobreviure a tota aquella 
història. Es va desviure per fer aquell gran regal a 
la ciutat sense gairebé ni dormir ni menjar. A canvi 
dels seus esforços heroics, molts dels nostres 
veïns es van unir per fer realitat la seva visió. Gran 
part de l’èxit de Wheat & Steak es va deure al fet 
que es tractava d’un projecte col·laboratiu a favor 
d’una idea creativa. La documentació del projecte 
és la prova que una comunitat sencera de gent es 
va alçar i va dir: «Sí! Com podem ajudar?»
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Crònica visual de Kansas City vista per Miralda i dibuix preparatori del projecte.
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Imatges de la preparació i fabricació dels diferents elements del projecte. Les dues últimes imatges mostren el destí final  
del cap de bou que, després de sobreviure a la corona de la Reina de la Collita, es va mostrar a la sala del personal, la Dr Pepper 
Room de la Kansas City Board of Trade, i va acabar al cementiri de despulles de bestiar, com un animal més.
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Dibuixos preparatoris de la desfilada i guió original del projecte.
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Exposició Wheat & Steak a la Nelson Art Gallery, 7-21 de novembre del 1981.
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Dibuix i preparatius per a Gold Taste a la Kansas City Board of Trade, 13-15 de novembre del 1981.
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Cerimònia Gold Taste a la Kansas City Board of Trade, 13 de novembre del 1981. Captures del vídeo Wheat & Steak Gold Taste, 2008. 
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thankSgiving: the animalS’ Banquet, zoo del Bronx, Nova York,  
27–29 de novembre del 1981
Projecte realitzat en col·laboració amb Karin Bacon –directora del programa d’activitats del zoo del Bronx–, que reflexionava 
sobre les implicacions culinàries i culturals del Thanksgiving Day (Dia d’Acció de Gràcies). Miralda i Bacon van centrar el  
seu projecte en els animals i es van preocupar pel seu menú. Es van convidar dotze personalitats relacionades amb el món de  
la gastronomia a preparar un plat especial per a cada un dels dotze animals escollits; el plat havia d’incorporar ingredients  
de la dieta de cada animal.
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La instal·lació consistia en una gran taula sobre la qual hi havia escultures d’animals mitològics comestibles, una instal·lació  
a manera de restaurant i una videoinstal·lació amb la dieta dels animals. Una processó culminava l’acció amb l’ofrena dels plats 
preparats als diferents animals.
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Per raons tant pràctiques com poètiques, Miami 
es va convertir a partir del 1981 en una important 
i productiva base d’operacions per a Miralda. 
L’artista va visitar el sud de Florida per primera 
vegada gràcies a una invitació del New World 
Festival of the Arts. La idea que en fos l’artista 
visual convidat comptava amb l’aval de Jan van 
der Marck, aleshores director del Center for the 
Fine Arts, i el suport de Micky Wolfson, principal 
benefactor i impulsor d’aquella ambiciosa inicia-
tiva cultural. Miralda era l’artista idoni per comple-
mentar un ventall d’arts escèniques (també 
d’òpera i música) en diversos punts de la regió.

Montse Guillén va acompanyar Miralda a 
Miami i junts van trobar-hi de seguida una segona 
llar, mentre mantenien el loft de Tribeca, a Nova 
York. Tan bon punt es van haver instal·lat en un 
cèntric hotel, es van començar a interessar per tot 
allò que tenia a veure amb aquella ciutat tropical: 
la història, la gent, els racons, els barris i restau-
rants i tot el que es trobaven mentre circulaven 
per la ciutat, en coneixien els residents i investiga-
ven imatges i treballs històrics publicats.

 Dins dels canvis de paradigma regional dels 
anys vuitanta, Miralda va arribar a la Ciutat Màgica 
enmig de la turbulència causada per l’afluència 
recent de desenes de milers d’exiliats cubans que 
havien travessat l’estret de Florida durant l’èxode 
de Mariel. L’augment sobtat de la població va fer 
créixer la comunitat d’exiliats cubans establerta  
a la ciutat al costat de les comunitats afroameri-
canes, els blancs americans de tota la vida i els 
enclavaments jueus i jewbans (judeocubans), 
sobretot a Miami Beach. Alguns immigrants  
de l’Amèrica del Sud van començar a instal·lar-s’hi  
a mesura que evolucionava el clima econòmic i 
polític en països de l’Amèrica Central o de l’Argen-
tina, el Brasil, Colòmbia i Veneçuela. Aquesta 
vibrant amalgama de persones i tradi cions va ali-
mentar la creativitat de Miralda i el va inspirar a 
«atacar» la ciutat amb una entrega i imaginació 
desfermades.

Ben aviat Miralda va voler formar un equip de 
treball. Em va demanar que fos el coordinador  
de projectes per ajudar-lo a executar les seves 
idees per al Festival i a coordinar aspectes con-
crets de les iniciatives que tenia en marxa. Ben 
aviat em vaig adonar que la meva implicació seria 
molt més profunda del que mai m’hauria pogut 
imaginar. Per atendre les qüestions burocràtiques 
vam instal·lar una oficina en un magatzem de  
la ciutat, gairebé fora del centre urbà, en la con-
fluència de Biscayne Boulevard amb el Carrer 6.  

El Festival ens havia procurat una habitació a l’his-
tòric Everglades Hotel, molt a prop del que seria el 
nostre centre d’operacions. La Montse es va invo-
lucrar en totes les fases dels projectes emergents, 
i hi va aportar humanitat i energia, alhora que 
investigava mercats, botánicas, restaurants i boti-
gues de tot a un dòlar. Tan bon punt vam disposar 
d’un telèfon fix amb contestador automàtic, vam 
instal·lar-hi el fax, una eina indispensable per con-
nectar-nos a la creixent xarxa local i al món.

La curiositat de Miralda pel sud de Florida era 
infinita. Vam començar a recórrer sistemàticament 
els barris de Miami, i ens anàvem parant a tot 
arreu per fer un mos, comprar objectes, recollir 
mostres o «prendre notes». La descoberta de Coral 
Gables va donar lloc a les primeres aventures a la 
Petita Havana. Miralda va insistir a visitar Vizcaya, 
una mansió d’estil italianitzant construïda per l’em-
presari industrial James Deering als anys vint a la 
vora de Biscayne Bay. Després van venir Opa-locka 
i Coral Castle (Castell del Corall), a la zona sud de 
la ciutat. Indefectiblement s’afanyava a descobrir el 
que li era desconegut i a gaudir de les sorpreses de 
la zona. Tot i que aquella sobre càrrega cultural era 
benvinguda i estimulant per al grup, els organitza-
dors del Festival pressionaven Miralda perquè 
dugués a terme l’encàrrec. 

El Festival havia demanat a Miralda de crear 
una imatge icònica que havia de servir per a con-
textos i actes diversos. L’artista va elaborar un 
antifaç inspirat en el dibuix històric d’una sirena 
de dues cues, un monstre marí fantàstic que des-
prés s’havia de convertir també en una taula de 
banquet. Miralda va fer una recerca d’imatges his-
tòriques en llibres i biblioteques, i aquella imatge 
fantàstica del 1520, obra de l’artista català Juan 
Joffre, va acabar sent el símbol punyent que bus-
cava. La màscara, amb unes proporcions que 
encaixaven en qualsevol rostre, es va imprimir en 
colors plata i turquesa. L’enigmàtica figura de la 
sirena, recuperada de les profunditats del passat, 
es va convertir en símbol del Festival i en objecte 
de regal per als assistents a les actuacions musi-
cals i teatrals. 

D’altra banda, van anar sorgint diverses propos-
tes, sempre desbordants d’energia, per dur a 
terme intervencions artístiques en altres espais 
del sud de Florida, amb idees i projectes més rea-
listes els uns que els altres. Treballant amb abso-
luta independència de les organitzacions culturals 
imperants, Miralda se sentia lliure per perseguir 
qualsevol objectiu que es proposés, més enllà de 
la correcció institucional i dels límits culturals esta-

Les celebracions del solstici d’estiu  
i l’encant de la superlluna sobre Miami 
César Trasobares

MiaMi Projects, New World Festival of the Arts, Miami, 4-26 de juny del 1982
Amb motiu del New World Festival of the Arts de Miami, Miralda va elaborar cinc propostes relacionades amb diferents  
aspectes i localitzacions de la ciutat de Miami. Les úniques que es van dur a terme van ser l’escultura comestible  
Mermaid Table i la celebració del solstici d’estiu Domestic Coral Castle, realitzada en col·laboració amb Montse Guillén.
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blerts. Miami Beach, font principal de turisme local 
i centre de prestigi internacional, ho tenia tot  per 
convertir-se en un fructífer territori de partida.

Inspirat per la lluita d’historiadors i conserva-
cionistes partidaris d’evitar la demolició dels 
hotels art déco, Miralda va decidir centrar-se en 
edificis que havien estat enderrocats. Ho va fer 
amb una instal·lació escenogràfica en el luxós 
Hotel Fontainebleau, l’edifici modernista més 
imponent de Miami Beach, dissenyat pel llegen-
dari Morris Lapidus a primera línia de mar. Aquest 
cèlebre hotel de la Collins Avenue havia obert  
les seves portes l’any 1954, en plena «milla d’or». 
La seva arquitectura era una fita en els annals de 
Miami Beach per haver acollit memorables esde-
veniments històrics, clients glamurosos, i també 
per haver-se convertit en un dels platós preferits 
de la indústria del cinema, la televisió i la música. 

Miralda va dissenyar una sèrie de pastissos 
amb la forma dels hotels art déco que havien 
estat enderrocats perquè els confeccionessin a 
les pastisseries locals, en la línia dels dolços 
d’aniversari cubans. Els acolorits pastissos s’ha-
vien d’instal·lar en el vestíbul principal del llegen-
dari hotel com a símbol d’un llegat condemnat a 
desaparèixer, si ningú no era capaç de rescatar-lo. 
Barbara Baer Capitman, líder d’un dels episodis 
més agosarats per preservar tot un districte 
arquitectònic, va dedicar un esforç heroic a obte-
nir la protecció del National Trust for Historic 
Preservation, i va aconseguir que es conservés el 
districte més gran d’edificis històrics art déco 
d’Amèrica del Nord. Aquell tribut simbòlic de 
Miralda encara avui s’associa als edificis que van 
aconseguir sobreviure.

Per als cerimoniosos jardins de Villa Vizcaya, 
d’estil versallesc, Miralda va concebre un acte par-
ticipatiu amb una fantàstica barbacoa, la Vizcaya 
Solstice Gala. A banda de fer referència a una tra-
dició culinària popular de l’Amèrica meridional, es 
va servir també dels dibuixos de Jacques Le 
Moyne dels indis natius americans, alguns dels 
quals havien viscut a la regió. Miralda fins i tot va 
arribar a proposar que es rostissin ocells i rèptils 
típics de la regió, inclosos els seus exòtics cai-
mans, que probablement havien estat determi-
nants en la dieta original dels habitants del que 
més tard esdevindria Florida. Aquest projecte 
representava una crítica a l’esplendor de l’Amè-
rica postcolonial i presagiava ja la controvertida 
política global que seria tan freqüent en l’art de 
finals del segle xx.

Per al port, espai essencial per al tràfic marí-
tim i el comerç internacional, i autèntica «porta 
de les Amèriques», Miralda va proposar instal·lar 
una serp de mar gegantina feta de grills de 
taronja que abastava diversos edificis i que envol-
tava tres taules de bufet monumentals en forma 

de galions. Les taronges que formaven el cos de 
la Sea-Serpent of the New World feien referència 
a la fruita i la indústria estatals, i les taules de 
banquet recordaven La Niña, La Pinta i La Santa 
María de Colom. Amb la fusió del viatge i la des-
coberta, la condensació d’aspectes locals i uni-
versals, Miralda al·ludia a la riquesa culinària fruit 
de la trobada entre el Vell i el Nou Món.

Santa Comida, per la seva banda, reflectia una 
intensa investigació de les principals divinitats del 
panteó de la santería afrocubana, una religió sin-
crètica que es va desenvolupar al Carib i al Brasil. 
Es basava en converses informals amb practi-
cants i creients, i la informació recollida se cen-
trava en els aliments oferts als diversos déus.  
A més de les receptes, l’estudi incloïa imatges 
dels plats tal com se servien a cada potencia 
(nom amb què es coneixien els déus) segons 
explicaven santeros practicants. Immers en les 
obscures profunditats de la religió i l’antropologia, 
Miralda va establir les bases per a les seves 
in vestigacions posteriors sobre la nova conscièn-
cia multicultural que avui dia impregna l’obra d’ar-
tistes d’arreu del planeta.

Aquestes idees van persistir en la publica ció 
Miami Miralda, un diari gratuït ideat per l’equip 
del projecte que es va distribuir en tots els ac tes  
del Festival. Cada projecte tenia una «pàgina» amb 
informació complementària, dibuixos i notes de 
Miralda. L’única acció que es va dur a terme, 
Domestic Coral Castle, va tenir lloc en una «casa» 
sense teulada construïda amb  roca de corall de  
la zona per un immigrant letó, que esperava que 
la seva núvia vingués a Amèrica. Van ser molts els 
qui van fer un llarg recorregut en autobusos esco-
lars des del centre de Miami, i la vetllada va 
incloure una performance, en la qual els partici-
pants atònits van poder contemplar, enmig d’un 
escenari inversemblant, un actor que interpretava 
el paper del propietari de la casa. El foc d’una 
gran foguera servia per flamejar el vi servit en 
conquilles, mentre setze adolescents vestides de 
núvia es passejaven amb uns radiocassets que 
sonaven a tot volum.

En aquell art site-specific tan miraldià, realitat 
i fantasia es fonien contínuament. Aquella mera-
vellosa vetllada va fascinar, intrigar i inspirar els 
assistents. En molts aspectes, recordava les pri-
meres cerimònies i performances de Miralda: 
accions participatives d’estimulació gustativa  
i sensorial. La confluència inesperada d’un lloc, 
una gent, la beguda, el menjar i unes circumstàn-
cies incertes n’augmentaven la màgia.

 A banda de les propostes i per tal de generar 
actes en els principals museus de Miami, Miralda 
va convertir el símbol renaixentista de la sirena de 
doble cua, a la qual havia donat una nova vida, en 
una taula transformable. L’equip del projecte va 

elaborar cinc versions de la taula, cadascuna rela-
cionada amb el seu patrocinador. Tres dels princi-
pals museus locals van acollir actes de presentació 
de la Mermaid Table (Taula-sirena) abans que fos 
llençada a l’oceà Atlàntic i s’allunyés aigües enllà, 
empesa pel corrent del golf.

En la inauguració del Festival, la Mermaid Table 
oferia ostres i caviar sobre una base de formatge 
cremós a nombrosos vips, patrocinadors i famo-
sos de Miami que havien acudit a l’acte. La màs-
cara i la publicació també es van estrenar aquella 
nit; van marcar la pauta de l’àmbit artístico-visual 
del Festival i es van anticipar a les performances 
que hi hauria a continuació.

El Bass Museum de Miami Beach va presentar 
un acte amb una taula coberta de deliciosos dol-
ços preparats per Gilbert, un famós pastisser 
familiaritzat amb els pans i les postres mediterrà-
nies. A la sala principal del museu, flanquejada 
per uns enormes tapissos de Rubens, s’hi va reu-
nir una multitud de gent exultant per gaudir d’ob-
sequis especials com ara l’exòtic ou filat, una 
recepta que, segons Miralda, era tan delicada com 
els fils d’or de les obres d’art tèxtils. 

El Science Museum va acollir durant tot un dia 
una celebració amb una taula plena de plomes, 
llavors i menjar d’ocell, juntament amb ous de 
guatlla col·locats dins de nius comestibles  
de patates palla. Al voltant de la taula, situada a 
l’interior de l’edifici, hi havia sales on s’exposaven 
aus dissecades. El museu també mostrava una 
sèrie de gravats històrics d’ocells. Un elefant es 
passejava pels voltants del museu amb una repro-
ducció del flamenc de James Audubon pintada a 
la pell. Amb aquella barreja d’animals represen-
tats i reals, aliments per a humans i altres espè-
cies, els contrastos entre els cossos vius i els 
dissecats, Miralda qüestionava l’amplitud i la lli-
bertat de l’expressió artística en un context estric-
tament científic.

Després que el director del Lowe Art Museum 
prohibís l’ús del mero local, el pagre vermell i la 
palaia a la instal·lació (l’olor de peix dins del 
museu no hauria estat gaire apropiada), es va 
assortir la Mermaid Table de delícies de les pastis-
series locals, una solució de compromís que 
mirava de compensar la festa de peix caribeny 
que Miralda havia imaginat.

Una nit, la Mermaid Table va oferir, per a una 
festa privada a casa de Jan i Ingeborg van der 
Marck, un banquet amb un menú variat, en què hi 
havia un braç de gitano, dolços, fruites tropicals  
i coses per picar. Els convidats, molts dels quals 
havien vist la taula en les seves diverses presen-
tacions i havien compartit la riquesa culinària del 
sud de Florida, van animar Miralda i Montse 
Guillén a passar més temps a Miami. La parella 
va seguir el consell amb alegria i passió.

Després del Festival, Miralda va reprendre  
la seva miríada d’exposicions, publicacions i pro-
jectes en altres indrets, però el l’impacte que han 
tingut les seves investigacions inicials a Miami  
és impressionant. Amb el temps, Santa Comida  
va evolucionar fins a esdevenir una obra indepen-
dent que actualment forma part de la Col·lecció 
MACBA. Miralda havia ampliat les seves col-
leccions d’objectes i records per tot el sud de 
Florida.

Bona part del material que havia acumulat  
en arxius i prestatges es va reciclar per a projec-
tes posteriors, com Sabores y Lenguas (2002).  
El Miami Plate (plato Miami) es va transformar  
en el model per a una sèrie de retrats de ciutats 
llatinoamericanes i altres parts del món mitjan-
çant mapes culinaris, que també incloïen mercats 
locals, ingredients, receptes i vocabulari popular 
sobre el menjar i la cuina. El projecte havia per-
mès ampliar la col·lecció Grandma's Recipes 
(Receptes de l’àvia), iniciada el 1998, en què 
demanava als habitants de diverses ciutats  
que compartissin les tradicions culinàries fami-
liars més preuades. Per un gir afortunat del destí, 
he pogut continuar participant en la majoria d’ini-
ciatives de Miralda fins a dia d’avui.

Tot sovint els projectes de Miralda inclouen 
una vasta xarxa de participants: representants de 
comunitats, voluntaris, actors reals, treballadors 
contractats i molta altra gent que acaba impli-
cant-se en els projectes a mesura que van evo-
lucionant. Quan els projectes passen d’idea a 
realitat es produeix un efecte multiplicador, que fa 
que totes aquestes persones encarnin i transme-
tin la generositat de Miralda com a artista que 
vincula el passat i el present, l’ideal i la realitat,  
i que sempre beneficia, informa i inspira els públics 
locals i universals. En tots els casos, els temes 
culinaris i alimentaris són més que una mera 
base nutricional i abasten un ampli ventall de dis-
ciplines: l’antropologia, la literatura, la religió, el 
cinema, l’arquitectura, la cultura popular, els viat-
ges, el disseny, el mobiliari i tantes altres manifes-
tacions artístiques i historicopolítiques.

Un projecte per a Lincoln Road a Miami Beach 
presentava cadires fetes de pneumàtics d’auto-
mòbils, i convidava els que s’hi asseien a encetar 
converses personals. Aquestes cadires, encarrega-
des pel programa Art in Public Places de Miami 
Beach, van marcar la incipient història d’una de 
les primeres àrees comercials de vianants d’Amè-
rica al llarg d’un carrer que en el seu moment 
havia estat obert a la circulació de cotxes. El fet 
de reciclar i reconvertir objectes, en aquest cas 
pneumàtics en cadires, ha estat una estratègia 
constant en la pràctica artística de Miralda. Els 
seus dibuixos van servir de guia per als artesans 
locals, els quals –amb la supervisió de l’artista– 
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es van encarregar de fabricar aquelles enigmàti-
ques escultures funcionals.

Al llarg dels anys, Miralda es va instal·lar en 
diversos espais, que li servien d’estudi i vivenda, 
al sud de Florida, encara que va mantenir la seva 
residència a Nova York. El 1992 la Montse i ell es 
van mudar a una casa adossada d’Española Way, 
a Miami Beach, convidats pel promotor Craig 
Robins, just quan Miralda iniciava una col·labo-
ració amb la seva empresa, Dacra, per renovar-ne 
el logotip, dur a terme projectes específics per a 
l’Starfish Building, un edifici de la Washington 
Avenue, i crear un mural per a la seu corporativa. 
La casa d’Española Way va acollir diversos dinars 
i sopars, que van servir per enfortir i ampliar la 
consolidada vida cultural de la ciutat. 

En l’exposició de Miralda al Miami Art 
Museum (1998), s’hi van exposar tres grans llen-
gües fetes de llaunes de refrescos exòtics (una 
provenia del restaurant Bigfish Mayaimi), diver-
ses versions dels City Plates, d’una mida consi-
derable, i una sèrie de fotografies de llengües de 
persones; juntament amb la recopilació de les 
dades de Grandma’s Recipes, que continuava 
creixent i evolucionant. 

Després de molts viatges i projectes en altres 
ciutats i països, sobretot a Barcelona, la parella 
tornava sempre a Miami Beach, que es mantenia 
com a centre d’operacions. El projecte Food 
Pavilion per a l’Expo 2000 de Hannover es va 
gestar a Española Way, des d’on Miralda organit-
zava les col·leccions d’objectes, els menús i els 
records culinaris que fins llavors havia guardat al 
loft de Tribeca. 

El 2001 es van mudar a un magatzem, el 
TransEAT, a la North Miami Avenue, abans que la 
zona es convertís en el Wynwood Arts District.  
El local va continuar sent un punt de trobada per 
a actes, sopars i festes. La Montse utilitzava l’es-
pai com a laboratori culinari, sobretot per explorar 
menjars exòtics, insectes inclosos, i com a incuba-
dora per a una sèrie d’Artists’ Dinners. Amb els 
seus altres domicilis, aquest espai va servir per 
formalitzar i institucionalitzar el concepte del Food 
Culture Museum (FCM).

El FCM (www.foodcultura.org) va néixer com un 
esforç col·lectiu per reunir els objectes i les peces 
efímeres que s’havien recopilat al llarg dels anys. 
Amb el mercat internacional disponible a través 
d’eBay, es van adquirir centenars d’objectes per a 
la col·lecció. Es va organitzar la biblioteca i es van 
classificar i arxivar molts exemplars sense docu-
mentar. A més de registrar i estudiar les peces, el 
FCM també és present a Internet i ha dut a terme 
els seus propis projectes.

Al Design District s’hi van exposar plats fets 
per diversos artistes, tant de la zona com d’altres 
ciutats. I aquella col·lecció de productes que s’ha-

via iniciat a Miami va créixer fins a donar lloc  
a l'exposició Power Food i la publicació POWER 
FOOD LEXIcom.

Després de vendre el local de Miami Avenue, 
l’Antoni i la Montse van llogar un magatzem 
espaiós per organitzar el «gran trasllat» de les 
obres d’art i les col·leccions a Barcelona. A mesura 
que n’anaven ampliant la base a Europa, les col-
leccions i l’art de Miralda, abans emmagatzemats 
en diversos espais, es van concentrar en un gran 
magatzem al barri del Poblenou de Barcelona, que 
feia de vivenda i lloc de treball alhora.

El febrer del 2006 Miralda i Montse Guillén van 
comprar una lakay1 al barri de Little Haiti que 
encara avui els fa de modesta llar a Miami. Durant 
trenta-cinc anys, Miami s’ha convertit per a 
Miralda en el seu cap de pont per a la conquesta 
del Nou Món.

1. Casa, en la llengua criolla haitiana (N. de T.)

Mermaid Table per a l’acte inaugural del New World Festival of the Arts, Reflections on the Bay, Miami, 3 de juny del 1982.

uTabloide Miami Miralda, amb les diverses propostes  
per al New World Festival of the Arts, Miami, 1982.
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Conjunt dels elements utilitzats a Domestic Coral Castle.

Bany ritual a la banyera de pedra de coral d’una de les setze noies de setze anys, vestida de núvia, durant la celebració  
del solstici d’estiu, la nit del 23 de juny del 1982. 
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Miralda ha creat una nova instal·lació, Santa Comida / Holy Food, al Museo del 
Barrio de Nova York. Aquesta aventura transcultural –d’arrels africanes que van 
arribar amb els esclaus i que van créixer al Carib– engrana i fusiona dos segments 
d’espai/temps contemporanis: Nova York-Miami i els anys vuitanta. Els 
protagonistes de la instal·lació en curs són les forces de la natura afrocaribenyes 
o déus ioruba, metamorfitzats en sants. La seva història només es pot explicar a 
través del banquet, el ritual gastronòmic que el seu culte ha generat amb el pas 
del temps.

L’última proposta «religiosa» de Miralda va ser la reconstrucció arqueològica  
d’El Sant Sopar (PS1, Nova York, 1976), el banquet més important en la religió 
catòlica –amb certes connotacions canibalesques–, que va servir per instaurar  
els protocols de la missa. Després d’ocupar-se del món profà de la desfilada 
americana a Wheat & Steak, Miralda va descobrir la rica i heterogènia tradició 
de la santería al Brasil, a Miami i a l’Spanish Harlem. Va trobar sorprenent que 
aquell camí ja hagués estat recorregut moltes vegades i de maneres molt diver-
ses, i més encara que la religió ioruba no només hagués aconseguit esquivar les 
estructures de poder blanques, sinó que, a més, s’hagués establert enmig d’unes 
maquinàries urbanes tan absorbents com Miami i Nova York.

Miralda va abandonar temporalment la seva identitat artística i emprengué la 
recerca de les arrels divines del menjar, de la forma com aquest s’ofereix i es 
mostra. A mig camí es va adonar que només podria penetrar els seus misteris 
iniciàtics obrint-se als sants. Només a través de les cerimònies d’unció craniana 
seria capaç, més tard, d’obtenir unes maneres pròpies de santero i construir  
el seu propi altar. Aquesta actitud no li venia de nou. Només s’havia de dema-
nar a ell mateix el que sempre havia demanat al seu públic: «solidaritat i compli-
citat, l’acte de fe de l’iniciat».1 El principi modern de desafecció només seria una 
barrera. O tornant al que diu Margaret Mead, «perquè l’art esdevingui una reali-
tat, tot l’ésser sensori ha d’estar immers en l’experiència».

Actualment Miralda és en aquest mateix punt. El mestre de cerimònies 
públiques ha emprès un camí secundari, aparentment fosc, i només al final del 
viatge d’aquesta instal·lació en curs sabrem on ha arribat. I pensar que tot va 
començar amb un desplegament neodadà de soldats de joguina i una visió bur-
lesca del ritual militar…

Miralda va exercir d’enginyer tèxtil fins que es va haver d’incorporar al servei 
militar. Allà va començar a esquinçar l’escenografia militar a través de dibuixos 

* Publicat a Santa Comida / Holy Food. Nova York: El Museo del Barrio, 1984.
1. Pierre Restany: Miralda! «Une vie d’artiste». Barcelona: Àmbit, 1982.

de postures i robes de soldat tretes de context, que va exposar a l’Institute of 
Contemporary Arts de Londres l’any 1966. Llavors va descobrir els soldadets de 
plàstic blancs, que va utilitzar per transformar –o com ell mateix diu, «millo-
rar»– llenços d’objectes quotidians. Els soldats de joguina van servir-li per 
construir grans peces decoratives a partir de pintures aparentment conven-
cionals (una mena de mobiliari de paret). Més tard, fora ja de la galeria, Miralda 
es llança als carrers de París i exhibeix els seus soldats en cossos humans  
(Le Chien du général, 1969), bancs (Projet d’un banc pour le Square des 
Invalides, 1968), taules (Tableaux-Tables, 1967), monuments públics (Essai 
d’amélioration de la façade du Palais Galliera, 1969), escultures pseudoclàssi-
ques (Portrait d’un chef d’œuvre, 1969) o de forma impresa sobre teles de Jouy. 
El món militar quedava reduït a un simple decorat i la vacuïtat dels seus rituals 
era exposada obertament.

Miralda va començar llavors els seus propis rituals com una evolució lògica 
cap a les seves paròdies de les desfilades. Per això es va servir sobretot dels 
precedents de la seva Catalunya natal, on l’esperit secular del banquet és encara 
molt viu.

Els primers cerimonials de Miralda eren d’una estructura i color molt simples, 
a diferència de la complexitat i la varietat cromàtica que presenten els més recents. 
Mémorial (Oise, França, 1969) fou un intent d’implicar els participants en un 
repte evocatiu. L’estructura del ritual s’inspirava en part en l’esperit necrofílic de 
celebracions regionals com el dia de Tots Sants i la Setmana Santa. Una casa  
de camp es va convertir en un cementiri, un altre paradís somiat (una millora).  
El cementeri és representat com un espai per ser habitat i fer-ne un ús simbò-
lic. El ritual era dominat pel color porpra, i la disposició dels objectes i l’evolució 
de la cerimònia evocaven un esquema litúrgic. Aquest aspecte litúrgic s’aniria fent 
menys aparent a mesura que les cerimònies es tornaven més complexes. 

La Fête en blanc (1970), que va tenir lloc a la mateixa població, va ser pensada 
com una seqüela cíclica de Mémorial: després de la mort, el renaixement.  
El blanc aniquilava el porpra i insinuava l’alliberament de colors que es produi ria 
a Rituel en quatre couleurs (Kürten, Alemanya; Bienal de París, França, 1971), 
una acció en col·laboració amb el Grand Magic Circus. Aquí, una explosió de 
colors saturats i intensos impregnava menjar, màscares, capes… La tradició ascè-
tica de blancs i negres de la pintura espanyola era bandejada, i els colors cridaners 
prenien el control. El «retaule» místic es va convertir en «taula». La gastronomia 
i la mise en table en el context de la cerimònia van ser substituïts per la pintura 
com a acció.

Mentre que la majoria d’artistes dedicats al happening se situaven a prop del 
drama i del teatre, Miralda, tot i escapar a la definició literal de la pintura, 
continuava encara dins el regne màgic d’aquest mitjà. Va elaborar així tableaux-
vivants o tableaux-morts. La seva obra esdevingué una coreografia metafòrica 
de la pintura.

L’obra de Miralda evoluciona contínuament al voltant de dos eixos: públic/
privat i interior/exterior.

Sangría 228 West B’Way (Nova York, 1972), en col·laboració amb Antoni 
Muntadas, va tenir lloc al loft de Tribeca que compartien els dos artistes.  
Un públic format per assistents convidats tastava i olorava la instal·lació, que 
consistia en una mostra d’arròs aromàtic multicolor i sangria. Al mateix temps, 
una projecció de diapositives i films de Muntadas transmetia un cúmul d’expe-
riències sensorials. Un cop acabada la celebració privada, l’endemà al matí van 
dur les restes a l’espai públic –el carrer– i van convertir-les en un arc iris d’ar-
ròs que es va anar desintegrant lentament a mesura que els vianants el trepit-
javen i els cotxes hi passaven per damunt.

A Mona a Barcelona (1980) es va introduir el domini públic dins una galeria 
(l’exterior a l’interior) i la galeria es va convertir en una unitat representativa 

el Mahamastakabhisheka de Miralda*

Vicent Todolí

«Els preparatius per a una de les celebracions més 
acolorides de la mil·lenària història del jainisme 
avancen a bon ritme: el mahamastakabhisheka  
o cerimònia d’unció del cap de l’estàtua de 
Gomateswara a Shravanabelagola, a uns 160 km 
d’aquí. […] El dia assenyalat es banyarà l’estàtua 
amb llet i qualls. Com a acte de reverència,  
els devots hi vessaran al damunt pots de mantega, 
sucre de palma, fruits secs i pedres precioses.»

The Indian Express, Bangalore, 22 de juliol del 1981

«L’art d’una cultura primitiva, vist com un ritual 
complet, l’expressió simbòlica del significat  
de la vida, convoca tots els sentits, des de la vista  
i l’oïda fins a l’olor de l’encens, la cinestèsia de  
la genuflexió o el balanceig al compàs de la 
processó i el tacte fred de l’aigua beneïda al front. 
Perquè l’art esdevingui una realitat, tot l’ésser 
sensori ha d’estar immers en l’experiència.»

Margaret Mead,  
Public Opinion Mechanisms Among Primitive People
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del que passava al carrer. Aquesta «mona» era la mona de Pasqua. L’ou de xoco-
lata, amb les seves escenes tridimensionals, bé podia ser vist com una metàfora 
folklòrica de l’art de Miralda. L’artista va transformar la galeria Joan Prats en 
una mona, tot ruixant les parets amb xocolata rosa i grisa i construint, amb 
l’ajuda del gremi de pastissers, una vista panoràmica de la ciutat de Barcelona, 
amb els seus monuments més emblemàtics. D’aquesta manera, Miralda va 
revertir el procés que solen seguir els gremis en els seus banquets: els seus 
esforços tradicionals per apropiar-se de l’«art» van ser capgirats, i una «institu-
ció artística» es va apropiar de la seva feina. L’artesania va entrar en l’art.

Les obres de Miralda es fan a partir del context del qual sorgeixen. Els ele-
ments o ingredients de la cerimònia estan determinats per les condicions cultu-
rals i sociològiques de cada lloc. Miralda, tal com diu Pierre Restany, assumeix 
el rol d’una «esponja mimètica que s’acobla a una situació, i n’analitza les causes 
i efectes, les estructures sociològiques i les correspondències semàntiques. Com 
un antropòleg tafaner, n’estudia els costums i n’aïlla els usos i hàbits; n’eleva el 
contingut simbòlic i organitza la seva transferència estètica i poètica, la seva 
projecció en l’univers del banquet».2

El 1977 Miralda va participar en la Documenta 6 de Kassel amb el projecte 
Fest für Leda, en què recollia l’esperit restaurador de cerimònies anteriors, 
com Mémorial o Fête en blanc, però a Kassel va tenyir el ritual d’una aura 
romàntica: una posada en escena en què els records ancestrals anaven de la mà 
d’una interpretació visionària de la cultura europea occidental. El projecte 
girava al voltant del mite clàssic de Leda i el cigne, canalitzat a través de la 
tradició dels banquets cortesans, i s’inspirava en el temple de l’estàtua de Leda 
dels jardins escultòrics de Kassel. El banquet retrocedia i avançava, entre una 
bacanal o kermesse i una peregrinació utòpica cap a Citera. Tal com assenyala 
Umberto Eco, per a Miralda, a qui compara amb el poeta francès Gerard de 
Nerval, la recreació d’aquests banquets és només un gest de memòria: «En el 
banquet la vida es transforma en projecte simbòlic. […] Per a Nerval, el ritual 
del banquet està perdut: la descripció que en fa és acolorida amb els dolços 
records d’un passat irrecuperable. El ritual del banquet també s’ha perdut per 
a Miralda; altrament, no s’hauria vist obligat a reinventar-lo donant-li la forma 
sempre artificial d’un esdeveniment “artístic”. La societat moderna ha perdut 
el sentit del banquet, però no ha deixat d’enyorar-lo, encara que sigui 
inconscientment.»3

El banquet té a veure amb el temps i la memòria. Durant el banquet el 
temps transcorre determinat pel ritme de la cerimònia. Un passat inesborrable 
i un present incomprensible s’entrellacen d’una forma indissoluble, i sempre 
s’hi pot detectar la nostàlgia. Però en el banquet de Miralda aquesta nostàlgia 
sempre ve acompanyada d’una apropiació de la maquinària del present.

De tornada als Estats Units va viatjar a Houston, on va construir la Breadline 
(1977) al Contemporary Arts Museum. En aquest cas va dur al museu l’espec-
tacle de la mitja part del futbol americà i va sacralitzar les rutines de les Kilgore 
Rangerettes dedicant-los una capella de memorabilia i delegant en elles la 
construcció del tema de l’exposició: la línia de pans multicolor al terra, acom-
panyada d’unes «fotografies de pasta» a les parets i d’un altar/taula amb set 
pantalles de vídeo en un costat: la Texas TV Dinner.

A Wheat & Steak (Kansas City, 1981), Miralda va col·locar momentània-
ment el seu impuls historicista sota una «suspensió de la credulitat» per tal 
d’apropiar-se d’un moment de l’Oest Mitjà nord-americà. Sense cap concessió 
a la nostàlgia, sense mirar enrere, l’artista seguia una estratègia d’encobri-
ment que li permetia, d’una manera subtil però eficaç, canviar el sentit de la 

2. Ibíd., p. 21.
3. Umberto Eco: Rituale perduto e ritrovato, assaig inèdit.

quinta essència de la desfilada americana. En el que era el seu projecte més 
complex (s’adreçava a tota una comunitat), Miralda estenia la seva intervenció 
als espais interiors i exteriors, artístics i comercials, públics i privats.  
La banda, portant uns bistecs que recorden les figures de Claes Oldenburg, 
marxava darrere de garbes humanes, amb la Reina de la Collita enfilada 
damunt d’un Cadillac que empenyia un unicorn gegant. Finalment, la Kansas 
City Board of Trade (KCBT) es va transformar per a la cerimònia Gold Taste: 
es va col·locar una làmina d’or sobre llard blau i es convidava a tothom qui  
ho volia a tastar-la a canvi d’un dòlar, mentre es projectaven imatges de rodeos 
i escenes agrícoles en una enorme pantalla de pa de colors. 

La major part de les cerimònies de Miralda són deliberadament ambigües. 
Quan al diari Kansas City Star van preguntar-li pel sentit de Wheat & Steak, 
Miralda respongué: «Qui sóc jo per dir-los com l’han d’interpretar? Potser puc 
motivar la gent a pensar sobre aquests elements i en la raó per la qual han de 
desfilar junts pels carrers, les gavelles al costat del cereal, el cereal al costat  
de la carn.» Però de vegades el context requereix un enfocament més directe  
i compromès, directament relacionat amb la rigidesa i agressivitat del món 
militar o el patriotisme i la religió. Com a Coca-Cola Polenta (Venècia, 1978), 
Piedesthalles (París, 1979) i Charlie Taste Point (Berlín, 1979), que va tenir 
lloc en una galeria propera al Checkpoint Charlie, pas de control dels aliats 
entre el Berlín oriental i l’occidental. Aquí, els conills, únics habitants de la 
terra de ningú que envoltava el mur i símbol de la divisió del país, van ser el 
leitmotiv de la instal·lació en diferents formes de representació. El leitmotiv 
també podia ser degustat al so de la música provinent de l’emissora de l’exèrcit 
americà. Els conills es van cuinar segons vuit receptes diferents.

En general, Miralda prova d’unir un grup de gent en un ritual pel ritual 
mateix. Això no implica que els rituals estiguin desproveïts de contingut: s’hi 
produeix un canvi subtil de la percepció. No hi ha cap xoc, ni cap provocació 
radical, sinó una sensació desconcertant d’alliberar-se dels prejudicis.

Les obres de Miralda són diferents, gairebé oposades, de les de la majoria 
d’artistes dedicats a la performance o el happening (Vostell, Lebel, Kaprow, 
Nitsch). Miralda elimina el psicodrama. Els seus rituals no són dissonants  
o catàrtics, sinó hedonistes, distesos, formalment rics i visualment complexos. 
El menjar hi apareix generalment com l’element material. A l’obra de Miralda, 
l’acte de la degustació s’erigeix com a metàfora de l’experiència del consum 
estètic. «Menjar» és important no tant com a gest (Spoerri), sinó com un pro-
cés del gust, una experiència sensorial.

L’interès de Miralda per l’estructura formal de la seva obra té un caràcter 
pictòric. La seva atenció al color, a la distribució formal, la importància que 
dóna als elements gràfics que envolten les seves accions (vídeos, croquis, 
pòsters, dissenys de desfilades, dibuixos, objectes manufacturats, «menjar 
millorat») el col·loquen també en un altre àmbit. Si les accions de Kaprow eren 
vistes com a revisions conceptuals de Pollock, es podria dir que Miralda utilitza 
les directrius d’aquests amb préstecs formals d’artistes que d’alguna manera 
comparteixen algunes de les seves preocupacions, com Oldenburg, Christo, 
Arman, Yves Klein i Spoerri, entre d’altres.

Al cap i a la fi, Miralda sempre elabora la seva particular versió d’una fira 
ambulant, el seu Disney World personal.
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santa coMida, Nova York, Miami, Barcelona, París, 1984-1989
Vinculada a la història colonial del tràfic d’esclaus, Santa Comida reflexionava sobre les relacions d’imposició del cristianisme  
i els mecanismes de pervivència, secreta, de la religió ioruba, prenent com a punt de partença el vast territori simbòlic de 
l’ofrena. Les diverses presentacions van generar canvis en la fesomia del projecte, el nucli del qual estava format per set altars 
on es mostraven, respectivament, elements vinculats amb set divinitats o orixàs.

Santa Comida. Miralda i john Mason
John Mason

1. S’ha respectat la grafia original dels noms dels déus 
africans per desig exprès de l’autor (N. de l’E.)

Els camins de les ànimes bessones destinades a 
trobar-se, lluitar i crear plegades es tracen sobre 
el fonament d’un destí perdurable. Antoni Miralda 
i jo, John Mason, som dues d’aquestes ànimes.

L’any 1982, mentre es preparava per al New 
World Festival of the Arts a Miami (Florida), 
Miralda va descobrir el meu llibre Onję Fún Òrìşà1 
(Menjar per als déus), el primer llibre escrit en 
anglès sobre les receptes i els aliments que s’ofe-
rien a les deïtats òrìşà/yorùbá adorades a l’Àfrica 
Occidental, Cuba i els Estats Units. El va trobar 
remenant en una botiga d’articles religiosos –les 
anomenades botánicas–, on venien, a més del 
meu llibre, herbes fresques i seques per a usos 
medicinals i espirituals. També hi venien estàtues, 
espelmes, herbes, olis, icones catòliques diver-
ses, granadures, soperes i una miríada d’articles 
emprats en el culte de diferents pràctiques religi-
oses africanes i espirituals: lucumí, candomblé, 
vodún (vodú). Se li havia obert la gana i li bullia la 
imaginació. Havia trobat la seva pedra de Rosetta 
i el seu creador.

Un dia de tardor del 1984 va sonar el telèfon 
de casa meva, a Brooklyn (Nova York). Miralda 
m’havia trobat. Vam parlar breument sobre els 
seus plans misteriosos i el vaig convidar a visitar- 
me. Aquell català de Barcelona que va trucar a la 
meva porta va resultar ser un parent llunyà espiri-
tual i místic. El meu avi matern, Pedro Miró, nas-
cut a Guanabacoa (Cuba) el 1876, també era 
d’origen català. L’oracle, lingüístic i ancestral, va 
predir que els nostres noms de lloança, Miralda  
i Mason-Miró, si es guardaven fidelitat, inspirarien 
l’alerta que ens esperonaria a traçar propòsits 
meravellosos. Els nostres camins estaven desti-
nats a creuar-se.

Vaig quedar que em reuniria amb Miralda, i el 
vaig assessorar i instruir en l’ús dels símbols culi-
naris i culturals i en el llenguatge filosòfic neces-
saris per crear l’exposició Santa Comida /Holy 
Food. Jo redactaria els textos del catàleg, aportant 
una visió antropològica i historicoartística. I, com 
a autèntics caçadors artístics, vam segellar el nos-
tre acord al loft de Miralda a Tribeca amb un plat 
de peix ritual de pagre vermell al forn que se sol 
oferir a l’òrìşà Ògún, deïtat dels artistes caçadors  
i testimoni dels pactes de germanor. Vam seguir 
la tradició dels caçadors primitius, els primers  
que van cuinar el menjar al foc i van canviar així 
el desenvolupament del cervell humà. Montse 

Guillén, mestra i maga culinària i companya de 
Miralda, va recrear la recepta del meu llibre amb 
absoluta perfecció. Aquell seria el primer de molts 
àpats familiars i converses reveladores que vin-
drien més endavant.

Miralda s’havia decidit a construir sis altars tríp-
tics arquejats, d’aproximadament 360 × 113 × 39 
centímetres, en honor als òrìşà yorùbá Ęlęgbá, Ògún, 
Obàtálá, Şàngó, Yęmoja, Òşún i els seus equiva-
lents catòlics cubans i brasilers: el Santo Niño de 
Atocha, el Diablo; sant Joan Baptista, sant Jordi; la 
Virgen de las Mercedes, la Purísima Concepción; 
Santa Bárbara, Blackamoor; Nuestra Señora de 
Regla, Nuestra Señora Estrella del Mar; Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, la Mare de Déu de 
la Candelera. Li vaig explicar que els africans 
sempre s’havien resistit a consciència i activa-
ment a l’opressió cultural dels blancs. Es van 
resistir a canviar la manera de cuinar, els colors 
amb què vestien, l’estil amb què construïen les 
seves cases, la manera de parlar, la música que 
feien, les cançons que cantaven, les danses que 
ballaven i les imatges de Déu que recreaven  
i a les quals s’aferraven. Els africans no van assu-
mir les imatges de l’home blanc; les van transfor-
mar. Les estàtues i estampes catòliques es van 
convertir en màscares/vestits per als òrìşà. 
Miralda es va valdre, a plena vista, de les tàcti-
ques de secretisme òrìşà del Nou Món. Va crear 
els seus santuaris tríptics com a màscares òrìşà 
portàtils que podrien bellugar-se per la casa/gale-
ria, de la finestra a la sala o de casa/galeria en 
casa/galeria, segons marcaven els dictats de la 
revolució visionària del Nou Món. Els ocupants 
divins d’aquestes màscares-santuari serien coro-
nats/iniciats/investits amb bombetes, nimbes/
halos de colors concrets alimentats per corrent 
elèctric altern i l’energia vital de les seves menges 
predilectes. Les trinitats divines rere les màscares 
quedaven aparentment ocultes per setze rajos,  
i només es podien veure si l’espectador es movia 
a dreta o esquerra del centre. Miralda va construir 
trampes temptadores per atreure els òrìşà a fer 
un tast i atrapar-los. Les seves tàctiques no només 
obligaven els òrìşà a materialitzar-se, sinó que 
feien que toquessin l’artista i li xiuxiuegessin a 
l’orella. Se li revelaven i n’esdevenien guies. Si la 
creació equipara Déu a un artista, llavors tots els 
artistes estan posseïts per la devoció de les seves 
creacions.

Miralda indagava i exposava l’ànima, l’autèntic 
jo interior i els colors de l’aura que reflecteixen  
els ideals de conducta arquetípics dels òrìşà i que D
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els seus aliments suggereixen. Ęlęgbá, amo del 
poder còsmic de la vitalitat (vermell i negre); 
Ògún, forjador i arquitecte de la civilització (verd  
i negre); Obàtálá, ancià governant i creador (blanc); 
Şàngó, guerrer i governant d’Òyó (estat yorùbá) 
(vermell i blanc); Yęmoja, primera mare del món 
(blau i blanc); Òşun, captivadora representant  
de les dones (groc). Va entendre que els devots de 
l’òrìşà en terres yorùbá, al Brasil, Cuba i als Estats 
Units subratllen a través del ritual la gran conne-
xió entre el menjar i la pertinença a societats de 
prestigi. Els yorùbá fan servir el menjar com un 
mitjà per rememorar valors filosòfics i proverbis 
de vida cabdals. Inspirat i instruït de tal manera, 
Miralda va entrar al Museo del Barrio.

Ens vam mirar la sala principal, d’uns nou 
metres d’ample per vint de llarg, amb ulls dife-
rents. El sostre industrial, d’uns sis metres d’alt, 
amb antiestètiques canonades de vapor i aigua 
recobertes amb material aïllant, i la il·luminació 
funcional no coincidien amb el nostre sentit estè-
tic. Però, aparentment impertèrrit, Miralda va sug-
gerir cobrir tot el sostre amb garlandes de paper, 
com es feia en els barracãos (espai per a la dansa 
ritual) del Brasil i a algunes capelles a Cuba. Jo 
només veia les aclaparadores dimensions de la 
sala i la gran quantitat de feina que suposaria. 
Amb centenars de metres de garlandes de paper 
en sis colors, un munt de cola, una bastida mòbil, 
dos obrers entregats i uns quants dies, el sostre 
es va transformar en un arc de Sant Martí translú-
cid i ciliar. Miralda em va ensenyar una valuosa 
lliçó: que un obstacle superable no et faci desdir 
de complir els teus somnis. Me’l mirava mentre, 
com a evangelista de l’art, portador de bones 
noves, arribava a l’ànima dels altres i els feia 
abraçar la seva visió. Miralda aspirava a una par-
ticipació col·lectiva del públic. Observava també 
Keith Farington, seriós i compromès, que seguint 
els esbossos de Miralda canalitzava l’ardor incan-
sable i la precisió de la fulla de tall d’Ògún en la 
construcció dels sis tríptics. El jove artista Manny 
Vega, que també havia sentit la crida, va pintar 
una imatge d’una vara de ball de Şàngó i l’ofrena 
d’un plat de menjar i una copa de vi a la paret 
exterior de la galeria principal. El regal es va incor-
porar a l’exposició. La influència de Miralda queda 
fora del seu abast, i així em va fer descobrir el 
camí cap a la perfecció i el reconeixement d’una 
ànima bessona. Va adaptar la sala a la seva visió 
i voluntat. La forma i mida de les finestres de la 
galeria determinaven la forma i mida dels altars 
tríptics. El nombre de finestres també va exigir que 
cinc altars ocupessin els nínxols i que un sisè es 
mostrés sobre la tarima elevada de la sala.

Cada òrìşà té i vesteix una roba especial.  
La tela vaporosa i lleugera utilitzada en l’exposició 
és una referència a la presència i als moviments 

dels esperits ancestrals i als records de la terra 
natal de Miralda, Terrassa, antiga ciutat tèxtil fun-
dada en temps de l’emperador romà Vespasià 
(69-79 dC). Miralda va repensar idees, va repassar 
visions, va revolucionar el sentit d’innovació i va 
remodelar alguns elements, com ara la roba llisa i 
vermella i els plats blancs de porcellana, apilats  
i capgirats com si fossin una boca i uns ulls amb 
cigars al capdamunt, col·locats sobre una tela  
de dos metres i mig d’ample per tres de llarg de 
l’òrìşà Ęlęgbá, pidolaire d’ànimes, etern i famolenc 
observador dels camins. A Miami, Barcelona i París 
s’hi van afegir ganivets d’acer, forquilles i culleres 
per tal de formar el bèlèké d’Ęlęgbá (cap protube-
rant amb forma de fulla tallant).

L’ús «innovador» de carn i verdures fresques  
i assecades que emmarcaven els altars tríptics va 
alarmar molt el d’altra banda comprensiu director 
del museu, però Miralda es va mantenir ferm:  
el menjar es quedava. La forta flaire de bacallà 
sec donava a la galeria una lleugera olor de mer-
cat. Però va ser quan el tríptic de l’òrìşà Obàtálá 
es va convertir en el centre de l’escenari que la 
natura es va descontrolar. Seguint el relat yorùbá 
de la creació, que atribueix a Obàtálá haver mode-
lat la humanitat a partir del fang de la terra, 
Miralda va crear una figura de fang que emergia 
d’una muntanya d’arròs esquitxada de cargols 
vius. Tot molt bonic, excepte pel fet que ningú 
havia dit als cargols que no s’havien de moure.  
Al cap de pocs dies, s’havien escampat pel terra, 
les parets i tota la galeria, i al director no li va fer 
tanta gràcia com a nosaltres.

A la part posterior de la sala, Miralda va crear-hi 
una zona de contemplació, fosca i buida, on només 
hi havia un radiocasset portàtil vermell i cromat, de 
dos capçals (podien reproduir-s’hi dos cassets alho-
ra), amb cauris incrustats i sostingut sobre dues 
llaunes de Pepsi-Cola. També hi havia la imatge 
d’una destral de Şàngó, de sis metres d’altura, pro-
jectada amb llum estroboscòpica en una paret, da-
munt del radiocasset, que emetia repetidament 
sons de trons i tempestes torrencials.

La cerimònia de culminació de l’exposició va 
tenir lloc el 5 de febrer del 1985. El menjar i la 
música són dos segells distintius de l’estatus reli-
giós africà. No es considera adequat mostrar una 
gran quantitat de menjar dels déus sense convi-
dar els presents a tastar-ho i compartir l’obsequi. 
Miralda deia que aquell acte d’hospitalitat li havia 
robat el cor: «Vaig quedar impressionat pel sentit 
d’humanitat dels devots. Van convidar tothom a 
tastar el menjar dels déus, tant els iniciats com 
els que no ho eren.» L’acte va tenir lloc a la sala,  
i es va contractar un trio de sacerdotesses òrìşà 
per interpretar a cappella cants de lloança. 
Valerie, la meva dona, va dur diversos litres de 
pasta de fesols, una paella elèctrica i àkàrà cui-

nats (bunyols de pasta de mongeta) per als convi-
dats. ¿Va ser l’òrìşà o els suculents bunyols, el que 
va captivar els convidats? Al final de l’acte, quan 
vaig preguntar a la meva dona on era el meu 
àkàrà, em va contestar visiblement trasbalsada: 
«Estaven tots com bojos clavant les forquilles  
de plàstic a la paella calenta i mirant d’enganxar 
l’últim bunyol. Vés a saber on deu ser!» Aquells 
sibarites desfermats van donar peu al capítol 
següent.

Després de la clausura de Santa Comida /Holy 
Food al Museo del Barrio el 5 de febrer del 1985, 
Miralda va afegir al conjunt diví un setè membre, 
l’òrìşà Babalúaiyé, el Temut Misteri, cobert de 
fibres de palma (porpra) i la seva màscara de 
sant Llàtzer, i el va enviar a la Miami Dade Art 
Gallery, a Florida. Allà, el 14 de març del 1985, 
vestits ara amb les seves capes, els sants van 
marxar plegats cap a l’interior del museu i es van 
posar en fila, Babalúaiyé el darrer de tots. Es va 
incorporar al grup i va continuar la seva marxa 
cap a Barcelona i París. Penso que Miralda el va 
incloure perquè el cos malalt i ple de llagues de 
Babalúaiyé, curat tan sols per més tard morir i 
podrir-se, representa l’últim relat admonitori de la 
transformació cínica. La gent és com l’aliment 
més deliciós que es podreix: es converteix en 
excrements, fems i femta excel·lents, i nodreix les 
mosques, cucs i escarabats piloters, missatgers 
de la resurrecció de Babalúaiyé. Els yorùbá ator-
guen a cada persona o cosa el dret a existir. La 
naturalesa essencial d’una cosa, sigui quin sigui 
el seu estat de transformació, és la condició prè-
via de la seva bellesa.

Aquesta consideració sobre el valor em fa pen-
sar en un episodi que va tenir lloc a l’oficina de 
Robert Sindelir, director de Museus i Programes 
d’Arts Visuals al Miami-Dade Community College. 
Miralda em va presentar no només com a asses-
sor de l’exposició, sinó com un dels ponents del 
simposi «Santa Comida: supervivències transcultu-
rals». La reacció del doctor Sindelir i el seu interro-
gatori sobre la trajectòria i els títols que avalaven 
la meva presència al costat de savis erudits 
«blancs» com la doctora Mercedes Cros Sandoval, 
antropòloga, i el prestigiós doctor Robert Farris 
Thompson, professor d’Història de l’Art Africà  
i Afroamericà, em van deixar francament sorprès; 
Miralda ho va trobar divertit. Miralda, Robert 
Thompson i jo sabíem perfectament quins eren 
els meus títols acadèmics. El simposi va tenir lloc 
el 8 d’abril del 1985 al Campus Sud del Miami-
Dade Community College, al Leonard A. Usina 
Hall. El doctor Sindelir estava molt animat i havia 
organitzat un sopar especial en acabat del sim-
posi per homenatjar el professor Robert Farris 
Thompson, convidat d’honor. En Bob, en aquell 
moment amic meu des de feia gairebé vint anys, 

era considerat, ben merescudament, una celebri-
tat acadèmica. La llegendària etnògrafa cubana 
Lydia Cabrera havia vingut a escoltar les nostres 
ponències. Jo havia de parlar en primer lloc, la 
doctora Sandoval havia de ser la segona i en Bob 
el darrer. I aquí es van torçar els plans perfecta-
ment dissenyats del doctor Sindelir. En Bob li va 
explicar que havia de ser el primer a parlar perquè 
tenia un avió de tornada cap a la Universitat de 
Yale esperant-lo a l’aeroport. El sopar especial, tot 
i els esforços del doctor Sindelir, no havia persua-
dit en Bob de quedar-se. En Bob va presentar les 
set diapositives que tenia preparades i va fer una 
xerrada interessant sobre «el menjar» des del punt 
de vista de la història de l’art, un tema que no era 
el seu fort. Mentre s’encaminava cap a la sortida, 
vaig començar la meva ponència. Quan anava  
per la quarta diapositiva vaig veure que en Bob 
s’havia assegut al darrere de la sala, havia tret  
el seu bloc i havia començat a prendre notes.  
No va marxar fins que vaig acabar la ponència, 
unes vuitanta diapositives més tard, i després de 
felicitar-me efusivament pel meu estudi. La doc-
tora Sandoval va fer una ponència molt interes-
sant. El simposi va ser tot un èxit, i jo, amb aquesta 
nova perspectiva, vaig convertir-me en l’«heroi» del 
sopar especial. Tant a Miralda com a mi, la situa-
ció ens va divertir i ens va semblar gratificant. Ves 
per on, l’expert tradicional i aliè a l’acadèmia 
havia resultat estar a l’altura dels seus col·legues, 
i n’havia sortit victoriós.

Als esclaus africans de les Índies occidentals 
els donaven el bacallà barat que rebutjaven els 
ben acostumats habitants de la Mediterrània.  
El millor peix sempre es venia a Espanya. Bacallà, 
esclaus, sucre, tabac, cotó i melassa van quedar 
comercialment connectats. A l’Àfrica Occidental, 
es podien comprar esclaus amb bacallà curat, i a 
dia d’avui encara hi ha un mercat de bacallà i peix 
sec. Tant a l’exposició de Miami com a la de París 
hi havia penjats lloms de bacallà secs. Miralda va 
donar sortida als records que tenia de la botiga 
d’articles religiosos en la seva col·lecció d’objec-
tes, tal com demostren les reordenacions en les 
exposicions de Miami, Barcelona i París. Miralda 
va aprendre el que els devots de l’òrìşà apliquen  
a la construcció de santuaris: que l’espai «exposi-
tiu» determina el tipus i la quantitat d’elements 
artístics que es poden utilitzar correctament.  
A Barcelona i París, va afegir a la seva exposició 
d’objectes religiosos –soperes, figuretes espiritu-
als, encens, banys de diners, esprais de la bona 
sort i beuratges d’amor– la col·lecció de sants de 
guix sense pintar que havia comprat a una fàbrica 
d’Olot a punt de tancar. Va pintar de negre les 
cares i les mans de les estàtues. Cap al juny del 
1985, la tela d’Ęlęgbá es va col·locar a les escales 
principals del Palau Robert de Barcelona, on es 
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van atendre les seves peticions d’almoina, i més 
tard, el 1989, es va traslladar, boca i ulls fets de 
plats apilats i envoltats de cauris, a una llarga 
taula a l’exposició Magiciens de la terre, al Centre 
Pompidou de París. A Barcelona també es va fer 
servir una taula llarga per mostrar fotografies reli-
gioses, discos, cobertes de llibres, encens i sobres 
de bany espiritual. La projecció de la destral de 
Şàngó i les peces sonores es van exposar tant a 
Barcelona com a París. Al Palau Robert, la projec-
ció de la destral es coronava amb la figura de la 
Moreneta. La cançó brasilera dedicada a Yęmoja  
i la cubana Angelitos negros substituïen els sons 
de pluja i trons. A París, el sostre cobert de garlan-
des de paper multicolor es va reduir i remodelar 
amb un munt d’ìlękę enfilats (granadures), penjats 
del sostre, que representaven l’òrìşà.

Del 1984 al 1992 Miralda i companyia van 
encavalcar diverses creacions. El 1984 la Montse 
i ell estaven treballant en l’obertura d’El Inter-
nacional, un restaurant espanyol i el primer bar  
de tapes de Nova York, situat al barri de Tribeca. 
En vista de l’èxit dels àkàrà a la cerimònia de 
clausura de Santa Comida, vaig suggerir a la meva 
dona, la Valerie, que preguntés a la Montse si 
estava interessada a oferir àkàrà en el seu nou 
restaurant. Ella i Miralda n’havien tastat a Bahía, 
al Brasil, on els anomenen àkàràję (àkàrà per 
menjar). La Montse va obrir el pot de la massa, la 
va tastar i em va dir que n’hi portés quinze quilos 
més. Tracte fet! Quan la Montse i en Miralda van 
deixar El Internacional estàvem servint noranta 
galons [340 litres] d’àkàrà al mes.

El període entre la primavera del 1985 i la tar-
dor del 1986 va ser un revolví d’àkàrà, i de nous  
i meravellosos gustos i vistes. Les meves entregues 
setmanals de massa d’àkàrà a la Montse sempre 
acabaven a la petita oficina del segon pis de 
Miralda, on m’ensenyava els últims dibuixos que 
feia per al projecte Honeymoon i on em posava al 
dia dels avenços de Santa Comida. La millor part 
de moltes de les meves visites era la degustació 
imperativa, per conèixer la meva opinió «professio-
nal», d’algunes de les meravelles que preparava el 
sempre afable mestre pastisser Antonio Buendía, 
que invariablement es dirigia a mi com a el profes-
sor. Aquelles degustacions tenien lloc al Columbus 
Trophy Bar, construït per Keith Farington, construc-
tor també dels tríptics dels òrìşà. El Columbus 
Trophy Bar, amb els seus bacallans, pernils, 
pebrots, pans trenats i embotits penjant i el seu 
assortiment de licors i porrons, em feia pensar en 
els expositors de productes medicinals i màgics de 
les botánicas. I les tapes de truita de patates em 
recordaven les que la meva tia Graciela Miró ens 
preparava per dinar durant tota la meva joventut.

Una de les primeres vegades que vaig estar  
a El Internacional, Miralda em va fer una visita 

guia da. Uau! La «façana dàlmata» i la vorera, amb 
llaunes de Coca-Cola incrustades, ens feien evi-
dent que érem davant d’una cosa totalment nova. 
Elements de Miami Projects, Santa Comida i Coke 
& Miss Information, entre d’altres, t’observaven 
des de cada racó d’aquella instal·lació «restauro-
artística». Al terra de resina, recobertes amb una 
capa de polimetacrilat, hi havia a mode de curio-
sitats arqueològiques banderes nacionals i foto-
grafies d’antigues celebritats. Yęmoja, en la seva 
faceta de sirena de Bahía, donava la benvinguda 
als comensals a la Marina Room, on, a terra, en 
una mena de vitrina encastada, es mostraven el 
cossos conservats de quatre bacallans, «dignes» 
fills seus. Amb la seva plètora de perles, era el 
centre d’atenció dins d’un aquari, amb centenars 
de litres d’aigua. Al costat del seu món aquàtic  
i vital, Miralda havia creat, al segon pis del restau-
rant, una vitrina per a la seva pròpia col·lecció de 
soperes, on els òrìşà podien guardar pedres sagra-
des i altres tresors.

El Internacional va servir de primer punt de  
reunió dels honeymooners, l’Estàtua de la Llibertat  
–àlies Santa Luz de América– i el Mirador de 
Colom, àlies El Conqueridor. Amb la cerimònia  
de coronació del 17 de juliol del 1985 es va cele-
brar l’emplaçament d’una rèplica a mida real de  
la corona de l’Estàtua de la Llibertat, de 12 me-
tres d’ample i 1.130 quilos de pes, al terrat d’El 
Internacional. Miralda va vestir la corona, la façana 
d’El Internacional i la vorera amb dos immensos 
panells de tela vermella que unien les dues llars: 
Barcelona i Nova York. A mesura que t’hi acosta-
ves, la vista dels rajos radiants de la corona sem-
blaven representar la santificació d’El Internacional 
com un far i lloc de peregrinació, i el reconeixe-
ment, diria, de la connexió eterna i espiritual entre 
Yęmoja, Libertas, Stella Maris, Colòmbia, les dones 
natives americanes, les dones africanes i Lady 
Liberty (l’Estàtua de la Llibertat). El sabre i la llan-
ça ficticis, que suggerien un casament forçós,  
representaven la invasió i l’espoli europeus de les 
Amèriques, que van dur missioners, mercenaris, 
malària, sífilis, captiveri, genocidis i un desequili-
bri econòmic i de poder que s’ha perpetuat fins 
avui. 1492 va ser una data crucial per a la distribu-
ció dels principals cultius, l’apropiació territorial  
i la reorganització econòmica de la riquesa nacio-
nal que subsisteix encara en formes canviants 
entre el «Vell» i el «Nou» Món.

L’autèntica llista de noces per a la parella de 
«promesos», amb regals d’arreu del món i publi-
cada oficialment, es va convertir en una sèrie de 
celebracions que amagaven les llàgrimes de ràbia 
reprimida davant d’un malbaratament que dei-
xava de banda malalts, pobres, indigents i mal-
tractats. L’espectacle, revestit de teles fetes a 
mida de diverses nacions, ocultava sens dubte la 

revolta i la crítica política de Miralda, que desco-
bria i enderrocava els prejudicis nacionals, ètnics 
i de gènere, i els esquemes econòmics de favori-
tisme que fomenten.

Van viure feliços i van menjar anissos? Cristòfor 
Colom i Santa Luz/Lady Liberty, no ho sé, però 
Miralda i la Montse van volar a Miami i van obrir,  
el 1996, un meravellós restaurant, Bigfish Mayaimi, 
a la vora del riu Miami. Un dels regals de noces, la 
Sabata Góndola, servia els clients per fer passeja-
des pel riu, i quan no en feia, s’estava al peu del 
moll amb el taló desmuntable posat. La Sirena de 
Miralda, carregada de perles, continuava donant 
la benvinguda als comensals des dels seus domi-
nis aquosos. L’exposició de Henry Drewal i meva, 
Beads, Body, and Soul: Art and Light in the Yorùbá 
World es va inaugurar al Miami Art Museum el 
juny del 1999, així que vaig tenir nou dies (del 22 
al 30) per visitar la meva família adoptiva. La pae-
lla i el cebiche de la Montse em van fer venir 
ganes de mudar-me a Miami. Com sempre, en 
Miralda i jo vam parlar de les singladures de 
Santa Comida i dels nostres plans per a futurs 
projectes.

Santa Comida es va exposar a Barcelona i es 
va incloure a Episodis crítics (1957-2011) com a 
part de la presentació de la Col·lecció MACBA que 
va tenir lloc entre el 2012 i el 2013. Miralda va 
crear un temple de botiga botánica on els set tríp-
tics dels òrìşà estaven col·locats un al costat de 
l’altre, contra la paret del fons, amb Ògún, Obàtálá, 
Òşun situats més amunt; i Ęlęgbá, Yęmoja, Şàngó i 
Babalúaiyé, més avall. Les soperes ocupaven el 
prestatge inferior dels tríptics, de punta a punta. 
Estàtues de sants catòlics i de sants americans, 
espirituals i populars guarnien cada un dels 
extrems de la línia d’altars. I a cada punta, al cos-
tat d’Ęlęgbá i Babalúaiyé, hi havia prestatges amb 
banys espirituals, olis de la sort, encens i espel-
mes, i també ampolles de dos litres de Coca-Cola 
per fer vodú recobertes de lluentons. No hi havia 
la gran tela d’Ęlęgbá, però es va construir un pres-
tatge d’ofrenes en una paret adjacent, on la gent 
deixava obsequis. Garlandes de paper blau, que 
cobrien i embellien el sostre, donaven el toc final. 
El 22 desembre del 2012 els components d’un 
grup de percussió de tambors bàtá, van interpre-
tar música òrìşà sagrada mentre la gent ballava a 
la sala. I així es va tancar el cercle.
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Instal·lació de Santa Comida / Holy Food al Museo del Barrio de Nova York, 1984. Altar de Xangó amb el radiocasset i el Matador 
Candelabra d’El Internacional.

Acció al Museo del Barrio amb Papo Colo, Velia Mason, John i Valerie Mason, Musheer Siddiqui, Robert Smith, i les tres cantants  
Latonya Bryan, Denise Dejean i Amma Mcken, entre d’altres.



125124

O
bj

ec
te

s 
i o

fr
en

es
 p

er
 a

ls
 d

éu
s.

 

In
st

al
·la

ci
ó 

al
 M

ia
m

i D
ad

e 
C
om

m
un

ity
 C

ol
le

ge
, S

ou
th

 C
am

pu
s 

A
rt

 G
al

le
ry

, 1
9

8
5

.



127126

D
et

al
l d

e 
le

s 
of

re
ne

s 
pe

r 
al

s 
dé

us
 d

’u
n 

de
ls

 a
lta

rs
 d

e 
Sa

nt
a 

C
om

id
a,

 E
l M

us
eo

 d
el

 B
ar

ri
o,

 1
9

8
4

. 

P
ro

je
cc

ió
 d

e 
la

 d
es

tr
al

 d
e 

Xa
ng

ó,
 P

al
au

 R
ob

er
t, 

B
ar

ce
lo

na
, j

un
y 

de
l 1

9
8

5
.



129128

O
bj

ec
te

s 
i i

m
at

ge
s 

pe
r 

a 
la

 in
st

al
·la

ci
ó 

Sa
nt

a 
C

om
id

a.
 

El
eg

ba
 q

ue
 e

s 
va

 s
itu

ar
 a

 l’
es

ca
lin

at
a 

de
l P

al
au

 R
ob

er
t, 

B
ar

ce
lo

na
, j

un
y 

de
l 1

9
8

5
. 



130 131

Vistes de la instal·lació Santa Comida a l’exposició Magiciens de la terre.Guió de la projecció per a la instal·lació Santa Comida a l’exposició Magiciens de la terre, Centre Georges Pompidou - La Grande 
Halle de la Villette, París, 1989.
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El IntErnacIonal tapas Bar & rEstaurant, Nova York, 1984-1986
Miralda i Montse Guillén van transformar l’emblemàtic Teddy’s en El Internacional Tapas Bar & Restaurant, el primer restaurant 
de tapes de Nova York. 

«La vida és una combinació de màgia i pasta.»

Federico Fellini

En els últims anys, Antoni Miralda ha estat 
reconegut, ben merescudament, com una de les 
grans figures de l’art ambiental en l’escena cultu-
ral internacional. La seva trajectòria, d’una enorme 
capacitat innovadora, s’ha resumit massa sovint  
–combinant les etiquetes pròpies de la crítica més 
mandrosa amb l’obsessió de la premsa pels eslò-
gans– com a food sculpture (escultura culinària). 
Malauradament, aquest tipus de catalogació auto-
màtica s’ha convertit en una drecera habitual per 
condensar fites memorables. La tendència a reduir 
tota una carrera a una sola paraula o icona afe-
bleix la necessitat d’ampliar coneixements i redu-
eix el pensament conceptual d’una vida a una 
imatge de marca. Per a la premsa sensacionalista 
Andy Warhol no escaparà mai de les seves «llau-
nes de sopa». Jasper Johns serà sempre «l’artista 
de la bandera americana». Jackson Pollock no 
passa de ser «el del degoteig», i Alberto Giacometti 
s’imposa com a «l’escultor dels escanyolits». L’obra 
de Miralda gira al voltant de la cultura del menjar, 
però també és una fusió miraculosa d’arquitec-
tura, escultura, disseny gràfic, arqueologia, celebra-
cions, performances, rituals i tecnologia, a més 
d’un termòmetre fascinant del canvi social.

En l’actual lluita institucional/curatorial per  
reavaluar la importància de les diverses tendèn-
cies del món de l’art dels últims cinquanta anys, 
molts dels cànons sagrats del formalisme i l’abs-
tracció ortodoxos –i també diverses categories del 
postmodernisme– han perdut força en favor d’una 
nova valoració de l’hibridisme estètic dels anys 
setanta i vuitanta. Per exemple, el fructífer im-
pacte de l’art ambiental i de la performance –que 
havien quedat marginats en part durant dues dè-
cades arran de la gran proliferació de falses 
avantguardes, l’existència d’un «art apropiatiu» 
molt poc original i un arribisme comercial promo-
gut per massa galeries de Nova York– s’ha benefi-
ciat d’aquest període de profunda revisió en què 
ens trobem ara. 

Aquella revolució dels setanta i vuitanta va sor-
gir en els anys d’ocàs de l’art pop i el minima-
lisme, que estaven a punt de ser eclipsats per una 
varietat emergent de fonts de contingut conceptu-
als, contextuals i prostètiques. Una època de gran 
impaciència entre els artistes progressistes, incò-
modes amb els compromisos d’un art que havia 
de ser comercial, el confinament claustrofòbic de 

les galeries (com a únics aparadors legítims  
de les idees visuals) i la falta de connexió entre 
l’experiència artística i l’àmbit públic. Carrers, 
llocs públics, paisatges i tots aquells àmbits que 
defugien la definició d’espai expositiu convencio-
nal es van convertir en sinònim d’alliberament 
creatiu. En aquest context, l’obra de Miralda ha 
ofert sempre una conjunció evocativa de cerimò-
nia, menjar i espai habitable. 

Quan Miralda es trasllada al centre de 
Manhattan el 1971, la comunitat del SoHo ja aco-
llia molts dels principals artistes ambientals  
–Robert Smithson, Nancy Holt, Gordon Matta-
Clark, Alice Aycock, Mary Miss, Alan Sonfist, 
Michael Heizer i d’altres–, de manera que l’escena 
novaiorquesa ja era conceptualment receptiva a 
les contribucions singulars de l’artista al pensa-
ment ambiental. L’intercanvi d’idees també invo-
lucrava un ampli ventall d’arquitectes europeus  
i americans, així com grups de dissenyadors 
industrials i interioristes que van contribuir enor-
mement a establir una relació provocadora entre 
art i arquitectura. Aquest grup aglutinava noms 
com ara Archigram, Archizoom, Superstudio, UFO, 
Coop Himmelblau, Haus Rucker, Ettore Sottsass, 
Ugo La Pietra, Gaetano Pesce, Franco Raggi, 
Gianni Pettena, László Rajk, Emilio Ambasz, Peter 
Eisenman, Frank Gehry, Ant Farm, Robert Venturi, 
Morphosis i SITE.

El flux simbiòtic d’idees entre art i arquitectura 
ja era un ingredient propi de l’obra de Miralda 
abans que arribés a Nova York. També congeniava 
amb la idea de terme mig rauschenberguià:  
«La pintura té a veure tant amb la vida com amb 
l’art. Ni l’una ni l’altre es poden crear. Jo miro d’ac-
tuar en l’espai que hi ha entremig.» La perfor-
mance equilibrada de Miralda –a mig camí entre 
la cultura del menjar i l’ambient escultòric/contex-
tual– sempre fa possible una gran quantitat d’inte-
raccions. Les seves idees se serveixen de les 
associacions ri tuals amb el plaer gastronòmic, l’ac-
ceptació universal del simbolisme culinari i la 
urgència d’una millora nutricional en la sostenibili-
tat física i mental. L’art de Miralda també vincula 
el menjar bé i l’harmonia social. I, en última ins-
tància, exposant de manera intel·lectual i estètica 
el llegat que uneix la frugalitat de l’edat de l’home 
caçador/recol·lector a l’era de la prodigalitat del 
fast food, el seu art ha fet aportacions essencials 
al discurs sociopolític del nou mil·lenni.

El projecte més famós de Miralda als Estats 
Units –el restaurant El Internacional, inaugurat a 
Tribeca l’any 1984– era una mena de materialit-

la cuina com a context
Miralda, l’art ambiental i El Internacional
James Wines
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zació col·lectiva de moltes idees que ja havia 
introduït en formats menys ambiciosos en els 
anys precedents. Abans d’aquesta culminació 
commemorativa, la seva obra ja era força cone-
guda en l’esfera artística novaiorquesa per projec-
tes com la desfilada Wheat & Steak a Kansas City, 
l’exposició Breadline al Contemporary Arts 
Museum de Houston el 1977 i el Thanksgiving: 
The Animals’ Banquet preparat per als animals del 
zoo del Bronx. El Internacional, però, va ser la seva 
obra mestra definitiva.

Aquella estructura triomfant va emergir, com 
el mític fènix d’èpoques antigues, de les cendres 
d’un antic restaurant que havia tancat les portes  
i havia quedat gairebé en ruïnes cap als anys sei-
xanta. Teddy Bartle havia fundat un restaurant 
alemany als anys vint, l’original Teddy’s –situat a 
West Broadway amb Varick Street. Cap al 1945, el 
local va passar a mans de Sal Cucinotta, que el va 
convertir en un flamant restaurant italià. Segons 
sembla, era freqüentat pels caps de la màfia i el 
laberint interior de miralls i superfícies reflectants 
n’oferia una atmosfera de refinada sòrdida (i un 
lleuger aire d’amenaça criminal) que atreia cele-
britats com Elizabeth Taylor, Richard Burton, 
Anthony Quinn, Groucho Marx, Sofia Loren, Paloma 
Picasso, Robert de Niro i Ed Koch, que acabaria 
sent alcalde de Nova York. A finals dels anys sei-
xanta, la clientela del Teddy’s s’havia cansat de 
l’ambient retro mafiós i preferia les discoteques 
chic. Aquell llegat s’havia esgotat.

El 1984 Miralda es va associar amb Montse 
Guillén, una xef catalana excepcional, per fundar, 
dissenyar, atendre i dirigir El Internacional. La visió 
que compartien demanava un entorn festiu que, 
en una fluctuació constant entre la cuina i la 
instal·lació artística, havia de submergir els clients 
en una atmosfera multicultural. Encara que era 
d’esperit postmodern, l’interior del restaurant 
defugia dels excessos decoratius de l’arquitectura 
postmoderna, i n’evitava tant els colors suaus i de 
bon gust embafador com les seves justificacions 
rebuscades. El restaurant de Miralda va ser més 
aviat una explosió enmig del tranquil paisatge 
urbà de Tribeca i el millor exemple d’un collage 
urbà irreverent.

Una de les tendències dominants en els disse-
nyadors postmoderns dels anys setanta i vuitanta 
era l’atracció per les referències històriques i 
també –després de noranta anys d’insistència dels 
moderns en les superfícies asèptiques–l’entusiasme 
per incloure en els edificis columnes clàssiques, 
frontons, entaulaments i un calidoscopi d’imatge-
ria popular. Els seguidors van defensar el movi-
ment com una manera d’alliberar-se de l’austeritat 
funcionalista en favor d’una iconografia fàcil de 
llegir, però en realitat va acabar sent un pastitx 
històric bastant superficial. Bona part de la pre-

tesa «freda ironia» postmoderna, que sovint es jus-
tificava amb una suposada intencionalitat 
sarcàstica, es va convertir, de fet, en una simple 
proliferació de coses boniques. El Internacional de 
Miralda va transcendir el concepte acadèmic del 
«bon disseny» i va utilitzar l’arquitectura com a 
tema artístic. Seguint l’esperit de revolta del «visca 
Catalunya», el restaurant va triomfar com a encar-
nació del seu patrimoni barceloní juxtaposat mali-
ciosament amb el Teddy’s original dels anys 
cinquanta. En aquest sentit, tot l’ambient s’entenia 
com un «objecte trobat» que s’animava amb encon-
tres imaginatius entre artefactes d’orígens dispars. 
Conservant el kitsch mafiós de postguerra i les  
lluentors de club nocturn –com ara el laberint de 
superfícies reflectants, els taulells de fòrmica, les 
motllures d’alumini i els coixins de polièster–  
i exposant tots els altres elements com si fossin 
un assortiment de tapes de relíquies arqueolò-
giques, aquell conjunt surrealista oferia l’esce-
nari lúdic ideal per a la performance culinària.  
El mateix Miralda descriu així les seves intencions: 
«El Internacional es va convertir en un laboratori 
viu de cosmopolitisme humà i artístic.»

La clau de l’èxit del restaurant com a meca de 
la vida nocturna novaiorquesa va ser la seva capa-
citat d’orquestrar, com en una gran òpera, un con-
junt de comensals famolencs en una imponent 
escenografia d’artefactes transculturals. La com-
binació del talent culinari de la Montse juntament 
amb l’habilitat de Miralda a la sala va atreure una 
clientela molt diversa (tot un collage populista), 
que es va reforçar amb el suport del món artístic 
internacional. Una nit qualsevol, l’allau cinètica de 
clients solia incloure una tropa de celebritats de la 
Factory de Warhol –Ultra Violet, Candy Darling, Joe 
Dallesandro, Penny Arcade i Holly Woodlawn–, que 
es passejaven de taula en taula enmig dels artis-
tes més diversos, com ara David Bowie, Pina 
Bausch, David Byrne, Debbie Harry, els Beastie 
Boys, Lou Reed i els Talking Heads. Però la verita-
ble nòmina de famosos d’El Internacional la con-
formava l’afortunat repertori de Miralda: signes, 
símbols i icones; la música, la vaixella, el mobiliari 
i tota mena de detritus de la societat de consum, 
que rebien el tractament d’actors en un reparti-
ment. Dirigits per Miralda, aquests dramatis per-
sonae oferien allò que ell mateix anomenava «un 
tomb imaginari, un diàleg real entre l’art i el men-
jar». Com a decorats especials, deia Miralda,  
el restaurant comptava amb la seva «Dalmatian 
Façade, la Liberty Crown, la Sol y Sombra Terrace, 
el Melting Pot Maître D’station, el Columbus Trophy 
Bar, l’Archaeological Sandwich, la Turquoise Dining 
Room i el Mermaid Aquarium».

El 1986 la Montse i en Miralda s’havien em-
brancat en una proposta cerimonial encara més 
ambiciosa –el Honeymoon Project–, que celebrava 

un hipotètic matrimoni entre l’Estàtua de la 
Llibertat i la de Cristòfor Colom per commemorar 
els cinquè centenari del descobriment d’Amèrica. 
En homenatge al Vell i al Nou Món, aquest affaire 
imaginari entre els dos monuments va ser pensat 
el 1992 com una instal·lació a la Liberty Island de 
Nova York i al port de Barcelona. L’aventura havia 
de culminar, a més, en una desfilada nupcial a la 
Cinquena Avinguda. Malauradament, el projecte 
va ser inviable a causa de les seves dimensions 
èpiques i de la manca de finançament. Tot i així, 
com a part dels nobles preparatius de la lluna de 
mel, Miralda va crear l’Engagement Gown (vestit 
de prometatge) –que es va exposar al Jacob Javits 
Center el 1986– i el Wedding Dress (vestit de 
núvia) de la senyoreta Llibertat, que es va poder 
veure al Winter Garden el 1991. 

En una altra ambiciosa missió, un cop es va 
haver tancat El Internacional, va sorgir a Nova 
York un moviment popular per salvar del capda-
munt del terrat del restaurant la immensa Liberty 
Crown de Miralda, una peça de tona i quart de 
pes, amb la intenció d’instal·lar-la en un parc o 
plaça. El projecte va quedar frustrat per la buro-
cràcia pròpia de Manhattan, les disputes immobi-
liàries, els costos exorbitants i els desafiaments 
tècnics associats al trasllat de l’escultura. Després 
que Montse i Miralda n’abandonessin la gestió,  
el restaurant va prosperar durant uns anys amb el 
nom d’El Teddy’s i oferia menjar mexicà als cer-
cles de Tribeca. Sense l’excel·lent menú i el dis-
seny innovador d’El Internacional, el seu successor 
va fer fallida de seguida i les portes del restaurant 
es van tancar definitivament. L’edifici es va ender-
rocar l’any 2004 i va deixar pas a un complex 
d’apartaments.

Podríem dir que El Internacional va representar 
una fusió insòlita entre l’art comestible i l’art 
visual. El privilegiat comensal no només «hi men-
java», sinó que participava en una mena de ritual 
pagà en el qual els elements iconogràfics contri-
buïen a la celebració universal de l’art, la vida, el 
menjar, l’amistat i la bona voluntat, enmig de la 
feliç evidència de compartir un simbolisme, afor-
tunadament alliberat del pes de qualsevol para-
fernàlia eclesiàstica. 

La fita més gran de Miralda va ser –i continua 
sent– la seva contribució única a l’art ambiental. 
El Internacional va consolidar la seva visió i la de 
la Montse en un lloc i un temps concrets –del 
1984 al 1986–, però el seu llegat ha perdurat fins 
avui. Cap de les persones que va participar en 
aquella experiència podrà veure mai més ni de la 
mateixa manera la necessitat simultània de com-
binar l’aliment i l’estètica. És una prova clara que 
l’art fa miracles.
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Dibuix preparatori de la façana.
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Construcció i vista de la Sol y Sombra Terrace, amb llaunes de refrescos incrustades al terra.

Taula-ronyó amb collage de fotografies de celebritats dels anys cinquanta.
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Entrada d’El Internacional i Video Menu (1984), que informava dels plats de la carta. 

Flags Entrance, pintura-estora de la recepció, amb banderes de diferents països.
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Columbus Trophy Bar. 

Turquoise Dining Room.
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A la Marina Room hi destacaven els bacallans secs.
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Montse Guillén sortint de la cuina en ple servei. 

Algunes de les tapes que se servien al restaurant.
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Article sobre la Olimpíada del Porró, publicat a El Internacional, núm. 3 (estiu del 1985). 

Face to Face, celebració dels bessons que va tenir lloc a El Internacional el dia de Sant Valentí del 1986.
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Cerimònia de la Coronació. Col·locació al terrat d’El Internacional d’una rèplica a mida real de la corona de l’Estàtua  
de la Llibertat, Nova York, 17 de juliol del 1985.
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Quan Antoni Miralda va concebre l’enamorament 
entre Colom i l’Estàtua de la Llibertat, en els anys 
vuitanta, estava reinterpretant el sentit del monu·
ment al conquistador genovès situat en el port  
de Barcelona des del 1886 i el de l’estàtua rega·
lada per França als Estats Units aquell mateix any 
per commemorar el centenari de la Declaració 
d’Independència dels Estats Units. Les cerimò·
nies, les vestimentes, els rituals de la petició de 
mà i la boda el 1992 van involucrar els alcaldes 
de Barcelona i Nova York. En part, es mantenia  
la tradició: la petició de mà i el compromís de la 
parella es van formalitzar a casa d’ella, al Jacob 
K. Javits Convention Center de Nova York. També 
es va tenir en compte l’herència religiosa i tel·
lúrica quan es va celebrar el centenari del nuvi 
amb vuit nenes vestides de primera comunió que 
van desfilar en processó per les Rambles de 
Barcelona fins arribar als vuit lleons que custodien 
Colom, a qui van fer ofrenes de productes «desco·
berts» en el Nou Món: patates, xiclets, pinya, xoco·
lata, tabac, blat de moro, paó i pebrots. 

També hi havia altres elements que indicaven 
el propòsit d’actualitzar el ritual. L’anell, regalat 
per la ciutat de Birmingham, estava decorat amb 
dotze diamants de metacrilat que emetien llum  
i representaven cada una de les nacions de la 
Comunitat Europea. La ciutat de Los Angeles va 
aportar un collar de 7,6 × 5,18 metres, dissenyat 
per Sheila Klein, ornamentat amb 26 semàfors 
muntats sobre una estructura de ferro. La firma 
Mango va obsequiar·los amb una samarreta amb 
un cor de material antibales en què es reproduïen 
les figures dels nuvis i el mapa del món. Un cin·
turó daurat i tenyit de fúcsia simulava els colors 
d’una capa de toreig, i hi duia escrits noms de 
productes del Vell i Nou Món. El lligacames estava 
dividit en nou seccions i 54 espais amb el nom  
de Liberty escrit en els 46 idiomes de les comuni·
tats residents a Las Vegas. Per a la presentació  
en la Bien nal de Venècia es van construir dos 
Monuments Parabòlics: unes grans antenes, com 
les utilitzades per captar transmissions televisi·
ves, contenien dues reproduccions dels nuvis en 
fibra de vidre, i simbolitzaven així la comunicació 
inter continental.

Semàfors, roba antibales i el multilingüisme  
de Las Vegas, capital de les reproduccions ressitu·
aven en la iconografia de finals del segle xx la 
memòria colonial i l’internacionalisme del xix.  
La comunicació televisiva per satèl·lit feia referèn·
cia als intercanvis de veus i imatges en un temps 
en què començava a parlar·se de globalització. 

Tanmateix, l’horitzó d’aquell moment estava deli·
mitat per la integració europea i l’«encontre entre 
dos mons» celebrat el 1992, cinquè centenari del 
«descobriment» o de la «conquesta» d’Amèrica, 
segons de quina banda de l’Atlàntic es mirés.  
La mescla d’ingredients contemporanis amb pro·
ductes antics es va fer amb un sentit paròdic a 
partir de la monumentalització, a mida de Colom 
i de la Liberty, dels vestits, les sabates, els anells, 
els ornaments personals i els regals. Però la parò·
dia era prou moderada per permetre la partici·
pació d’alcaldes i dissenyadors com ara Pierre 
Cardin, Chanel i Givenchy. La sobrietat en l’excés 
s’atenia també a un joc estètic entre el que s’ha·
via dit, ironitzat i suggerit per tal que el kitsch fos 
creïble. L’efecte estètic s’aconseguia amb una 
representació que s’allunyava lúdicament de la 
realitat sense abandonar mai la versemblança. 

Mitjançant la grandiloqüència gestual, els mo·
numents clàssics tendeixen a conjurar la distàn cia 
entre les batalles del passat i les contradiccions 
del present, entre mèrits i errors dels herois. En 
canvi, la monumentalització miraldiana s’allunya 
d’aquesta resolució simulada de la història, però 
no arriba a esfondrar·ne les estàtues. S’introdueix 
en la lògica de l’exaltació, i canvia la solemnitat 
per la festa. Una festa no complaent, ja que uneix 
en matrimoni dos emblemes antagònics: la lliber·
tat americana i el conquistador europeu. 

No es tracta de conciliar els contraris. És una 
altra operació. Es construeix a partir d’una obser·
vació gairebé etnogràfica dels costums, les vesti·
mentes i els aliments de cada cultura implicada. 
L’experiència sensorial és l’escena en què s’ima·
gina l’encontre intercultural. Perquè es tracta de 
celebrar el que es viu a través dels sentits, el color, 
el plaer de donar i de consumir el que s’ha rebut. 

Els monuments representen gairebé sempre 
victòries, imposicions o només el relat heroic del 
drama de l’alliberament. El control simultani  
del diner públic, l’espai urbà i la interpretació ofi·
cial de la història converteixen els Estats Units en 
selectors exclusius d’allò que es rememora i de 
l’estil amb què es factura. Els ciutadans, a penes 
convidats cada quatre o sis anys a votar els gover·
nants, no participen en la tria dels llocs, els temes, 
ni les formes del que es consagra. Quan un s’apro·
pa al monument com a vianant o automobilista, 
el mira amb més indiferència que els cartells 
publicitaris. 

Miralda està atent a la manera de comportar·se 
de la gent i a què li agrada, ho transforma i la con·
vida a participar en la festa. Quan Honeymoon es 

Honeymoon: la festa com a geopolítica
Néstor García Canclini

Honeymoon Project, 1986·1992
Per celebrar l’enllaç entre els dos monuments de les dues ribes de l’Atlàntic –l’Estàtua de la Llibertat de Nova York  
i el monument a Colom de Barcelona–, Miralda va crear una sèrie d’objectes i cerimònies que es van presentar  
a diverses ciutats al llarg de sis anys. Amb aquest projecte l’artista va jugar amb la confrontació·atracció de dos pols  
oposats, un dels quals simbolitzava la conquesta i l’altre la llibertat.
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va presentar en el Pavelló Espanyol de la Biennal 
de Venècia, els visitants podien expressar el seu 
acord o desacord sobre el matrimoni escri·
vint·ho en ordinadors o omplint unes targetes. 
Es van fer concursos entre escoles de moda i dis·
seny de Tòquio per triar el vestit del nuvi. Centenars 
d’alumnes de les escoles d’art dramàtic i ball de 
la ciutat van transportar la vànova nupcial, de 18 
× 15 metres, per la Cinquena Avinguda de Nova 
York, mentre l’agitaven conformant onades mari·
nes. La capella nupcial a Las Vegas acollia un 
Museu Sentimental amb objectes prestats d’al·
tres capelles de la ciutat, i la llista amb el milió i 
mig de persones que s’hi havien casat. El contrac·
te matrimonial es va segellar amb una ketubah 
–document que el formalitza en la religió jueva– 
a partir d’un model arribat de Jerusalem escrit en 
hebreu i arameu, i un altre procedent de la comu·
nitat jueva de Buenos Aires en anglès, hebreu i 
castellà. La boda es va celebrar el 14 de febrer 
del 1992 sota les muntanyes del Red Rock 
Canyon al voltant d’un altar fet amb dos pel vis 
gegantesques: la de la núvia, elaborada amb 
paper maixé i arròs en l’Atelier d’art éphémère 
de Lieux publics de Marsella, i la del nuvi amb 
bronze de la foneria de ferro Mariani de Pietrasanta. 
Al voltant, un cercle de limusines blanques creava 
una taula banquet amb aliments del Nou i del 
Vell Món. L’acte va començar amb un recital de 
sardanes de la Cobla Blanes i va acabar projec·
tant imatges dels nuvis sobre les muntanyes. 

¿Com s’hauria d’ampliar aquest treball inter·
cultural el 2016, en un moment en què París, 
Brussel·les i altres ciutats d’Occident –arran dels 
atacs islàmics– s’omplen de soldats, como si fos·
sin reproduccions dels Soldats Soldés, les miniatu·
res de plàstic que Miralda acumulava en sèries  
a finals dels seixanta, dalt d’armaris, reclinato·
ris, rellotges de cucut, taules convertides en 
camps de tir i jardins parisencs o de Milà i Verona?  
La modificació d’objectes rituals o urbans al·ludia 
llavors a la militarització de les relacions interna·
cionals en plena guerra del Vietnam, que va afec·
tar els Estats Units i països europeus, amb 
bombardejos massius, resistència guerrillera local 
i milions de morts. La boda del 1992 s’emmar·
cava en les celebracions del cinquè centenari de 
l’arribada europea a América.

L’extensió i la intensitat transnacional dels 
enfrontaments recents ens situa en un altre con·
text. En certa manera, la inserció «obsessiva» de 
soldats en espais quotidians convertia aquelles 
accions artístiques en recordatoris de l’omnipre·
sència militar que les nacions occidentals prete·
nien viure com a distant. Així com l’encontre de 
Colom i la Liberty, la seva aliança paradoxal i el 
seu èmfasi gegantesc, desconstruïen irònicament 
la prepotència de la conquesta. Em deia Miralda 

en una entrevista del 21 de gener del 2010: 
«Lúdicament t’oblides de tota la guerra i entres en 
una altra història i, al final, t’adones que t’estan 
apuntant tots.»

L’altra història estètica a la qual ens porta 
Honeymoon, com altres rituals gastronòmics o 
interculturals duts a terme pel seu autor, ofereix 
una peculiar visió de la geocultura, diferent de la 
que ens explica la propaganda política o la publi·
citat globalitzadora. Els monuments oficials 
poden espectacularitzar versions endurides dels 
processos històrics, en què se simplifica la con·
flictivitat ambivalent. De manera semblant, la 
seducció grandiloqüent dels enormes anuncis 
comercials urbans encobreix les passions que 
caracteritzen el consum desigual i les seves 
disputes. 

Per comprendre millor les accions interconti·
nentals de Miralda convé tenir present el Food 
Culture Museum, en què instal·lacions, muntatges 
fotogràfics i d’objectes de molts països, projecci·
ons de pel·lícules i escultures·monuments, fan 
que degustem la informació associada al menjar 
en un altre registre. No és un museu que col·lec·
ciona i exposa peces. Així com el matrimoni euro·
americà es va expandir en una sèrie de cerimònies 
multinacionals, del 1986 al 1992, que van monu·
mentalitzar el ritus en l’espai i el temps, els seus 
treballs animen a mirar el procés, a pensar com 
hi vam arribar i a imaginar·se continuacions no 
previsibles. 

La no obvietat i la transgressió de la programa·
ció habitual es van buscar alterant les etapes del 
ritual de Honeymoon. La «lluna de mel» no segueix 
a la boda, sinó que les estàtues se’n van de viatge 
abans del matrimoni, recorren ciutats que actuen 
com a familiars i amics, i que els obsequien amb 
regals: la capa nupcial al Philadelphia Museum of 
Art, el ram i el vel de la núvia a la Fundació Joan 
Miró de Barcelona, el vestit de boda de Colom  
a Tòquio, la vànova a Nova York. Els regals, expo·
sats en una dotzena d’altres ciutats, van agafant 
sentit en la interrelació de cultures. 

Els objectes migren, els rituals s’entrecreuen  
i es combinen, desfilen per avingudes amb una 
lògica diferent a la de les obres que es troben en 
galeries i museus. Si pensem en els museus que 
van tancar i els carrers deserts a París i Brussel·les 
després dels atemptats del 13 de novembre del 
2015 i en la persecució dels agressors que va 
enervar altres ciutats, l’obra de Miralda fa pensar 
de quina manera hauríem pogut construir una 
altra història intercultural. ¿Ens podem imaginar a 
nosaltres i als altres reunits en taules de gastro·
nomia multicultural? ¿Pot la convivència al vol·
tant del menjar superar la monumentalització 
pròpia de les cúpules polítiques i econòmiques  
i convertir·la en festa ciutadana?

No es busca només assignar un nou significat  
a les operacions immenses de la mundialització 
que donen lloc als actors comuns. De la mateixa 
manera que existeix un Internet de les coses, 
Miralda ja fa mig segle que imagina com serien 
les aliances interculturals entre estàtues, aliments 
i rituals. El 1981, en comptes d’ocupar els carrers 
amb militars, inventa desfilades de litúrgia gastro·
nòmica: trasllada en cotxes descapotables dues 
vedelles Hereford i una vaca monumentals de 
plàstic, i fa desfilar grans peces de porexpan a 
semblança de trossos de carn per les avingudes 
de Kansas City. La representació del que és propi  
i la imatge que en tenen els de fora. El menjar i els 
seus emblemes conformen a la vegada un espai 
de celebració local i de diàleg entre cultures.

¿Què és més productiva –la guerra o la festa– 
per generar cohesió comunitària? La festa també 
pot ser un lloc per reflexionar sobre la conquesta, 
la modernitat i la participació dels ciutadans. 
Abans que la gastronomia travessés els continents 
i que aliments de centenars de cultures coincidis·
sin en una mateixa ciutat, Miralda ja s’havia pre·
guntat de quina manera hi podríem conviure. 

Vistos d’aquesta manera, els monuments són  
un procediment per solemnitzar el que és extraordi·
nari sense oblidar la quotidianitat. També és un 
recurs sensorial per treballar la interculturalitat. 
Casar estàtues i portar·les pel món, sentimentalit·
zar el que és hieràtic, reinventar els rituals, ironitzar 
sobre els afanys de grandesa juntament amb els 
desitjos de convivència i fer participar actors de 
molts països configuren una altra manera de pen·
sar el valor polític d’una poètica de la globalització. 
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Bigfish Mayaimi
Parada i fonda a les ribes de la història i de la memòria
César Trasobares

L’any 1996 Miralda i Montse Guillén es van fer 
càrrec d’un local popular a la vora sud del riu 
Miami, molt a prop del cèntric pont de Miami 
Avenue. Situades en una parcel·la propietat d’una 
adinerada matrona de Miami, s’erigien les restes 
d’una gasolinera a la vora del mur de contenció 
del riu, fet de formigó, a prop de la seva entrada 
des de Biscayne Bay. Aquest indret històric havia 
acollit inicialment els indis Tequesta i, més tard, 
algunes de les famílies colonitzadores de Miami 
durant les primeres fases d’assentament a la ciu-
tat a finals del segle xix.

Abans de l’obertura oficial del Bigfish Mayaimi, 
tal com es va anomenar popularment el local, 
aquell modest edifici s’havia convertit en una 
parada de menjar improvisada, on un gentleman 
jubilat oferia a una clientela fidel dinars a base de 
sandvitxos amb peix fregit, els quals servia en tau-
les de pícnic amb noms tan ocurrents com «el 
racó de la Connie Chung».1 Gràcies als seus conei-
xements culinaris i el seu insaciable impuls d’ali-
mentar la gent, la Montse sabia que podia fer-se 
càrrec d’aquell antre i servir-hi bon menjar. Adéu 
a la salsa tàrtara de pot! Benvingut sigui un allioli 
casolà de bandera!

Les fascinants vistes del centre de Miami i el 
pont del metro sovint quedaven eclipsades pels 
enormes vaixells que navegaven molt a prop de la 
terrassa al costat de iots recreatius, velers i les 
embarcacions d’escorta, dos imponents remolca-
dors que dirigien el trànsit dels vaixells de càrrega 
dins i fora del port. Aquell espectacle incessant ser-
via d’entreteniment als clients del restaurant, que 
també passaven una bona estona amb el flux de 
pescadors que es paraven a vendre la seva pesca 
diària. Mariners, capitans i convidats se saludaven 
mentre les embarcacions anaven i venien de la 
badia. A banda d’aquest idíl·lic espectacle nàutic, 
hi havia una coreografia poètica més obscura: una 
gran part del contraban il·legal que entrava a la 
ciutat passava també per davant del restaurant.  
En aquest nou i meravellós assentament tropical,  
a cap veí se li hauria acudit queixar-se per les aro-
mes de brou de peix amb all que bullia a tota hora.

Un cop signat el contracte de lloguer, tal com 
havia fet amb El Internacional, Miralda va comen-
çar a treballar per donar vida a cada racó d’aquells 
espais, tant a l’interior com a l’exterior. Hi havia 
una sala rosa amb un altar, una «llengua» enorme 
feta de llaunes de refrescos típiques del gust pan-
caribeny de Miami, que reflectia els sabors de la 

1. Nom d’una coneguda presentadora de televisió.

diàspora llatina. Uns enginyosos tamborets de bar 
i la característica estanteria aiguamarina de 
Miralda amenitzaven l’espai. Una sèrie de fotogra-
fies històriques acompanyava una creixent col-
lecció d’ampolles, espelmes i nombrosos objectes 
trobats. I també s’havien disposat pertot arreu 
fruites i verdures, fresques i seques. El menú, amb 
forma de llengua, era un record cobejat, i els cli-
ents el pispaven sovint. A mesura que l’espai 
adquiria una nova personalitat, els plats creatius 
evolucionaven d’acord amb el producte fresc dis-
ponible, gran part del qual els pescadors entrega-
ven literalment des de les barques, a molts pocs 
metres de la porta de servei de la cuina.

Seguint la tradició de les escultures de carre-
tera americanes, el Tri-Uni-Corn (1981) i la Sabata 
Góndola (1990) de Miralda es van convertir, junta-
ment amb dos hams gegantins, en ornaments a 
peu de carrer flanquejats per un mur d’escates de 
peix metàl·liques. Les dues escultures havien 
estat essencials en projectes previs de Miralda a 
Kansas City i a la Biennal de Venècia. L’inoblidable 
Collier Mediterraneus (1991), que havia sobrevis-
cut al Honeymoon Project i que s’hi exposava com 
un trofeu gegant, es va continuar oxidant amb les 
brises marines que bufaven des de la badia. 
Alguns pneumàtics de cotxe reciclats feien de 
tanca improvisada i també de matèria primera 
per a unes cadires molt confortables. A les escul-
tures les acompanyava un gran «Big Boy» d’una 
cadena de restaurants.

Mentre s’esbudellaven i escataven els peixos, 
un estol de pelicans esperava voraç a encetar el 
seu propi banquet. Les aromes de safrà i brou de 
peix es podien sentir abans que els clients trepit-
gessin l’establiment. I, complint amb les expecta-
tives dels turistes gastronòmics i clients habituals, 
de la cuina en sortien constantment delicioses 
sopes, paelles, cebiche i fideus. Hi havia plats de 
ceràmica de colors i d’orígens ben diversos com-
binats amb coberts de plata desaparellats. Hules 
de colors, comprats en mercats ètnics, es barreja-
ven amb estampats tèxtils i estovalles i tovallons 
blancs impecables. Cambreres i cambrers simpà-
tics i ben plantats atenien pacients les peticions 
de la clientela. La Montse supervisava l’equip de 
cuina, ajustava els sabors amb la seva llarga 
experiència com a cuinera, i sovint feinejava als 
fogons, mentre controlava la caixa i un centenar 
de coses més, atenta sempre a tots els detalls de 
l’operació.

L’espai desprenia l’aire alegre d’una fira, l’am-
bient distès d’un bar de platja mediterrani o fins  

Bigfish MayaiMi, Miami, 1996-1999
Miralda i Montse Guillén van transformar un antic bar de pescadors a la riba del riu Miami en el restaurant Bigfish Mayaimi 
(paraula indígena que significa aigua dolça). Tot i que van mantenir el sandvitx de mero tan preuat pels pescadors, van afegir 
altres plats de cuina mediterrània i obres i instal·lacions de projectes anteriors de Miralda.
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i tot el desori ocasional d’un circ ambulant. Tot 
quedava tenyit per una iconografia aquàtica i de 
pesca. Les brises refrescaven l’ambient i, de tant 
en tant, una pluja torrencial n’inundava l’entrada. 
La barra, situada sota un arbre gegantí, era la 
parada preferida per a molts dels que s’aturaven 
al local a fer una copa després d’una llarga jor-
nada laboral.

El Bigfish Mayaimi no consistia a cuinar dins 
d’una galeria, fer escultures amb ingredients 
comestibles o titllar d’acció artística una improvi-
sada barbacoa. Com a projecte artístic legítim, 
aquell restaurant aplegava nombrosos aspectes 
de la trajectòria estètica de Miralda, molts dels 
quals implicaven actes participatius amb menjars 
de colors, elements portables i ritus cerimonials, 
que es remuntaven als seus dies a París a finals 
dels seixanta, al seu trasllat a Nova York a princi-
pis dels setanta i al seu breu viatge a Barcelona el 
1975, que va continuar després amb la seva pre-
sència en el món de l’art internacional, arran de la 
Documenta del 1977. Al llarg d’aquestes i totes 
les intervencions posteriors, el menjar i el ritual es 
van mantenir com a components inextricables de 
la seva obra. Durant aquells anys es van editar 
una gran quantitat de llibres i catàlegs, en què 
reputats historiadors i comissaris, des de Pierre 
Restany fins a Maria Lluïsa Borràs, van escriure 
textos reveladors sobre les seves obres.

Després de dirigir durant un parell d’anys el 
seu propi restaurant a Barcelona, inaugurat a prin-
cipis dels vuitanta, Guillén ha continuat aportant 
un esperit de companyonia i creativitat que dóna 
estabilitat i energia al projecte. En el món artístic 
actual, en què nombrosos professionals treba-
llen amb el menjar, El Internacional i el Bigfish 
Mayaimi van compartir tant l’esperit pioner d’al-
tres restaurants regentats per artistes, com ara el 
Food –documentat pel seu fundador, Gordon 
Matta-Clark, el 1972–, com l’afany emprenedor de 
l’Store de Claes Oldenburg. Pel fet de ser col·la-
boracions artístiques –que es donaven al marge 
del món de l’art institucional–, els restaurants de 
Miralda i Guillén participaven del mateix esperit 
d’iniciativa que els complexos projectes autofinan-
çats de Christo i Jeanne-Claude. A semblança d’al-
guns pocs projectes independents, la marca 
pròpia de la producció cultural de Miralda se cen-
trava únicament en l’impacte social local i global, 
per damunt de qualsevol «adaptació» al gust dels 
col·leccionistes, al mercat de l’art o a les direc-
trius i agendes institucionals.

I més enllà del seu valor com a model creatiu 
singular i com a element urbà innovador en una 
comunitat que canviava a gran velocitat, aquell 
restaurant a la vora del riu es va convertir en un 
indret ple de vida, on la gent s’acostava a menjar, 
fer vida social, i gaudir del clima capriciós i dels 

actes que hi tenien lloc. La seva aura incloïa les 
estridències dels avions, els grinyols del metro i la 
llum de la lluna, brillant i platejada, que es reflec-
tia en les aigües del riu.

Com a punt de trobada recomanat, tant per 
dinar com per sopar, aglutinava tant artistes i gent 
del món de la cultura com els veïns que s’hi acos-
taven atrets pel deliciós menjar i per veure-hi pas-
sar la gent. Més que un simple assentament 
culinari, per a aquells que el visitaven i hi menja-
ven, el Bigfish Mayaimi es va convertir en una pre-
sència significativa per al comptat de Miami-Dade. 
Va marcar un moment assenyalat per al riu Miami 
i ha acabat sent, de fet, un punt culminant i memo-
rable en la història del sud de Florida.

Dibuixos preparatoris de l’exterior del restaurant amb pneumàtics reciclats.

u Vistes de l’interior i l’exterior del restaurant i del trànsit 
de vaixells des de la terrassa del Bigfish Mayaimi. 
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L’esperit del Bigfish Mayaimi, amb els seus amics i clients habituals, turistes gastronòmics, cuiners i cambrers, olors, plats, 
decoració, objectes i iconografia aquàtica i de pesca. Entre d’altres: Jos de Cock, Juan Lezcano, Nam June Paik, Pierre Restany, 
Amy Rosenblum, Ursula Schenone, i les bessones Scull.



Carta de Bigfish Mayaimi, Miami, 1996-1999.
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Si el Museu és el lloc per excel·lència de la 
Memòria (mare llegendària de les Muses) i si tota 
exposició retrospectiva es proposa «mirar enrere»  
a fi de revisar una trajectòria, qualsevol proposta 
de cronologia hauria d’elaborar un inventari conjunt, 
com més ampli i precís millor, de la feina feta per 
l’artista i del que n’ha dit la crítica. Especialment 
en el cas d’un creador com Miralda, turmentat per 
la idea que el seu treball «no ha estat mai prou ben 
explicat». «Un fet», considera, «al qual ha contribuït 
el meu esperit nòmada i, sens dubte, el caràcter 
efímer de gran part de la meva obra.» El nostre 
«mètode» ha consistit a organitzar la documentació 
de manera que, fins on sigui factible, parli per si 
mateixa i il·lustri el projecte miraldià a través  
d’una intensa i extensa reflexió col·lectiva que 
alhora sigui un relat llegible. Les pròximes pàgines 
contenen no solament una biografia implícita  
–una «vida d’artista»–, sinó un assaig virtual sobre 
l’art de Miralda, alguns conceptes clau del qual  
–banquet, menjar, sentit crític, caràcter efímer, 
festa, humor, kitsch, monument, participació, esperit 
poètic, espai públic– apareixen destacats en tinta 
vermella. El color blau, per la seva part, identifica 
els projectes i les mostres especialment rellevants, 
en el curs dels quals gairebé no trobarem línies 
rectes, sinó una infinitat de derives que teixeixen 
una xarxa inextricable. Només ens falta desitjar 
que la malèvola definició de Gómez de la Serna 
–«Catàleg: record del que s’oblidarà»– no es ratifiqui 
un cop més.

1942
«Va néixer en una ciutat extraordinàriament kitsch,  
i serà aquest virus genètic del kitsch, sens dubte, 
 el que determinarà el seu destí» PIERRE RESTANY, 1982.  
«Va néixer a Terrassa [2 d’octubre], una de les principals 
àrees tèxtils del país. Estava destinat a ser un tècnic  
tèxtil. Hi va dedicar cinc anys d’estudi. Però, com ell  
mateix diu, “somiava en aquarel·les entre el fum de les 
xemeneies”. Tota l’elaboració de les obres de Miralda 
potser és herència de Gaudí i de les impressions de 
Barcelona, que, segons ell, és “una ciutat de caramel”» 
REGINA VATER, 1982. «El meu pare treballava en els aspectes 
tècnics del disseny tèxtil. Però el seu interès realment 
creatiu era la fotografia. La meva mare provenia  
de l’Empordà, un lloc de mescla de cultures i una de les 
principals colònies gregues. El menjar d’aquesta zona  
és increïblement ric, una veritable barreja» ANTONI MIRALDA, 

2000. El terme alemany kitsch, aparegut cap al 
1860 i definit per l’Institut d’Estudis Catalans  
com a «producció artística on predomina l’efecte 
ràpid i previsible, la decoració amb pretensions,  
el sentimentalisme i la comercialitat», determina 
una de les claus de l’estètica miraldiana. Des  
de ben aviat, la crítica associarà les seves creacions 
amb aquest concepte: «En Miralda, el kitsch català 
assoleix les proporcions límit de la síntesi: Gaudí revisitat 
per Dalí, les noces del barroc i el deliri» RESTANY, 1971.  
«Si s’ha de jutjar per la seva primera exposició individual 
als Estats Units, Miralda ha tret el millor partit d’aquest 
fenomen especial de l’última dècada que és l’amor  
al kitsch» FRANZ SCHULZE, 1971. «Constants miraldianes:  
l a referència a la cultura, a l’art, apareix sempre rebaixada 
a l’estadi kitsch o a la imatgeria infantil» VICTORIA COMBALÍA, 

1976. El mateix artista afirma: «El kitsch existeix, ha 
existit i continuarà existint sempre perquè és el meravellós 
equilibri entre el mal gust i l’excés de gust» MIRALDA, 1988.

1957-1961
Estudia a l’Escola de Pèrits Industrials de Terrassa. 
S’aficiona a l’aquarel·la i entre el 1959 i el 1961 
exposa en diverses ocasions. Sota el guiatge del seu 
pare –que havia instal·lat un laboratori al forat de 
l’escala del domicili familiar–, s’inicia en la fotografia. 
Visita Madrid, on admira les pintures murals de Goya 
a l’església de San Antonio de la Florida.

Cronotopografia miraldiana
acompanyada de documents crítics  
i testimonis biogràfics
José Luis Gallero

«Així és la vida de l’artista, la verdadera vida, més real que la vida mateixa.» 

Pierre Restany, 1991
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soldadets de plàstic presentats en acumulacions 
geomètriques, emplaçaments trobats i objectes domèstics» 
BARTOMEU MARÍ, 1994. Exposa dibuixos, collages, teles  
i frottages a París (Musée d’art moderne; Galerie 
Zunini) i Londres (New Art Centre). Segona 
exposició individual (Drawings, 65, Institute of 
Contemporary Arts, Londres, 1966). «El primer espai 
de treball a París va ser un edifici emblemàtic de la Rue 
Vavin, a Montparnasse. Ens hi reuníem Selz, Rabascall  
i Xifra. Rabascall treballava el símbol del Black Power, i Xifra 
–que acabava de tornar de Xile–, la iconografia funerària.  
A les parets hi havia paraules escrites amb esprai: 
“Progrès”, “Succès”, els objectius de tot artista important. 
Passàvem els caps de setmana al Marché aux Puces, 
llavors ja compartíem la idea de guardar i col·leccionar.  
Va ser Guy Selz, el pare de la Dorothée, qui em va dir que  
a la meva ciutat, al Museu Marès de Barcelona, trobaria 
totes les col·leccions que em pogués imaginar. Mai no  
vam formar un equip, sinó que cadascú va trobar el seu 
espai i la seva manera d’interconnectar-se amb les 
diferents propostes. Més que no pas llegint llibres d’art,  
jo em passava el dia als mercats. Amb tot, vaig dedicar 
milers i milers d’hores a soldar soldats, probable causa 
dels meus mals de cap, ja que feia servir triclor com  
a cola» MIRALDA, 2015.

1967
Tercera exposició individual, Soldats Soldés, a la 
Galerie Zunini, fundada pel fabricant de massapà 
del mateix nom. Inclou els primers Tableaux-Tables, 
muntatges escultòrics en els quals incorpora 
soldadets de plàstic de color blanc; és el primer 
pas cap a la instal·lació (una rentadora en 
funcionament forma part de la mostra) i prefigura 
les primeres peces públiques: els soldadets 
ultrapassen l’espai de la galeria i irrompen al 
carrer; el mateix motiu li inspira una sèrie fotogràfica. 
«Dels soldadets de plàstic diminuts se n’ha tret qualsevol 
color militar. Ens asseiem pacíficament als parcs i als 
jardins pensant que la invasió s’aturarà al reixat. Però els 
soldats de Miralda traspassen tots els fronts. Cada cop 
queda més clar que aquest art de protesta és ple de 
matisos i està ben formulat si el comparem amb el de mena 
agressiva i sorollosa. Els soldats han de lliurar una guerra 
important i passarà molt de temps abans que no s’acabi» 

BEATE SYDHOFF, 1970. «Sembla impossible la quantitat 
inversemblant d’idees que desenvolupa a partir d’un 
material tan ínfim, la quantitat sorprenent de peces  
en tres dimensions, que no són ni quadres ni escultures  
ni tampoc pròpiament objectes. En realitat, fa l’ullet  
a l’absurd, el mateix mecanisme de què es valia Beckett, 
que es representava en aquells temps als teatres de París» 
MARIA LLUÏSA BORRÀS, 1995. «En la seva exposició individual 
de la Galerie Zunini, demanava al públic assistent que 
obrís els calaixos dels mobles “envaïts”, n’extragués els 
soldats i hi intervingués lliurement, o que introduís  
els soldats encara de color verd en una rentadora per 
eliminar-ne el recobriment marcial i deixar-los d’un blanc 
impol·lut: soldats sense color, soldats sense bandera.  
Era la seva tercera exposició individual, i evidencia l’ús 
primerenc de la participació del públic en la seva 
trajectòria artística» TEJEDA, 2010. Primeres sèries 
d’objectes comestibles en col·laboració amb 
Dorothée Selz: maquetes arquitectòniques i 
pastissos paisatgístics elaborats amb merengue  
i sucre acolorit i transitats per personatges 
minúsculs (Tourist Cake, Garage Cake, Garden  
Cake, Temptation Cake, Panic Cake, Suicide Cake). 
Com si fos una nadala, envia capsetes als seus 
amics amb una figura del Nen Jesús fabricada  
amb pasta d’ametlla i encaixada entre dues 
dentadures (Croque Jésus). La parella col·labora 
amb Roland Topor (Jeu Topor, Jeu de Casse-geule…). 
Coneix l’assagista, historiador i crític d’art Pierre 
Restany (1930-2003). Diverses exposicions 
col·lectives el fan anar a Holanda, Suïssa i Suècia 
(Super Lund, Lunds Konsthall; catàleg amb text  
de Restany), on participa amb una instal·lació 
futurista a base de taules i miniatures de plàstic 
que representen civils. Se’l premia a la Biennal  
de París.

1968
Primers Essais d’amélioration: objectes i mobles 
inventats o envaïts, recreacions iconogràfiques  
o versions millorades d’elements de la vida 
quotidiana. Assaja una intervenció urbana 
(Embouteillage) amb cotxes de joguina de la policia 
nord-americana. Durant el cèlebre Maig del 68,  
fa el seu Projet de banque publique pour le Square 

1962-1963
Rep una beca de la Diputació de Barcelona, 
interromp el servei militar i els estudis tèxtils  
i es trasllada a París, on segueix un curs de 
mètodes comparats d’arts plàstiques al Centre 
international d’études pédagogiques de Sèvres.  
«El 1962 va fugir a París per estudiar a l’École des 
Beaux-Arts, un centre en què no va arribar a ingressar 
perquè, com confessa, l’atracció que els mercats i els 
magatzems exercien sobre ell el va retenir als espais 
públics, on es quedarà des d’aleshores» EVA FERNÁNDEZ  

DEL CAMPO, 2002. A banda de Londres, visita 
Amsterdam i Itàlia. La seva afició als viatges tot 
just ha començat. Experimenta amb el frottage,  
així com amb una combinació de la tècnica 
pictòrica i la fotogràfica. «Vam veure la seva obra per 
primer cop a l’exposició de Granollers, l’estiu del 1963.  
I per primer cop en una pintura catalana, la fotografia  
era utilitzada no com a collage sinó com a tècnica 
pictòrica. Era la seva Paret opaca» ALEXANDRE CIRICI, 1969. 
«M’atreia rondar pels carrers, anar a Le Bon Marché,  
a La Samaritaine, als grans magatzems. El que més 
m’interessava era el contacte directe amb la ciutat,  
el xoc amb totes aquelles cultures barrejades. I encara  
va ser més forta la meva primera visita a Londres.  
Al començament de la dècada dels seixanta, la situació  
a Londres era molt més radical que a París pel que  
fa a cromatisme, menjars o presència de les colònies» 
MIRALDA, 2002. «A poc a poc van anar arribant a la capital 
els components d’un grup que el crític Alexandre Cirici  
va denominar “els catalans de París”. Al costat de l’artista 
de Terrassa, hi havia Joan Rabascall, Jaume Xifra (1934-
2014) i Benet Rossell (1937-2016), creadors amb qui va 
fer una part de les seves primeres obres col·lectives. Des 
del començament, Miralda va utilitzar el treball cooperatiu,  
una estructura que no abandonarà. A mitjans dels anys 
seixanta va conèixer Dorothée Selz, artista amb qui  
durant set anys va dur a terme els seus projectes d’art 
comestible» ISABEL TEJEDA, 2010. «Miralda i jo vam arribar  
a París per separat l’octubre del 1962, amb el mateix tipus 
de beca de la Diputació Provincial de Barcelona. Ens vam 
conèixer en ambients universitaris. Xifra, que ja havia 
passat per Marsella i Aix-en-Provence, va arribar al cap  
de poc temps, al començament del 1963. Aquell mateix 
any, Restany, que va presentar la meva primera exposició  

a París (Galerie Zunini, 1966), em va posar en contacte 
amb Xifra, a qui jo vaig presentar Miralda. El 1966  
vaig rebre una carta de Cirici en què em demanava 
informació de les nostres respectives activitats. L’any  
1967 va arribar Benet Rossell, amic de Xifra, procedent  
de l’Índia. A partir del 1969, farà de cronista del grup  
amb la seva càmera de 16 mm» JOAN RABASCALL, 2015.

1964-1966
Establert a la Rue Vavin (1964-1968), treballa  
com a fotògraf de moda per a la revista Elle.  
«Vaig arribar de Barcelona amb la meva càmera a 
l’espatlla i una sola lent. Contra tota lògica, ben aviat  
vaig publicar cada mes a Elle, la qual cosa em va  
obrir portes, formes de vida i, sobretot, possibilitats 
d’experimentar com no volia viure» MIRALDA, 1988.  
Mostra dibuixos i frottages a Londres (New Art 
Centre), on coneix Joan Miró, i a Amsterdam  
fa la seva primera exposició individual (Galerie 
Mokum, 1964). Al campament de Los Castillejos 
(Tarragona), on compleix la segona part d’un  
servei militar esglaonat en tres etapes i que  
acaba a Osca, erigeix una escultura a l’aire lliure 
amb el títol Monumento al soldado. Durant la  
seva trajectòria, el substantiu monument («obra 
pública de caràcter commemoratiu») acompanyarà 
les produccions de Miralda en múltiples variants: 
funeraris, nupcials, històrics, simbòlics, mòbils, 
immòbils, ensucrats, farinacis, etcètera. «Sí», 
declararà el 1988, «el meu fort és un monument  
a tots els excessos relacionats amb la quotidianitat,  
amb l’acumulació de colors i imatges, tant si se’n diu 
kitsch com si no.» En una fàbrica de París adquireix 
milers de soldadets de plàstic que no gaire  
més tard esdevindran el seu material predilecte.  
«Es podria dir que l’obra d’Antoni Miralda és  
gargantuesca. L’artista hi aplega els ingredients de la 
novel·la de Rabelais: guerra, banquet, ironia i utopia.  
Tot comença a París a principis dels anys setanta: Miralda 
sembra objectes, cossos i llocs amb petits soldats de 
plàstic, blanquejats després de passar per la rentadora» 
MARIE BECHETOILLE, 2011. «A mitjans dels anys seixanta, 
Miralda fa dibuixos que recreen l’absurditat estrafolària  
del món militar (“molts, junts i iguals”). La imatge  
es prolonga a través de treballs en què l’artista fa servir 

Monumento al soldado, 1964

Revista Elle, 1964-1968 Croque Jésus, 1967Soldats à la lessive, 1967 Soldats Soldés, 1967Super Lund, 1967
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hi ha maldecaps, problemes, advocats, aspectes que es 
compliquen» MIRALDA, 2002. «Encara que no mostri com  
va convèncer el gremi de pastissers de Barcelona, o els 
alcaldes de Nova York i de la ciutat comtal o la Reina  
de la Collita de Kansas perquè entressin en joc, també  
això és part de l’obra» TEJEDA, 2010. «En les propostes  
de Miralda la comunicació sembla que recuperi la seva 
essència etimològica, és a dir, esdevé una veritable 
circulació del “comú”, la qual reclama, per part de tots  
els implicats en cada treball –l’artista, els seus 
col·laboradors, el públic, els participants i les institucions 
museogràfiques o públiques–, una aportació diferent,  
“un intercanvi d’experiències, coneixements i sensacions”, 
en paraules del mateix Miralda» VALENTÍN ROMA, 2011.

1970
Exposició individual a Londres (Hanover Gallery)  
i nombroses col·lectives: París, Nantes, Marsella, 
Brussel·les, Amsterdam, Colònia, Yokohama. 
Després d’oferir un Menjar rosa-taronja per a 
Restany en el seu nou taller (123, Rue de l’Ouest), 
la parella Miralda-Selz es presenta com a traiteurs 
coloristes i transforma la Galerie Givaudan de París 
en un restaurant on serveix un Dîner en quatre 
couleurs per a seixanta comensals. «Miralda i Selz 
han acolorit els aliments i les begudes, els formatges  
i els pastissos. Tot el menú es pot prendre en vermell,  
blau, groc o verd molt vius. Alguns plats són ben 
impressionants, com ara el pollastre blau turquesa. 
L’experiència dels colors continua el matí següent, quan  
els convidats poden observar la permanència, en les seves 
funcions vitals, del color escollit la vigília» CIRICI, 1970. 
«L’única persona que no va pair bé el sopar va ser la 
galerista Iris Clert, que va tenir un vòmit blau. Desastre  
o benedicció?» MIRALDA, 2015. «Serà sobretot a la 
instal·lació del taller en el número 123 a la Rue de l’Ouest, 
situat al límit de Montparnasse (temple de la col·laboració 
AM-DS), on s’encarna el concepte de millora. La casa,  
lloc de vida, de treball i de trobada, s’ha concebut  
com una obra d’art, amb una estructura arquitectònica 
evolutiva. En aquest ambient, cada àpat, cada visita,  
es transforma en una festa. Mai no oblidaré els moments 
d’alegria que vam passar en aquella cova d’Alí Babà, 
kitsch-canibalesca de traiteurs coloristes, i especialment  
el primer menjar rosa-taronja, celebrat el 19 de gener  

del 1970» RESTANY, 1982. Assisteix a Milà als 
preparatius de Spoerri per al banquet del 
restaurant Biffi, commemoratiu dels deu anys  
del Nouveau Réalisme. El tàndem Miralda-Selz 
viatjarà successivament a Düsseldorf (Eat Art 
Gallery, 1971), Còrsega (Corsicana, 1971), Colònia 
(Kürten Fästiwel, 1971), Munic (Kunstzone, 1971; 
xx Olimpíada, 1972) i Nova York (Arman’s Place, 
1972, última col·laboració plegats). «A través del 
concepte d’acolorir els aliments, Antoni Miralda i Dorothée 
Selz inicien la seva autèntica carrera en la llarga història 
de l’art comestible. En el seu cas, no hi ha cap altra  
raó que el del perfecte desplegament de la litúrgia del 
banquet. Al participant no se li fan trampes. Tan sols  
se’l convida a assumir la consciència de la festa» RESTANY, 

1982. Realitzada amb Selz, Rabascall i Xifra, Fête  
en blanc (Centre artistique de Verderonne) també  
va incloure la música d’Éliane Radigue, una 
pel·lícula de Benet Rossell, l’arquitectura de Müller 
(una estructura inflable), el vestuari de Rabanne  
i la participació de 300 persones en les seves 
diverses etapes: ofrena floral a trenc d’alba, 
alliberament de globus i coloms, processó amb 
llençols-estovalles, buffet blanc servit per 22 joves 
amb vestit de núvia, diari en blanc (Le Journal 
Blanc)… «Penseu en la Fête en blanc: les ofrenes florals, 
l’aparellament i l’alliberament de coloms i, per acabar,  
la consumició mística d’un menjar blanc. No s’assembla 
gens a cap altra representació contemporània, no té res  
a veure amb la tradició dels happenings. En les festes de 
Miralda es redescobreix invariablement tota una sèrie  
de ritus tradicionals que es projecten provocativament vers 
al futur» UMBERTO ECO, 1988. «A partir del 1969, el treball 
evoluciona radicalment des del vessant objectual cap  
al vessant efímer i ambiental, consisteix fonamentalment 
en la creació (producció, organització, direcció) dels 
cerimonials o obres-esdeveniment. D’aleshores ençà,  
el projecte (intervenció urbana, ocupació, modificació  
dels espais) es fa constant com a suport d’expressió.  
La interconnexió d’espais de naturalesa diversa i 
incongruent i la participació activa de l’espectador han 
sigut els trets més definitoris dels projectes que des de  
la Fête en blanc (1970) fins a Honeymoon (1986-1992) 
han ocupat l’artista» MARÍ, 1994. Elements primordials 
del seu repertori, la festa i el banquet comparteixen 

des Invalides. «El banc apareix del tot eriçat de soldats 
que cobreixen la superfície tradicionalment destinada  
a seure-hi, fins a convertir-lo en una mena de banc per a 
faquirs. De tota aquesta superfície incòmoda, que fa 
impossible el descans, se n’ha reservat just l’espai per  
a l’esquena, les cames i els braços d’una persona»  
CIRICI, 1969. Exposicions col·lectives a Londres  
(The Obsessive Image, Institute of Contemporary 
Arts; Camden Arts Centre) i París (Musée d’art 
moderne; Musée des arts décoratifs; American 
Center). Daniel Spoerri inaugura a Düsseldorf  
el seu propi restaurant i, dos anys més tard, l’Eat 
Art Gallery, on el 1971 Miralda i Selz hi prepararan 
un banquet.

1969
Es trasllada a la Rue de l’Ouest. Exposicions 
individuals a Estocolm (Galerie Aronowitsch)  
i Brussel·les (Galerie Aspects); col·lectives a 
Ginebra, París, Londres, Verona. Primers cenotafis 
o monuments funeraris (Cénotaphe des généraux 
du passé, du présent et du futur, Salon de Mai, 
Musée d’art moderne, París). Respecte al seu 
Essai d’amélioration de la façade du Palais Galliera, 
PIERRE RESTANY, 1970, escriu: «Miralda ha transvestit les  
tres muses monumentals que embelleixen la façana  
del palau. Les hieràtiques estàtues van disfressades de 
hippies, i els seus sòcols estan ornamentats per un 
estendard xifrat: p(einture), a(architecture), s(culpture).» 
Fotografia la instal·lació efímera Requiem pour  
un chat mort. Elabora el Gâteau de l’anniversaire  
de l’amour (Salon de Mai, Musée d’art moderne, 
París) amb Selz, al costat de qui projecta una sèrie 
de bombons afrodisíacs. Noir, mauve plus barbe  
à papa (American Center, París) marca l’inici de  
les seves col·laboracions amb el grup integrat per 
Dorothée Selz, Joan Rabascall i Jaume Xifra, així 
com la transició cap a una nova pràctica artística. 
El primer dels cerimonials o projectes participatius 
en espais públics, Mémorial, té com a escenari  
els entorns del castell de Verderonne, a la vora  
de París, coincidint amb el Dia dels Difunts;  
va comptar amb la contribució musical d’Éliane 
Radigue, una acció en què van intervenir  
150 persones, una ofrena floral, una degustació  

de pastissos damunt de taules sepulcrals, una 
processó i un banquet negre i malva. participació  
i espai públic són conceptes inseparables  
del projecte miraldià i, fins a cert punt, són 
responsables de la seva aureola d’artista 
inclassificable i amb vocació d’antropòleg.  
«Una anàlisi dels models de la cultura local, base dels 
guions de Miralda, explicaria probablement la sorprenent 
participació activa del públic en aquelles festes brillants, 
alegres i captivadores» CARLA STELLWEG, 1980. «Miralda 
aconsegueix una estreta relació entre el joc com l’activitat 
lúdica més antiga desenvolupada pels humans i el gust  
per la festa com a acte de participació. Per això mateix 
ultrapassa les definicions i les classificacions de la història 
de l’art» DANIEL GIRALT-MIRACLE, 1987. «Sempre recordaré 
Manfred Schneckenburger, director de la Documenta 6, 
demanant-me: “So you are a participative artist?” Va ser 
llavors que vaig descobrir el que era» MIRALDA, 1988.  
«El sentit de participació real és el que constitueix el cor 
de la manifestació artística de Miralda» ROBERT MORGAN, 

1991. «Inventor de projectes en espais urbans, Miralda va 
ser un artista públic abans que aquesta pràctica es posés 
de moda a finals dels anys setanta. Però malgrat haver 
intercanviat i definit el territori de l’art públic a Europa  
i als Estats Units, Miralda també pot ser un artista 
intensament privat» CÉSAR TRASOBARES, 1994. «La pràctica 
artística de Miralda és abans que res col·lectiva i 
compensa la manca d’accions socials que permeten  
a una comunitat de reconèixer-se. Reanima l’espai urbà, 
massa sovint degradat, i li retorna la dimensió de lloc  
de vida i relació» FRANÇOIS BURKHARDT, 1995. «Possiblement, 
durant les tres últimes dècades, Miralda ha reclutat més 
gent per a les files de l’art que qualsevol altre artista 
contemporani. Però, per més que els seus treballs  
han involucrat milers de persones, segurament són més 
coneguts entre les modistes de París, els forners de 
Barcelona o els treballadors d’escorxadors de Kansas  
que entre els típics seguidors del món de l’art» JUDY  

CANTOR, 1998. «Siguis on siguis, hi ha un moment de diàleg 
en què cal convèncer, fascinar i il·lustrar per fer possible 
l’entesa, l’acord i el grau de comunicació que ens 
permeten treballar plegats. Des del primer moment vaig 
comprendre que involucrar gent era part de la feina,  
i que calia ser tan clar i creatiu en aquest aspecte com  
en qualsevol altre. No tot és interessant i productiu;  

Embouteillage, 1968
Cénotaphe des généraux du passé, 
du présent et du futur, 1969 Gâteau de l’anniversaire de l’amour, 1969 Mémorial, 1969 Dîner en quatre couleurs, 1970

Hannover Gallery, 1970
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culturalment i íntimament amb el menjar. ¿Hi ha res més 
íntim, en efecte, que allò que introduïm en el nostre  
cos? Digue’m què menges i et diré qui ets. Tot el treball  
de Miralda consisteix a “seure a taula” i “deixar anar les 
llengües”» RICHARD LEYDIER, 2009. «Posar l’art en ressonància 
amb la creativitat inesgotable del que s’ha convingut  
a denominar cultures alimentàries. Aquest projecte 
s’anomena FoodCultura» DENIS CHEVALLIER, 2014. «En una 
època en què dues terceres parts de la humanitat passen 
gana i l’altre terç emmalalteix d’obesitat, Miralda –un 
artista extraordinari, que s’ha passat tota la vida treballant 
més enllà de les parets del museu– tracta el menjar com  
a símptoma» JOSÉ MARÍA PARREÑO, 2015. Per a les escoles 
públiques de Châtillon-sous-Bagneux (França),  
du a terme, amb Selz i Xifra, un cerimonial de fi  
de curs per a 400 nens: Fête de l’école laïque.  
En el documental Cérémonials, Benet Rossell 
compila les festes i els rituals organitzats  
per Miralda, Selz, Rabascall i Xifra. Fent servir  
els soldadets negres, fa la sèrie Cendriers-
tombeaux, extensió dels seus cenotafis.  
Se succeeixen les exposicions col·lectives (França, 
Suècia, Txecoslovàquia, Estats Units) i individuals:  
Galerie Germain (París), on els seus treballs amb 
teles de Jouy converteixen l’espai en una instal·lació; 
Galleria del Naviglio (Milà); Richard Gray Gallery 
(Chicago), preludi del seu imminent trasllat als 
Estats Units. «Miralda omple un pretensiós armari de 
bany italianitzant amb soldats estúpids i desagradables,  
de manera que insulta tant el moble com els soldats  
(la musa de l’art i el déu de la guerra), i, de fet, ho insulta  
tot, llevat de l’habilitat de l’observador per copsar i apreciar 
el missatge implícit. En la seva amabilitat gelada i la seva 
delicadesa magistral, apareix com a característicament 
mediterrani; també en la seva ironia i la seva decadència» 
SCHULZE, 1971. «El 1971, als trenta anys, Miralda vola  
per primer cop als Estats Units. A l’avió, hi viatja una 
companyia de circ; una flota de limusines n’espera els 
membres a l’aeroport. Al nostre artista el prenen per  
un d’ells, introduït en un fastuós cotxe i arrossegat  
a la seva aventura americana. “Jo em pensava que els 
Estats Units era així; el que em vaig trobar encaixava 
perfectament amb la imatge que jo tenia d’Amèrica:  
l’excés i l’opulència, una mena de xou en directe. No tenia 
clar si m’acabarien contractant o quina mena de negocis 

faríem plegats; va ser com entrar en una pel·lícula,  
com viure l’experiència de la irrealitat.” D’entre  
les moltíssimes anècdotes de Miralda, aquesta potser  
és una de les que millor el retraten. Ell és així, com  
la gent del circ, un nòmada que es deixa endur pel  
món, sempre sorprès i sempre disposat a emprendre 
qualsevol aventura» FERNÁNDEZ DEL CAMPO, 2002. Gordon 
Matta-Clark inaugura a Nova York el restaurant 
Food (1971-1973).

1972 
Segona edició de Fête de l’école laïque. Acaba amb 
Benet Rossell el curtmetratge París. La Cumparsita 
(1969-1971), en les seqüències del qual recorre 
París amb un gran soldat de plàstic a coll. «A París. 
La Cumparsita, Miralda es presentava a si mateix com  
a obra i recorria la capital francesa portant una escultura 
de mida natural en forma de soldat de joguina. Un monument 
portàtil a la recerca de pedestal, que es col·locava en  
llocs simbòlics de grandesa, però també serpentejava per  
les fires de barri i en transformava el deambular urbà.  
Una escultura transhumant que es disfressava de joc per 
facilitar la participació» TEJEDA, 2010. Poc temps després 
d’arribar a Nova York, du a terme Sangría 228 West 
B’Way (250 kg d’arròs de colors i gustos diversos, 
dos recipients de sangria, projecció de pel·lícules  
i de diapositives, disseminació de les restes a  
la calçada de West Broadway, en col·laboració amb 
Antoni Muntadas), i Edible Landscape, instal·lació 
efímera (90 minuts) en què 200 convidats degusten 
un paisatge nadalenc (Museum of Contemporary 
Crafts, Nova York). Quaranta-quatre anys més tard, 
en un intent d’evocar el record d’unes quantes 
persones que van ser presents a Sangría, els 
autors diuen: «És difícil recordar els assistents. Alguns 
de propers, com ara Micheline Gingras, Bruce Gilden, 
Willoughby Sharp, Dennis Oppenheim, Jeanne-Claude  
i Christo, Lawrence Alloway, Barbara i Peter Moore, Bill 
Dyckes, Robert Stern, Martim Avillez, Peter Downsbrough, 
Martha Wilson, Stefan Eins, Mireia Sentís, Papo Colo, 
Carles Fontserè, Bill Creston, Dimitri Devyatkin, Paco Revés, 
Paco de Lucía després del seu concert al Carnegie Hall…» 
Inicia una sèrie d’experiments amb papers pintats, 
que cristal·litzen un any més tard en una sèrie  
de collages amb soldats. Exposicions col·lectives  

un tret, el que és efímer, que paradoxalment 
constitueix l’arrel mateixa de la cultura europea: 
els simpòsiums al voltant dels quals a la Grècia 
arcaica van sorgir la poesia i la música.  
Des d’Abraham Moles (1977), primer a associar 
explícitament la paraula «festa» a les produccions 
miraldianes, les referències al seu caràcter festiu 
se succeeixen. «Els cerimonials de la mort [Mémorial]  
i del matrimoni [Fête en blanc] es poden considerar 
seqüències d’actes en llocs oportunament i fortament 
ritualitzats, en què els comportaments han estat 
predeterminats. Però també es podria concebre a partir  
de la idea de festa, en què la intensitat de l’aspecte 
dionisíac fa esclatar el ritual. D’aquesta anàlisi, se’n 
desprenen dues dimensions: l’oposició entre l’aspecte 
apol·lini i el vessant dionisíac, i la de sistema programat  
o no programat, és a dir, la del joc aleatori com a criteri 
essencial» ABRAHAM MOLES I ELISABETH ROHMER, 1977. «En els 
projectes de Miralda podríem sorprendre un propòsit comú: 
crear un ritual modern que aplegui els homes d’avui en una 
festa» BORRÀS, 1980. «Antropòleg-bussejador, observa usos i 
costums i després organitza la transferència estètico-poètica 
i la seva projecció en l’univers de la festa. […] L’esquema  
de la festa miraldiana és sobretot processional i iniciàtic. 
Com el pelegrí, Miralda mai no posa en qüestió el miracle. 
Tot el seu mètode descansa sobre l’apriorisme de l’encanteri: 
la seva festa està encantada com el bosc de Merlí, i els 
participants hi queden embruixats. […] Amb la seva dolçor 
implacable, Miralda continuarà demostrant que el joc és 
l’essència del món i la festa, la guerrilla permanent de la 
llibertat» RESTANY, 1982. «La proposta de Miralda és hereva  
de totes les utopies fracassades. Utopies, sí, atès que 
Miralda ve de fora a proposar-nos una festa, i la comunitat 
que crea és fictícia i efímera» ECO, 1986. «És difícil no sentir 
una certa frustració, ja que l’esdeveniment és efímer. 
Aquesta gran festa que proposem potser no podrà durar,  
ni crear un nou costum. I encara més, tenint en compte que 
el núvol més petit o la menor autorització refusada poden 
pervertir-ho tot o fer-ho fracassar. Tanmateix, l’esdeveniment 
genera una trama que perviu en la memòria» MIRALDA, 1993. 
«Miralda ens ofereix la veritable Festa davant l’espectacle  
en què s’ha convertit la vida en la societat postindustrial» 
FERNÁNDEZ DEL CAMPO, 2002. «I quina és l’obra de l’artista?  
Si l’àpat i el ritual són l’essència del que és efímer,  
com podem diferenciar aquest fet de l’obra d’art susceptible 

d’esdevenir mercaderia?» JOSEP M. MARTÍ FONT, 2009.  
«Als anys setanta, la noció de festa substitueix la 
d’espectacle, i Miralda és, en efecte, un dels artistes que  
du la festa al paroxisme» MARC DACHY, 2010. «No hi ha art  
més efímer que el de l’alimentació. Els productes 
gastronòmics perden ràpidament la seva aura, o només  
la conserven en fotografies o vídeos. […] És inútil pensar 
que la racionalitat il·lustrada engendrarà la conciliació 
universal. ¿Ho aconseguirà el menjar entès com a festa? 
[…] La seva manera de prendre’s seriosament un munt  
de maneres de menjar i d’estar plegats fa possible  
tornar-les compatibles en una interculturalitat festiva» 
NÉSTOR GARCÍA CANCLINI, 2010.

1971
Rituel en quatre couleurs, un banquet itinerant 
presidit pels colors vermell, blau, groc i verd,  
fet amb Selz i Xifra –i la participació, en la segona 
seu, del Grand Magic Circus–, es presenta al 
Kürten Fästiwel de Colònia i a la Biennal de París, 
amb 300 i 400 participants respectivament.  
«Les creacions de Miralda són diferents, gairebé oposades, 
de les de la majoria d’artistes de la performance  
o del happening –Vostell, Lebel, Kaprow, Nitsch–. Miralda 
descarta el psicodrama. Els seus rituals no són dissonants 
o catàrtics, sinó hedonistes, d’un tarannà calmat, 
formalment rics i visualment complexos. El menjar hi és 
generalment l’element material» VICENT TODOLÍ, 1984.  
Ara bé, per què precisament el menjar? La qüestió 
pot semblar ingènua, però és ineludible, i ni els 
crítics ni l’artista han eludit reflexionar-hi, és a  
dir, reflexionar sobre les qualitats del menjar com  
a vehicle de transmissió cultural o, si voleu,  
de la llengua com a òrgan del gust i alhora com a 
sistema de comunicació. «Des de mitjans dels anys 
seixanta, el menjar m’ha permès incorporar al meu treball 
tota mena de persones i d’espais aliens al context artístic» 
MIRALDA, 2006. «L’acte de tastar s’erigeix en metàfora  
de l’experiència del consum estètic» TODOLÍ, 1984. «Miralda 
ha treballat amb el menjar i la dinàmica de la nutrició 
simbòlica per intensificar els aspectes creatius de la vida 
diària» TRASOBARES, 1998. «Per a Miralda, la cultura no es 
troba aïllada rere les parets de les institucions, sinó  
en l’esfera dels ritus socials compartits. En primer lloc,  
el del menjar» WILLIAM JEFFETT, 2002 (1). «Ens construïm 

Eat Art Banquet, 1971 Galerie Saint Germain, 1971

Fête de l’école laïque, 1972

Sangría 228 West B’Way, 1972

Fête en blanc, 1970 París La Cumparsita, 1972
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són els títols de dos projectes fallits en què unes 
plates d’arròs que s’anava descomponent en  
el transcurs de l’exposició reproduïen les banderes 
de les vuit grans potències. D’aleshores ençà, 
«Miralda es manté al marge del circuit de les galeries.  
En endavant haurà d’assumir una feina enormement 
enrevessada, atès que els seus projectes demanaran  
cada cop més quantitat de recursos humans i materials.  
A banda de dissenyar minuciosament cada projecte, 
assumeix la ingent tasca de sortir del taller i dedicar-se  
a guanyar voluntats» BORRÀS, 1995. Tot i la complexitat 
de les seves propostes i l’exigència constant de 
desplaçament, l’humor, com observa Moreno 
Galván, constitueix un dels recursos fonamentals 
de l’artista. «Miralda contacta amb la gent a través del 
seu mateix sentit del joc, i així n’acaben acceptant 
l’estètica expansiva. El seu sentit de l’art s’estén des d’una 
obra mestra a la seva còpia cursi, des d’un cogombre petit 
de plàstic fins a un tomàquet de debò. […] Té aquest 
humor especial situat entre la ironia i el pastís esclafat  
a la cara. Això ajuda» HELEN L. KOHEN, 1982. «Miralda troba 
bellesa, humor i emoció en el que fem per ajudar-nos a 
entendre el pas del temps o les qüestions de l’esperit» 
RONALD CHRIST, 1985. «Els aspectes lúdics, festius i 
humorístics són omnipresents en l’obra de Miralda» TEJEDA, 

2010. «L’experiment de treballar en equip és com un joc.  
Fas i reps. De vegades acaba en drama, però això tampoc 
no està malament. No hi ha res dolent en el drama» 
MIRALDA, 2000.

1974 
Rosca de Reyes (Galería Pecanins, Mèxic) és el  
seu primer projecte llatinoamericà. A Movable Feast 
(Ninth Avenue International Festival, Nova York),  
una carrossa monumental, ben plena d’aliments 
aportats per veïns i comerciants del barri, recorre 
la Novena Avinguda. Exposicions col·lectives  
a São Paulo, Nova York (Crumbs, Avant Garde 
Festival), Barcelona i Mont-real. Imparteix el taller 
Celebration of the Senses (Talahassee, Florida,  
en col·laboració amb Muntadas) i fa una Food 
Demonstration en uns grans magatzems de 
Brooklyn (Abraham & Strauss). Filma amb Benet 
Rossell una pel·lícula basada en la vida del mariscal 
Foch, en què Jaume Xifra interpreta el comandant 

en cap dels exèrcits aliats durant la Primera Guerra 
Mundial i un travestitzat Restany, la muller del cap 
de govern Clemenceau. «L’atmosfera que respira el  
film se submergeix en un suau deliri, idèntic al que Miralda  
ens ha tingut acostumats fins ara» RESTANY, 1982. Prepara 
un àpat a la Sisena Avinguda de Nova York amb 
motiu de la presentació al Ziegfeld Theatre de  
la pel·lícula Ladies & Gentlemen, The Rolling Stones. 
El banquet, que es va suspendre per raons d’ordre 
públic, es va servir en un centre de l’Exèrcit de 
Salvació, on els indigents es van alimentar durant 
dies amb queviures de colors.

1975
Exposicions col·lectives a Filadèlfia, Liechtenstein, 
Chicago, Nova York. Ven ous acolorits a l’Spanish 
Harlem (Nova York). En col·laboració amb Xifra, 
presenta La Dernière Poutre (Centre Georges 
Pompidou, París). Aplega els seus Cénotaphes, 
1969-1975 (Galerie Noire, París i Centre Culturel 
Villeparisis). «El gust per la mort, impregnat d’un neguit 
no depressiu, amara l’espai de la Galerie Noire. És la 
galeria la que exposa l’artista, o bé és l’artista que exposa 
la galeria i els seus visitants? Una cosa és certa: per a 
Miralda, l’objecte és un pretext clau per canviar i capgirar 
el context escollit, apropiar-se de l’espai i instaurar el  
seu esperit lúdic refinat, germen de la subversió i la crítica  
a l’ordre establert. El desig de l’artista és clar: fusionar 
l’art i la vida per obtenir-ne un tot. És a dir, perquè l’art  
es dilueixi en la vida i deixi d’haver-hi diferència entre  
tots dos. Tot el treball de Miralda és una aventura èpica, 
barroca i utòpica per abolir la culpabilitat, fugir de  
la realitat tal com la coneixem, un esforç per arribar al 
nirvana» GILBERTO CAVALCANTI, 1975. Prepara, amb textos 
de Gilbert Lascault, una carpeta amb els seus 
esbossos i collages per als Cendriers-tombeaux. 
«Els cendrers tomba contenen dos tipus de cendra: 
l’obtinguda a partir de la incineració d’éssers humans  
i la dels cigars o les cigarretes. Les cendres obtingudes  
de la incineració dels cadàvers poden ser classificades,  
per la seva banda, en dos grups: cendres de generals  
i cendres d’amants de generals. Sembla que certes persones 
donen valor comercial a les cendres dels generals. 
S’esforcen a treure-les de la tomba-cendrer-distribuïdor  
de cendres i arrisquen petites quantitats jugant amb 

a França, Alemanya, Anglaterra, els Estats Units.  
Li refusen el seu Catastrophic Banquet (Ices  
Music Train, Festival d’Edimburg), en què un vagó 
restaurant del ferrocarril Londres-Edimburg havia  
de xocar contra un bufet plantat a la via. «Del duet 
AM/AM, jo en coneixia Muntadas. Quan anava al loft que 
tots dos compartien a West Broadway, m’impregnava del 
món heterogeni que hi descobria: artistes d’avantguarda, 
personatges de tota mena i nacionalitat, els últims 
moviments culturals i contraculturals, i molt més. L’ala 
miraldiana del loft espaiós, que tenia forma de L, ja 
aleshores era una mescla de tot el que es podria trobar  
en les botigues de Canal Street, en un mercat àrab,  
a la fira de Santa Llúcia i en qualsevol mercat d’un país 
del Tercer Món. L’acumulació i el contrast entre els 
objectes provocaven un efecte sorprenent. Fora del seu 
context, aquells trastos quotidians, efímers i barats, 
adquirien un valor que després, quan els retrobàvem  
en els seus llocs d’origen, feia que els veiéssim sota  
una llum nova» JAUME OLLÉ, 2002.

1973 
Fête de l’école laïque arriba a la seva tercera  
edició. Exposicions col·lectives a Brussel·les, París, 
Mallorca i Nova York. En l’Avant Garde Festival  
de Nova York, dirigit per Charlotte Moorman, ofereix 
un bufet a l’interior d’un vagó de ferrocarril (Hot  
& Cold, Grand Central Station). Imparteix un taller 
«amb molta acció» en el Programa Educatiu del 
Metropolitan Museum. Exposicions individuals  
a França (Galerie Lilliane François, París) i, per primer 
cop, a Espanya (Sala Pelaires, Palma de Mallorca), 
acompanyada de la publicació Album. «Qui és Antoni 
Miralda? Du una mena de cueta a l’estil dels pirates,  
una mica més grossa que la que feien servir els toreros 
d’abans. Miralda fa un tipus de pintura (“pintura”, és un 
dir) d’aquesta que alguns també anomenen conceptual. 
Pinta amb soldadets de plom o de plàstic aglutinats 
massivament. Crec que l’humor és, al capdavall, la potència 
màxima de Miralda. A aquesta classe d’humor hi pertany  
el sopar postexpositiu. Seria bo explicar-lo. Les coques,  
per exemple –aquesta mena de pizza illenca–, eren blaves. 
Les ensaïmades eren verdes, grogues o blaves. Els vins 
negres eren grocs, i blaus els blancs. Hi va haver una 
manifestació general d’estupor. Jo, que sóc força conservador 

en algunes coses, estava un xic consternat, perquè cal  
dir que a aquella hora de la nit tots teníem gana. De manera 
que vaig engegar totes les meves conviccions a pastar 
fang, vaig vendre al diable la meva ànima i vaig menjar. 
[…] M’hi vaig trobar en Joan Brossa. “Ja has menjat?”,  
li vaig preguntar. “No”, em va dir amb orgull. “Si el pa no 
té color de pa i el vi color de vi, no menjo.” “I no tens 
gana?” “Tinc una gana que m’alça”, va respondre. I em  
va acabar preguntant: “Escolta, segur que no hi ha enlloc 
un platet de llenties del color d’abans?”» JOSÉ MARÍA  

MORENO GALVÁN, 1973. Patrocinat pel conegut mecenes  
i fabricant tèxtil John Kaldor Project (John Kaldor 
Society & Art Gallery of New South Wales, Sydney) 
conjumina un bufet de colors per a 300 comensals 
amb una instal·lació de pans multicolors. «Miralda 
discutia la seva visió amb la periodista Sandra McGrath: 
“El meu treball es pot tocar, mirar, menjar, olorar i sentir.” 
Kaldor va definir la festa de Miralda com una experiència 
de celebració apassionant. Leslie Walford va escriure al 
Sun-Herald: “El que és estrany és que els comensals 
escollien el menjar no pas pel seu gust previsible, sinó pel 
color.” Els assistents eren convidats a guardar les sobralles. 
Daniel Thomas recordava: “Elements més permanents i 
escultòrics, menys proclius a ser consumits i més inclinats, 
per tant, a durar en el transcurs del còctel, formaven grans 
àrees d’arròs acolorit, piles de pa i torres de blat de moro. 
La intenció dels pans era que es convertissin en un objecte 
de record, i Miralda estava encantat de signar-los”. Sandra 
McGrath el va descriure a l’Australian com un “espectacle 
esplèndid que és un autèntic banquet de formes, color  
i textura”. Miralda va explicar: “Només el color pot 
transmetre el missatge que l’art és vida, que la vida és art, 
que menjar i beure poden ser també art, celebració de la 
vida”» SOPHIE FORBAT, 2009. The Seattle Banquet (Henry 
Art Gallery, Seattle) se centra en el procés de 
preparació i de degustació d’un convit, enregistrat 
en el vídeo Edible Art Seattle. Performance, acte 
final de la International Design Conference (Aspen, 
Colorado), consisteix en l’elaboració col·lectiva 
d’un àpat i en el seu trasllat processional abans  
de consumir-lo damunt d’una taula octogonal 
emplaçada en un quiosc de música. The Black 
Banquet (New York Cultural Center) i Food Situation 
for a Patriotic Banquet (Documenta 6 de Kassel, 
1972; Museum of Modern Art, Nova York, 1973) 

John Kaldor Project, 1973 The Seattle Banquet, 1973 Movable Feast, 1974 Food Demonstration, 1974 Cendrier-tombeau, 1975
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proveïts de radiocassets que n’emeten els cants: 
la música alentida d’El llac dels cignes de 
Txaikovski i sirenes d’alarma, duen safates-niu  
amb aliments de color sang embolicats amb 
closques d’ou de color blau turquesa; l’esdeveniment, 
que s’havia de desplegar des de l’alba fins al 
capvespre, es va veure seriosament compromès 
per una pluja torrencial. «La pluja pot ser una 
catàstrofe estupenda» MIRALDA, 1982. «Més que no pas  
la mateixa acció, que havia estat –cal dir-ho tot– un 
semifracàs, em van acabar de convèncer l’enfocament  
de Miralda i la temàtica triada. Per fi, una imatge de 
l’avantguarda que veia el passat com un amic, com  
un patrimoni per interpretar, en què el públic es divertia, 
secundat en el seu desig de ritualitzar comportaments  
per una síntesi d’aspectes locals i universals» BURKHARDT, 

1995. Planificada per a 300 persones, Labor Day 
Festa (Artpark, Lewiston, estat de Nova York)  
inclou la distribució de capes, confeti, figuretes 
enrotllades en bitllets d’un dòlar que representen 
diversos oficis i un entrepà embolicat amb paper 
parafinat en què es podia llegir un article del New 
York Times sobre l’atur. «És cert que el Labor Day no  
ha estat la producció més extraordinària ni més sumptuosa 
de l’obra de Miralda, però és una manifestació ben 
representativa del seu mètode. Miralda és una esponja 
mimètica que s’atura en una situació determinada per 
analitzar-ne els detalls, les estructures sociològiques  
i les correspondències semàntiques. […] La seva obsessió 
per l’acompanyament musical i el vídeo és una altra prova 
de la fidelitat de Miralda a la Theory of Inclusion de John 
Cage. La intervenció dels mestres de cerimònia s’inscriu 
també en la tradició dels happenings. La intuïció 
miraldiana transcendeix totes aquestes referències formals 
per mitjà d’una transferència alquímica» RESTANY, 1982. 
Breadline (Contemporary Arts Museum, Houston) 
comença amb una performance de les virtuoses 
Kilgore College Rangerettes en què aquestes 
construeixen un mur de pa acolorit (60 m), acabat 
amb estrelles piramidals de sucre en pols i dos 
rètols de neó: un de blau i un de vermell; com  
a part d’aquesta performance, la instal·lació Texas 
TV Dinner es basa en una sèrie de set monitors-
safata i auriculars-copa que permeten veure  
i escoltar un vídeo gravat en col·laboració amb Rita 

Gardner i David Ross, que reprodueix l’elaboració 
(cuina) i degustació (menjador) de set menús. 
Filma en blanc i negre la seva aportació a la 
pel·lícula col·lectiva En la ciudad: «L’autor adopta  
com a leitmotiv el fum tan característicament novaiorquès 
de la calefacció, les boques de metro i les clavegueres. 
Miralda retrata les ràfegues de fum que ho envaeixen tot  
i sumeixen els carrers i les voreres en una boirina que 
també s’adhereix als murs dels edificis, de manera  
que els dota d’un aspecte fantasmagòric i dóna a l’obra 
una intemporalitat pròpia del cinema negre americà» 
NEKANE ARAMBURU, 2011. Monumento de pan para una 
playa-parking (Galveston, Texas) és el títol d’un 
ready-made sobre una fotografia de Jaume Ollé. 
Viatja a Bali i a Teheran, on havia de preparar una 
celebració –que no es va fer– del primer aniversari 
del Museu d’Art Contemporani. Celebra el Dia dels 
Difunts a Mèxic degustant uns cranis de sucre.  
A Barcelona, prepara un menjar daurat per a dues 
persones (Tête à tête, residència de Josep Suñol). 
El projecte Multiplicació de pans i peixos 
(Cadaqués) no s’arriba a fer. Evocat per Maria 
Lluïsa Borràs amb motiu de Situació color (1976), 
l’esperit poètic de les creacions de Miralda  
–associat al seu interès pel llenguatge, els jocs  
de paraules, les publicacions impreses– el destaca 
Restany en relació amb propostes tan diverses 
com Labor Day Festa, El Internacional (1984-1986) 
–«centre de poesia fresca, despatxada en forma  
de tapes»– o la seva primera retrospectiva (1995). 
A partir del 1996, el mateix Food Culture Museum 
es constitueix amb l’objectiu declarat de traçar 
«una memòria poètica del menjar contemporani». 
«Les seves obres plantegen ben sovint jocs de paraules 
que poden recordar els de Duchamp. Jocs que mostren 
dues cares d’una mateixa realitat, ambigua, però alhora 
transparent» FERNÁNDEZ DEL CAMPO, 2002. «En el seu  
treball, les paraules sabor i saber, així com les diferents 
accepcions de llengua, sembla que s’entrellacin per 
convertir-se en una mena d’investigació antropològica  
i poètica sobre la incidència del menjar en les diverses 
cultures» JULIETA GONZÁLEZ, 2006. «Presenta el tema de  
la nutrició en el context de la quotidianitat i alhora ens 
convida a una reflexió poètica sobre la cultura popular» 
TRASOBARES, 2009. «Miralda ens revela la poesia de les 

aquesta estranya màquina de cèntims-cendres» GILBERT 

LASCAULT, 1975. Diversos autors, a banda de 
Cavalcanti, han destacat «el sentit crític, si bé 
sempre festiu, de l’obra de Miralda» FERNÁNDEZ DEL CAMPO, 

2002. «Pel fet de trencar les fronteres de l’art i la seva 
funció, Miralda mostra la dissociació existent entre  
les promeses de producció cultural i les seves condicions 
reals; explora la possibilitat d’una manera de fer crítica  
des de l’interior de la mateixa societat de consum» MANUEL 

J. BORJA-VILLEL, 2010. «L’originalitat dels missatges crítics  
de l’artista és que hi són, però poden passar inadvertits» 
BERTA SICHEL, 2015.

1976
Exposicions col·lectives a Nuremberg, Madrid, París, 
Barcelona, Houston, Nova York (Elephant Deathday 
Cake Relic, Museum of Contemporary Crafts;  
The Last Supper, sessió inaugural del PS1). Primera 
mostra individual a Barcelona (Galeria G): en el 
cartell d’aquesta exposició apareixen per primer 
cop les llengües, que esdevindran un símbol de 
molts dels seus projectes a partir de la dècada 
dels noranta; alhora es desenvolupa l’edició  
d’un puzle compost de deus postals. «Aquí, el Sant 
Sopar leornardesc, peça clau de la pintura psicològica 
occidental, no és sinó la vulgarització en els quadrets  
de menjador de la classe mitjana. I s’agafa com a base  
la pregunta heterodoxa: què diantre van menjar en aquest 
sopar tan important?» COMBALÍA, 1976. La performance 
Red Die #2 (Fine Arts Building, Nova York) evoca  
la prohibició de colorants sintètics destinats a 
l’alimentació (dye: colorant; die: morir); tres 
cuiners, un d’ells el mateix Miralda, preparen 
amanides d’arròs vermell en públic amb els colorants 
número 2, 3 i 4; el primer d’aquests estava prohibit 
als Estats Units, però no a Europa, mentre que pel 
que fa al darrer es donava el cas contrari. A Situació 
Color (residència de Josep Suñol, Barcelona), 
Miralda i Xifra escenifiquen una festa-banquet  
per a 110 convidats a l’interior d’un edifici de tres 
plantes (de color malva, taronja i verd), des del 
vespre fins a mitjanit; vídeo de Muntadas, música 
de Sisa i publicació amb text de BORRÀS: «Durant  
tres hores, la festa havia convertit la nova casa en un 
seguit d’espais poètics.» «L’empresari i col·leccionista 

Josep Suñol inaugurava una casa nova que havia  
dissenyat Josep Lluís Sert, i va encarregar a Miralda  
i Xifra organitzar-ne una “visita”, és a dir, fer d’aquell  
acte una obra. […] Al costat de l’amfitrió, Jaume Sisa  
rebia els convidats cantant Qualsevol nit pot sortir el sol,  
la casa es mostrava en un ritu iniciàtic ascendent en què 
els assistents s’anaven mimetitzant amb l’escenari com  
a escultures vivents, amb capes de colors que a cada pis 
coincidien amb les viandes presentades. […] I en el seu 
ascens a tres altures –malva, taronja, verd– es trobaven 
amb la planxadora, el cambrer, el cuiner i el matalasser  
en plena feina. A les obres de Miralda tothom hi està 
convidat. En cadascuna de les seves exposicions i en els 
seus projectes ressonen les paraules de la cançó de Sisa 
amb què es rebia els convidats en aquella festa del 1976: 
“Oh, benvinguts, passeu passeu, / de les tristors en  
farem fum, / que casa meva és casa vostra / si és que hi  
ha cases d’algú”» TEJEDA, 2010. Alles, was Flügel hat, 
fliegt (Kunst Kontakte, Viena) s’articula com una 
processó que acaba en un bufet en forma de lloro, 
on els aliments apareixen coberts de plomes  
que fan de coberts. Merenga Hotel Orient (les 
Rambles, Barcelona) va consistir en una vetllada 
per a 500 persones, en el transcurs de la qual  
la stripteaseuse Christa Leem lliscava des del cim 
d’un pastís de sis metres d’altura, fabricat amb 
700 kg de merengue blau, rosa i malva; un grup 
feminista va protestar pels voltants de l’hotel,  
que abans havia estat un convent; l’acció es va 
repetir a l’Hotel Hilton (Madrid). «Segons assenyala 
Mintz [1996], “se sol dir que a Espanya els dolços més 
exquisits els preparen els ordes religiosos als convents  
i els monestirs”. Amb aquest pastís erigit a l’antic 
monestir, l’artista, en primer lloc, restitueix a la història  
la tradició, i, a més, desplaça tant la tradició com la 
història. En l’acció de Miralda, una dona es despulla  
per despullar la història» CECILIA NOVERO, 2010.

1977 
Exposicions col·lectives al Brasil, França, Espanya, 
Estats Units, Austràlia (Ode for Dionysus). El ritual 
Fest für Leda (Documenta 6, Kassel) proposa una 
processó des del barri comercial fins al Temple dels 
Cignes, als Jardins de Karlsaue; els 33 executants, 
convertits simbòlicament en cignes negres i 

Elephant-Deathday-Cake Relic, 1976

Merenga Hotel Orient, 1976

Situació Color, 1976

Alles, was Flügel I hat, fliegt, 1976 Fest für Leda, 1977Galeria G, 1976
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de viure a Berlín. La doble instal·lació Charlie Taste 
Point (Galerie in der Friedrichstrasse 31 i Hotel 
Steiner, Berlín) combina un plat diari de conill cuinat 
segons receptes catalanes, una projecció de 
diapositives dels conills salvatges aclimatats a la 
zona de ningú entre el Berlín Oriental i l’Occidental, 
i una habitació rosa amb dos llits, en els coixins 
dels quals hi havia inserit un monitor de vídeo amb 
imatges de la pel·lícula Miserere, de Miralda i 
Rossell. «Contràriament a Joseph Beuys, que en aquella 
mateixa època va disgustar els berlinesos amb un acte 
provocador –“Proposo aixecar el mur de Berlín uns quants 
centímetres per millorar-ne les proporcions”–, Miralda va 
optar per entrar en el drama de la realitat quotidiana 
mitjançant una obra destinada a commoure i a aplegar  
al seu voltant el consens públic» BURKHARDT, 1995. No 
s’arriba a fer una acció per a la ciutat de Stuttgart, 
en què uns cavalls negres havien de tirar diversos 
automòbils Mercedes-Benz cap a una estàtua de 
Schiller recoberta de terra i sembrada de verdures. 
Coneix la xef Montse Guillén, propietària del 
restaurant MG de Barcelona acabat d’inaugurar.

1980
A la Galeria Joan Prats, les parets de la qual es  
van cobrir de xocolata rosa per a l’ocasió, presenta 
Mona a Barcelona –mona: pastís de xocolata 
adornada amb figures, però també monument 
burlesc–, una instal·lació en què 21 pastissers 
elaboren un edifici barceloní que han triat prèviament. 
Completen la proposta el llibre Mona a Barcelona 
(Polígrafa), amb text de Maria Lluïsa Borràs, i el  
disc Barcelona postal –acompanyat d’un desplegable 
amb fotografies d’Antoni Miralda i Jaume Ollé–,  
en què Jaume Sisa interpreta les cançons compilades 
per Miralda per a la inauguració, totes inspirades  
en la capital catalana. Exposicions col·lectives a 
Madrid, Berlín, Frankfurt, Munic, Karlsruhe. Un projecte 
cancel·lat, Talisman (Zeichen und Mythen, Bonner 
Kunstverein, Bonn) i diversos de rebutjats: Coke 
Ramp (Guggenheim Museum, Nova York), 
Charlemagne Meets Montezuma (New Gallery, 
Aquisgrà), Xmas Key (Nationalgalerie, Berlín); aquest, 
que aglutinava una taula en forma de clau, una paret 
de botifarra, dos arbres de Nadal fets amb salsitxes 

i dos monitors que mostraven un vídeo en què 
Miralda resumia la seva estada a Alemanya, va ser 
anul·lat quan els cartells ja s’havien imprès.

1981
Col·laboracions experimentals amb el departament 
d’alimentació dels magatzems Marks & Spencer 
(Londres). Viatja al santuari de Shravanabelagola 
(Índia) per documentar la cerimònia de consagració 
del sant. Thanksgiving: The Animals’ Banquet (Bronx 
Zoo, Nova York), amb Karin Bacon, va disposar de  
la participació de dotze xefs reconeguts, cadascun 
dels quals cuinava un plat destinat a dotze animals 
del zoo tot fent servir ingredients de la seva dieta 
habitual. «Les preocupacions socials de Miralda i el  
seu desig que tothom participi, inclou els animals. Per a  
un projecte del Dia d’Acció de Gràcies al zoo del Bronx,  
va preparar menjar especial, en forma d’animals mítics,  
per als animals reals. Mentre menjaven un centaure fet 
amb puré de patates instantani, miraven un vídeo de gent 
en el sopar tradicional del dia d’Acció de Gràcies» KOHEN, 

1982. Wheat & Steak (Crown Center, Nelson Art 
Gallery, Board of Trade & American Royal, Kansas 
City), projecte en què van caldre tres anys de treballs 
preliminars i la participació de 500 persones; 
engloba un conjunt de propostes dins del context 
de la Festa de la Collita. «Sospito que la seva pompa 
ha fet que a Main Street més d’un es girés, però tothom 
amb qui vaig parlar a Kansas City semblava haver-ne 
gaudit. Bill Harsh, un conseller de l’American Royal que 
sempre s’encarrega de fer el comentari àcid, va dir de 
Miralda: “És un gran artista i un molt bon paio”» CALVIN 

TRILLIN, 1983. A Flauta i trampolí (X Festival de 
Música, Cadaqués), una taula de cinquanta metres 
de longitud, instal·lada al carrer i parada amb  
unes estovalles blaves, ofereix productes de mar  
i muntanya a 500 participants vestits amb capes 
platejades. «Quina ha sigut i quina és l’aportació actual 
de Miralda en el panorama de l’art contemporani? Una 
conjunció d’aspectes sagrats i profans, d’acció i meditació, 
que transforma l’oficiant en participant i el participant  
en oficiant» GIRALT-MIRACLE, 1982. «Al carrer Greenwich,  
al començament de la dècada dels vuitanta, Miralda em  
va fer descobrir què era viure en un loft novaiorquès, 
totalment obert, amb cortines de colors com a única 

imatges i els objectes corrents» HERVÉ DI ROSA, 2009.  
«El nucli de la majoria de les seves accions és posar  
de manifest la poesia» DACHY, 2010.

1978
Una beca de la Fundación March li permet dur  
a terme la sèrie de documentals Sacro-Pagan.  
En el certamen Les arts a Terrassa presenta la 
proposta de reconvertir en cafeteria el Monument 
als Caiguts conegut com «Les Setrilleres»,  
en col·laboració amb Eulàlia Grau i Francesc  
Abad. Participa en l’exposició Private Icon (Bronx 
Museum, Nova York). A la taula i al llit, al primer 
crit (Internationaal Cultureel Centrum, Anvers; 
catàleg amb text de Restany) fa al·lusió al refrany 
català i tracta de la coexistència de dos àmbits:  
el menjador i el dormitori, seleccionant com a fons 
musicals el carilló de la catedral d’Anvers i la 
marxa fúnebre de la Simfonia núm. 3, «Heroica»,  
de Beethoven. Macaroni Landscape presenta peces 
provinents de Breadline a la cafeteria del MoMA. 
Coca-Cola Polenta (Palazzo Grassi, Venècia) 
aglutina 300 kg de polenta acolorida amb tinta  
de sípia, quatre ventiladors negres i un contenidor 
transparent en què suren dues llaunes de Coca-
Cola recollides al Gran Canal; al cap de pocs dies, 
de l’exposició n’emanava una pudor nauseabunda. 
El projecte Flower Rite (Adelaida, Austràlia), bufet  
a l’aire lliure per a tres mil persones abillades  
amb màscares i dominós, té lloc sense Miralda, 
que, en desacord amb els organitzadors, l’abandona. 
Es cancel·la The Venus Bolero (Anvers), inspirat  
en els retrats de Venus pintats per Rubens  
i Velázquez.

1979
El dia de Cap d’Any documenta la Desfilada de les 
Roses a Pasadena (Califòrnia). Assisteix al carnaval 
de Port-au-Prince (Haití). «Els rituals formen part de  
la seva quotidianitat. No deixa mai de buscar la manera  
de ser a Mèxic el Dia dels Difunts, a Suïssa pel  
Carnaval de Basilea, al Marroc per la Festa dels Dàtils,  
a Sri Lanka per la Celebració de la Lluna Plena, a l’Índia 
per la cerimònia Puri, a Barcelona per veure, un cop  
més, l’ou com balla, o a Nova York per a la Marató»  

MIREIA SENTÍS, 1992. «Vam anar plegats al carnaval de 
Port-au-Prince, a Haití. Al cor del Champ de Mars, un grup 
de tonton macoutes, uniformats de blau fosc i amb  
les ulleres negres de rigor, ens observava amb curiositat 
(conservo la fotografia que en vaig fer); poc es podien 
pensar que Miralda no anava disfressat per celebrar  
el Mardi Gras: ell el celebrava permanentment! A la nit,  
al barri de Carrefour, vam visitar els nombrosos locals,  
mig discoteca mig casa de cites, que hi ha a la vora del 
mar. La meva frustració va anar creixent durant aquella  
nit que feia olor de salnitre i runes: quan entràvem,  
ens envoltaven les noies, però al cap de pocs minuts, 
indefectiblement, m’oblidaven i només tenien ulls  
per a ell. Era evident que, sense gens d’esforç, havien 
sintonitzat amb l’estètica miraldiana» OLLÉ, 2002.  
Estada al Center for Advanced Visual Studies 
(Massachusetts Institute of Technology; Cambridge, 
Massachusetts). Recorre Polònia amb una moto  
de gran cilindrada. Piedesthalles (Forum des 
Halles, París) comença el revestiment del pilar  
d’un nou centre comercial –construït damunt  
l’antic Mercat Central de París– amb albergínies, 
carbassons i raves que formaven la inscripció  
«In Memoriam Les Halles, 1153-1971»; l’obra es 
va destruir a causa de les queixes provocades  
per la descomposició progressiva de les hortalisses. 
«Vaig tenir l’oportunitat de visitar la instal·lació que va 
preparar, a base d’albergínies i altres hortalisses,  
als baixos del Centre Comercial de Les Halles acabat 
d’inaugurar. La impressió visual i olfactiva va ser intensa  
i tan fresca com els seus ingredients, i vaig comprovar  
que la intervenció de l’artista sobre les realitats es pot 
alimentar dels fruits més insospitats per bastir-ne relacions 
inèdites» SIMÓN MARCHÁN, 2002. «Aquesta actitud recorda  
la de Gordon Matta-Clark en la seva pel·lícula Conical 
Intersect (1975), realitzada també a la zona de Les Halles, 
en què va filmar no només la intervenció del seu equip  
a l’edifici del segle xvii que li va cedir la Biennal de París, 
sinó també les mirades perplexes de la gent i l’enderrocament 
de l’immoble. Miralda i Matta-Clark es van arribar  
a conèixer a Nova York. Hi ha un paral·lelisme entre la 
concepció de l’obra com a procés i la seva manera 
d’entendre la participació i l’espai públic» TEJEDA, 2010. 
Una beca del Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD) li ofereix l’oportunitat  
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Sant Joan reposant damunt d’un plat. «Miralda 
recontextualitza el fet de menjar, de manera que esdevé 
una activitat pertorbadora» JOHN YAU, 1985. «Miralda és  
un metafísic, com ho era el seu compatriota Góngora,  
el poeta del segle xvi. Les forçades metàfores de Góngora 
troben aquí la seva equivalència en violents jocs visuals  
de paraules» EDWARD LUCIE-SMITH, 1985. El projecte no 
realitzat San SebasTVián (Festival Internacional  
de Cine, Sant Sebastià) plantejava una instal·lació 
amb monitors de vídeo i fletxes de sucre a la qual 
s’havien d’afegir plats tradicionals elaborats  
per cuiners bascos. Col·labora amb Benet Rossell  
en el vídeo Barcelona gran menú, viatge pels 
restaurants, els bars, les cuines, els mercats  
i els museus de la ciutat. Rep una beca del New 
York State Council on the Arts. A Santa Comida / 
Holy Food (El Museo del Barrio, Nova York), sis 
altars, en cadascun dels quals se superposen 
imatges d’una divinitat yorùbá i les seves variants 
sincrètiques, ocupen les finestres del museu; 
l’obra s’exposa més tard, amb un altar més,  
a Miami (Miami Dade Community College, South 
Campus Art Gallery, 1985), Barcelona (Palau 
Robert, 1985) i París (Magiciens de la terre, Centre 
Pompidou – La Grande Halle de la Villette, 1989).  
Des del 2011 forma part de la Col·lecció MACBA. 
«El fet d’haver emmarcat les imatges amb aliments actua 
com a incentiu que obliga aquests poders a materialitzar-se. 
En resposta, els déus han tocat l’artista i li han xiuxiuejat 
paraules a cau d’orella. Se li han revelat i li han fet de guies» 
JOHN MASON, 1984. «Els protagonistes de la instal·lació  
en procés són les forces de la natura afrocaribenyes o déus 
ioruba, metamorfitzats en sants. La seva història només  
es pot explicar a través del banquet, el ritual gastronòmic 
que el seu culte ha generat amb el pas del temps» TODOLÍ, 

1984. «La santería és una religió del Nou Món inventada 
pels esclaus africans, els quals tenien prohibit venerar  
els seus déus ioruba. Per això els van disfressar com si 
fossin els sants del seus amos. L’evolució d’aquest 
subterfugi, sovint anomenat sincretisme, és encara més 
interessant. En lloc de subsumir-s’hi, les divinitats ioruba 
es van barrejar amb les del panteó cristià i van crear  
una cosmologia animista amb correspondències celestials.  
El firmament de la santería està poblat d’éssers 
ambisexuals de natura profundament metafísica, però que 

també gaudeixen amb un bon plat d’arròs amb fesols»  
GUY TREBAY, 1985. «Santa Comida és l’obra més secreta  
i íntima de tot el treball de Miralda, la més característica 
de la seva manera de percebre el món i de manifestar  
la seva sensibilitat des del punt de vista afectiu i estètic. 
[…] La presentació de Santa Comida es va acoblar amb 
tota naturalitat a l’especificitat de cadascun dels llocs  
on es va mostrar. Adquiria un significat ben especial  
al Museo del Barrio, un lloc emblemàtic de la cultura 
hispanoamericana, a tocar de l’Spanish Harlem i de les 
seves botánicas, i al Miami Dade Community College,  
on agafava un evident aire afrocubà, mentre que a 
Barcelona reflectia indirectament la profunda vocació 
catalana pel mestissatge. Però on Santa Comida va 
adquirir tot el seu valor orgànic i estructural va ser a París, 
en el marc dels Magiciens de la terre» RESTANY, 1991. 
«Connecto més amb les idees del mag que amb les del 
sacerdot. El mag té una manera especial de repetir certes 
fórmules, d’operar amb signes, de transformar els elements 
per donar a entendre als altres la naturalesa de la realitat. 
Se’m va presentar el repte de pensar així quan vaig arribar 
d’Europa i vaig haver de reconstruir el meu propi espai  
a Amèrica» MIRALDA, 2000. «Blat de moro, arròs, guatlles, 
plàtans, pinya, moniatos, pastissos, canya de sucre. […]  
El menú de les set divinitats que formen la instal·lació  
és d’allò més variat. De fons, mentre el visitant es passeja 
entre els altars, sona el bolero de Machín Angelitos negros, 
que va arribar a ser tot un himne contra la discriminació 
racial» JULIA MORANDEIRA I MARIA ARRANZ, 2013. Creat en 
col·laboració amb Montse Guillén, El Internacional 
(219, West Broadway, Nova York, 1984-1986)  
va transformar el Teddy’s, un cèlebre restaurant  
de mitjans de segle –a l’edifici del qual havia viscut 
fugaçment Edgar Allan Poe– en un establiment-
instal·lació de cuina catalano-espanyola; sengles 
vídeos, realitzats en col·laboració amb Jordi  
Torrent, informaven dels plats i dels productes del 
restaurant (Video Menu), així com de la història  
del local (Sentimental Room); la peça mural 
Archaeological Sandwich aplegava mostres de 
materials trobats durant les obres i d’altres 
incrustats a la paret; també es van editar quatre 
números d’un diari que duia per títol el nom del 
restaurant. «Una de les tradicions més delicioses  
de la cuina espanyola, que per alguna raó mai no ha 

separació. Mai no m’hauria cregut que seria capaç  
de viure i treballar sense parets, en un espai ple  
d’imatges i objectes» MONTSE GUILLÉN, 2015.

1982
A Miami Miralda, una publicació en forma de diari, 
aplega una sèrie de propostes per al New World 
Festival of the Arts (Miami), en el qual presenta  
les escultures comestibles Mermaid Tables, primera 
col·laboració amb Montse Guillén i César Trasobares. 
Com a gest d’agraïment, la ciutat li dedica un dia  
a l’any (24 de juny). «Miralda ha estat viatjant amb 
helicòpter per obtenir perspectiva. L’han dut per la franja 
de Miami Beach, i des del cel capta el caràcter dels hotels, 
les formes i el gust de les seves piscines, en valora la 
geometria de les zones d’aparcament. “El reflex dels hotels 
a les piscines adopta l’aparença de taurons en miniatura”, 
observa. Art d’helicòpter. […] Segons la seva proposta  
per al New World Festival, vol crear una reproducció a mida 
real del Guernica de Picasso, confeccionada amb aliments 
diversos preparats per xefs de la comunitat hispana  
i que després seran consumits per la gent. També hi haurà  
una sèrie de pastissos que representaran alguns hotels 
històrics d’estil art déco. […] El seu art és comunicatiu. 
Tothom es vol contagiar d’aquesta febre. El seu talent 
prové de la capacitat d’aterrar amb ingenuïtat en un lloc 
desconegut i mostrar-lo als seus habitants com mai no 
l’havien vist» M.A. NEFF, 1982. «Recórrer amb Miralda els 
diversos barris de Miami sempre era un exercici fantàstic 
de descobriment. Li interessava tot: restaurants, botigues, 
el riu, els mercats, les botánicas, la gent, els costums 
espanyols que sobreviuen en la comunitat cubana,  
les reunions de carrer a Liberty City. Quan s’acostava 
l’obertura del festival, Miralda va generar un conjunt  
de propostes en lloc d’un únic i gran projecte. Però només 
se’n va dur a terme una» TRASOBARES, 1988. Aquesta, 
Domestic Coral Castle, una celebració del solstici 
d’estiu, tenia com a escenari un palau de corall 
que l’immigrant lituà Edward Leedskalnin havia 
construït a Florida com a homenatge a un amor 
impossible. La instal·lació cancel·lada dues vegades 
Drive-in Feast (Galería Vijande, Madrid, i, per segon 
cop, amb motiu de la seva retrospectiva del 2010 
al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) 
commemorava un fet que havia commogut deu anys 

abans la societat espanyola. «El dia de l’atemptat 
contra l’almirall Carrero Blanco, el 1973, Miralda era a 
Madrid i va pensar en una peça que es va acabar fent  
a la galeria de Fernando Vijande, situada en un antic 
aparcament. Un cotxe de cap per avall cobert amb unes 
estovalles feia de taula per a un àpat els plats del qual 
serien tricornis» TEJEDA, 2010. La intervenció S & V 
(Col·lecció J. Suñol, Barcelona) inclou el relleu 
comestible Gaudí Brochette, una beguda cerimonial 
(cremat) i un bufet els cambrers del qual anaven 
vestits amb uniformes de guàrdia civil. Realitza  
la videoinstal·lació Totem Colom, amb Benet 
Rossell, i projecta un souvenir arrebossat amb la 
forma de l’estàtua de Colom. Rep una beca del 
Comité Conjunto para Asuntos Culturales (Madrid). 
Apareix la monografia Miralda! «Une vie d’artiste» 
(Àmbit, Barcelona), amb abundant material gràfic  
i un text en què Pierre Restany revisa la trajectòria 
de Miralda. El 1991, aquest mateix crític prepararà 
un segon lliurament, que no va aparèixer fins al 
2002 (Fundació ICO, Madrid). «És la compilació més 
completa del treball de l’artista fins avui, i la seva 
associació obra-festa inaugura el to generalitzat de la 
recepció del treball de Miralda al nostre país» MARÍ, 1995.

1983
Dressing Tables (Williwear Men’s Showroom, Nova 
York), amb un títol que juga amb el doble sentit  
de la paraula dress (vestir-se, amanir), aplega una 
taula pantaló, una taula camisa i una taula granota 
de feina, recobertes, respectivament, de quètxup, 
mostassa i maionesa. El projecte no realitzat Tea 
Cod Party pretenia reunir al voltant d’una taula  
de te les rèpliques, confeccionades amb materials 
comestibles, d’un conjunt de monuments de  
la ciutat de Boston. Participacions col·lectives  
a França, Espanya i al Brasil (Leda, the Rangerettes 
and the Tri-Uni-Corn Visiting the No-Man’s-Land, 
Biennal de São Paulo). Realitza la sèrie fotogràfica 
Ketchup Via Crucis.

1984 
La peça The Seven of Tables (Collision, Lawndale 
Alternative, University of Houston, Texas) inclou  
el vídeo Salomé, compilació d’imatges del cap de 

Drive-in Feast, 1981

Dressing Tables, 1983

Mermaid Table, 1982 Carta d’El Internacional, 1984-1986

Santa Comida, 1984Barcelona gran menú, 1984
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llonganissa de Vic fabricada a Chicago per uns xarcuters 
italians» MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, 2002 (1). «La diferència 
amb projectes anteriors era que, en lloc de disposar de la 
infraestructura d’un museu i d’un públic de col·leccionistes, 
tenia gent que hi anava a menjar de debò» MIRALDA, 2013 (1). 
«“Montse Guillén va obrir el seu primer restaurant als  
anys setanta a Barcelona, on ja estava envoltada d’artistes 
i havia treballat amb la idea d’un diari. Així doncs, vam 
crear un diari per a El Internacional. El client el rebia 
juntament amb la nota, com una peça del menú. […]  
Els millors restaurants de Nova York tenien massa bon gust,  
i no eren prou arriscats. A nosaltres, ens agradava molt  
el mal gust, i ens agradava que ens critiquessin per aquest 
fet. […] El bar tenia una còpia de les columnes del monument 
a Colom de Barcelona plenes de Margarita Blue.” […] L’any 
en què va ser destruïda la corona, el 2004, va marcar el 
final d’una era en aquest barri que havia estat una llar per 
als artistes, i que avui està poblat de financers o, pitjor,  
ple de gom a gom de segones residències per a milionaris 
de tot el món» CRISTINA GUADALUPE, 2013. «El Internacional va 
ser el laboratori de Honeymoon, de la mateixa manera que 
la Expo de Hannover va ser el laboratori de Food Cultura.  
El 1986 començava Honeymoon, i no era possible combinar 
les dues coses. Però, si no hagués tingut èxit de caixa,  
no hauria durat ni tres mesos. En dos anys intensos, es van 
cremar tots els ingredients, tots els inputs. El Internacional 
no podia durar, com tampoc no va durar el restaurant  
de Gordon Matta-Clark» MIRALDA, 2015. Sobre el projecte, 
vegeu també «El Internacional by…» (Matador, 
volum J, 2007), pàgina mosaic amb textos telegràfics 
de Francis Bernfeld, Birgit Bofarull, Ana Busto, 
Antonio Buendía, Bill Dyckes, Kerry Fulton, Elena 
García Gureta, Isabel García Lorca, Arturo González, 
Helena Guardans, Carme Guillén, Montse Guillén, 
Marta Fernández-Iriondo, Koosil-ja, Alfredo Mañas, 
Federico Mañas, Lorraine Mathieu, Patrick O’Shea, 
Matías Peluffo, Marshall Reese, Sindria Segura, 
Marco A. Souza, Vicent Todolí, Jordi Torrent, Teresa 
Velázquez, Maribel Vidal-Quadras.

1985
Realitza NewMia-YorkMi: The Arrival of the Hampton 
Roads (Pennsylvania Station, Nova York, amb 
Montse Guillén). «El luxe ja pansit dels trens del segle xx 
no és cosa del passat. […] Un d’aquests trens és el 

Hampton Roads [1926], un vagó privat de Mitchell 
Wolfson, notable col·leccionista d’art de Miami.  
[…] La seva arribada a la Pennsylvania Station de Nova 
York va donar peu a un esplèndid espectacle subterrani  
a càrrec de l’artista Antoni Miralda i El Internacional.  
A l’acte, titulat NewMia-YorkMi, es rebia els passatgers 
davant d’una taula llarga, les estovalles de la qual feien  
de tradicional catifa vermella i s’estenien fins a la mateixa 
porta del vagó. Dotze maletes col·locades damunt la  
taula contenien tapes d’El Internacional, pomes i taronges,  
en referència a les ciutats de Nova York i Miami, exemplars 
del New York Times i records de la ciutat. També es va 
servir a Mr. Wolfson i als seus convidats una beguda 
anomenada Bullshot, creada especialment per a l’ocasió» 
DICK BELSEY, 1985. Participa amb Santa Comida en 
l’exposició Barcelona, París, Nova York: el camí de 
dotze artistes catalans, 1960-1980 (Palau Robert, 
Barcelona). En el catàleg d’aquesta exposició 
UMBERTO ECO hi escriu: «La festa no pot instaurar un nou 
costum social, un nou ritu que segueixi el ritme de les 
estacions. La festa de Miralda no és sinó una promesa,  
una invitació a una societat que podria existir. Mirant cap 
al futur, gira amb un escepticisme nostàlgic al voltant  
de la imatge perduda d’un passat impossible.»

1986
Barcelona, Filipinas (Centre régional d’art 
contemporain, Tolosa) s’inspira en el misticisme 
religiós filipí i inclou el vídeo Milk, Coca-Cola and 
Balut. «Miralda se situa en terra de ningú i de tothom 
alhora. Se situa en la frontera porosa que separa la cultura 
popular de la cultura de masses i subratlla l’existència 
d’una circulació d’imaginaris, com mostra el vídeo 
d’aparença documental i antropològica realitzat durant  
la Setmana Santa de Filipines: Milk, Coca-Cola and Balut. 
De fet, aquesta aposta per la convivència de les diverses 
propostes culturals el converteix en un nòmada cultural, 
l’impulsa a viatjar arreu del món duent a terme projectes,  
i afegint a la seva motxilla altres maneres d’entendre la 
comunicació i el ritu» TEJEDA, 2010. «Miralda crea aliments 
per al pensament. Ha exposat en museus, però no perdeu 
el temps buscant-ne obres en col·leccions permanents. 
Traieu-vos del cap, també, ensopegar amb alguna graciosa 
obreta seva per posar damunt del sofà, mentre us passegeu 
per les elegants galeries del centre de Manhattan. I sembla 

arrelat en aquest país, és el bar de tapes. Els diccionaris 
de menjar defineixen les tapes com una varietat 
d’aperitius, que és com descriure el Prado com un dels 
molts museus que hi ha a Madrid. En una nació com 
l’espanyola, que contínuament pica, les tapes representen 
un autèntic estil de vida. I afortunadament per als 
novaiorquesos, a Tribeca acaba d’obrir un restaurant 
espanyol genuí amb un bar d’aquestes característiques.  
Es diu El Internacional» BRYAN MILLER, 1984. «Tapes?  
En general, un mos calent molt gustós que fa de bon 
acompanyar amb vi o cervesa. Segons la xef Montse 
Guillén, van aparèixer al segle xviii a Andalusia, però  
es van fer populars després de la Guerra Civil espanyola. 
“La gent va començar a menjar fora de casa a causa de 
l’escassetat, que impedia preparar menjar de qualitat  
a casa.” Sens dubte, avui hi ha altres raons per menjar  
fora de casa. La dècada dels vuitanta sembla un moment 
particularment apte per anar menjant petites porcions 
durant una llarga estona”» JEFF WEINSTEIN, 1984. «“Crec que 
és un exercici de mal gust”, va dir Kathryn Freed. “És genial”, 
va dir Jeanette Ingberman. “És com tenir un reclam 
cridaner al costat de casa”, va dir Scott Davis. “És 
fantàstic”, va dir Martha Wilson. Es tracta d’un restaurant 
anomenat El Internacional, o tal com el descriuen els 
veïns, “l’estrany edifici amb la corona de l’Estàtua de la 
Llibertat al cim”. […] No tots els residents d’aquesta 
comunitat d’artistes ni els habitants de lofts hi estan 
d’acord. “No és sinó la projecció d’un ego en dissonància 
amb l’entorn”, va declarar el pintor Scott Davis. […] 
Kathryn Freed, advocada i copresidenta de la Junta 
Comunitària, diu: “Cada cop que surto del metro i el veig, 
m’horroritzo.” […] Els membres de la comunitat van votar 
en contra de la sol·licitud de llicència del restaurant per  
a una terrassa, al·legant que atreuria gent i soroll. “Això és 
un carnaval cada nit fins a quarts de tres de la matinada”, 
es queixava el pintor David Craven. […] Una reunió 
posterior va congregar diversos partidaris d’El Internacional, 
entre ells l’artista Christo, que va argumentar a favor  
de l’art públic de Miralda. “Estem immersos en una batalla 
estètica, va manifestar Martha Wilson. No es tracta pas 
d’olors o de normes; el que de debò està en joc és la 
llibertat dels artistes.” Li sembla irònic que aquesta 
disputa es produeixi en un barri d’artistes, on la llibertat 
d’expressió es dóna per descomptat. […] Alguns residents 
van assenyalar que no els importava tant l’aspecte 

particular d’El Internacional com la forta olor d’all, peix 
fregit i altres varietats de la cuina espanyola, que es filtren 
per les finestres dels apartaments veïns» MILLER, 1985.  
«És millor deixar la idea del que és acceptable o no a les 
portes d’El Internacional, perquè en aquest cas, com es 
confirma amb un simple cop d’ull, les regles convencionals 
no serveixen. Miralda ha forjat una festa visual en què els 
colors, les formes, les textures i els símbols neden en una 
sobreabundància tan ostentosa que no queda cap altra 
opció que baixar la nostra guàrdia estètica, sobrepresa per 
l’assalt sensorial» CHARLES K. GANDEE, 1985. «No és només  
un restaurant multiètnic, també és una màquina immòbil 
del temps amb un disseny que barreja capes de diversos 
estils i les juxtaposa amb devoció, però arbitràriament» 
CHRISTO, 1985. «Un dels restaurants més populars de Tribeca 
és El Internacional, un bar de tapes espanyoles, amb  
una decoració que només es pot descriure com més enllà  
del kitsch. Dalt de la façana amb taques de girafa hi  
ha una rèplica a mida real de la corona de l’Estàtua de la 
Llibertat. Els aplics de llum del menjador estan fets amb 
tasses i plats de color porpra, i la pintura de llavis cobreix 
d’empremtes de color carmí el paper de les parets» ANDREW 

L. YARROW, 1985. «L’èxit d’El Internacional va ser instantani, 
gairebé miraculós. El primer dia hi van anar 400 persones. 
I el segon, i el tercer i el quart. […] Ara n’hi van 800 cada 
dia. I només duem un any de rodatge. El Internacional  
s’ha convertit en un dels primers restaurants de Nova York» 
GUILLÉN, 1985. «El Internacional és un dels projectes més 
difícils, complexos i utòpics de Miralda. Amb ell, culmina  
la idea del banquet com a acte cerimonial i el caràcter 
ambiental i participatiu de la seva obra. La reconstrucció  
i el disseny del seu interior, la proposta d’algunes  
accions i l’aportació culinària de Montse Guillén fan  
de l’experiència d’aquest restaurant el projecte més 
carismàtic de la unió entre art i vida que tant va propiciar 
l’artista» PILAR PARCERISAS, 1990. «El Internacional consisteix 
en una espècie d’obra d’art total. Entre 1984 i 1986,  
el restaurant-laboratori permet a l’artista provar idees  
de tota mena. La imatge de l’entrepà de la memòria 
[Archaeological Sandwich] pot sintetitzar aquest 
desplegament d’obres que se superposen, es barregen  
i es confonen en una acumulació visual i comestible»  
MARÍ, 1995. «A El Internacional es pot degustar un kirsch 
begut amb un porró, compost de cava i d’elixir d’amour,  
o un tequila blau, gràcies al curaçao, acompanyat de 

El Internacional, 1984-1986 NewMia-YorkMi, 1985 Barcelona, Filipinas, 1986Montse Guillén, El Internacional,  
1984-1986

Sol y Sombra Terrace, El Internacional, 
1984-1986

Columbus Trophy Bar, El Internacional, 1984-1986
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de l’ou com balla, l’ou que balla al cim del broll de 
la font del claustre de la catedral de Barcelona–,  
el ram nupcial –una olivera del pati de la Fundació 
preparat per a l’ocasió– i el vel de la núvia, 
dissenyat en forma de silueta de bacallà (95 m de 
llargada, 60 m d’amplada, confeccionat en tul per 
l’escola IDEP de Barcelona, inscrit al Guinness  
i presentat després a Sète i Nova York). Colom 100 
(la Rambla) compagina una desfilada, una ofrena 
de productes americans, un concurs de còctels 
–Honeymoon Blues: 1/5 llima, 4/5 llimonada,  
2 copes de curaçao blau (variant 1); 2/3 rom blanc, 
1/3 curaçao blau, 1 copa de bourbon, 1 copa 
d’Aromes de Montserrat (variant 2)– i un altre  
de cartes d’amor, el màxim triomf del qual va ser 
sens dubte la composició del jurat: Fernando Amat, 
Joan Brossa, Josep Maria Carreras, Romà Gubern, 
Terenci Moix, Pierre Restany, Xavier Rubert  
de Ventós, Enric Satué, Joan Manuel Serrat, Corín 
Tellado i Manuel Vázquez Montalbán. «Davant del 
monument hi havien posat unes estoretes de purpurina 
amb cors vermells damunt d’un fons de plata. Per darrere, 
un esquadró de la guàrdia urbana a cavall, amb les seves 
llances-bandera, els seus plomalls i els seus uniformes de 
gala, es mantenia en formació d’estrella, mirant en totes 
direccions. […] Tot d’una van arribar vuit verges núbils amb 
vestits immaculats de primera comunió. […] Per tancar,  
el melòdic Ricardo Solfa [Jaume Sisa] va cantar la seva 
Luna de miel, romànticament acompanyat per un acordionista» 
PAU RIBA, 1988. «En aquell temps teníem un pied-à-terre al 
carrer Paradís, 5, darrere de la Generalitat i al costat de  
la catedral. Era tan exigu que vaig haver de canviar la meva 
maleta per una de més petita. Allà es van rebre les cartes 
d’amor. El carter ens coneixia tant que només les lliurava 
un cop per setmana, per evitar pujar i baixar escales» 
MIRALDA, 2015. Es presenta a Barcelona el llibre 
Honeymoon Miralda Project, 1986-1992 (Àmbit, 
Barcelona, 1988). Els alumnes de l’escola Esmod 
de París dissenyen el vestit de núvia (30 m de 
llargada, 2.286 m de polièster, 453 kg, nova menció 
en el llibre Guinness dels rècords). «Sempre li van 
fascinar les estàtues, que va vestir de maneres excèntriques 
al París de la fi de la dècada dels seixanta i fa anys que 
recorre a la Llibertat i a Colom com a motius inspiradors. 
[…] Antoni Miralda creu que res no és irrealitzable,  

i voldria que els seus detractors no el posessin davant 
l’etern dilema d’art o negoci» MERCHE YOYOBA, 1988.  
Apareix a Nova York el número u de Honeymoon 
News, en què PHILIP YENAWINE escriu: «La instal·lació  
del ram de núvia de Lady Liberty a la Fundació Joan Miró 
de Barcelona demostra que l’impossible es pot fer. Dos 
anys enrere, molta gent, si bé intrigada per l’art de Miralda 
i el seu compromís per analitzar certes realitats del nostre 
entramat cultural, temia que el projecte Honeymoon 
quedés en art conceptual: una gran idea, però lluny dels 
nostres recursos. Òbviament, hem subestimat Miralda,  
i és un plaer haver-se equivocat.»

1989
Inscrit també en el llibre Guinness, Gâteau Monument 
(place du Trocadéro, París), pastís de noces de 22 m 
d’alçària, confeccionat amb 50.000 ous i 8.000 kg 
de sucre, farina, caramels, xocolata i mantega, 
representa un globus terraqüi travessat per la Torre 
Eiffel. A Apocalypse Lamb (Columbus Day Parade / 
Desfilada de la Hispanitat, Nova York), una vànova 
de 250 kg de pes, portada per cent figurants, 
recorre la Cinquena Avinguda i rep la benedicció  
del cardenal de Nova York. Les aliances, dissenyades 
per Chus Burés, són presentades a València  
(Fijova, Fira Internacional de Joieria). «El mateix to 
estètic del projecte combina dues notes en aparença 
contradictòries: el kitsch més absurd, que representa una 
burla (sense sarcasme, però burla) cap a la institució 
matrimonial i tota la parafernàlia que l’envolta; i, alhora, 
un indiscutible amor apassionat per aquesta mateixa 
institució. Miralda sap que hem perdut el contacte amb 
l’àmbit sagrat i que aquest és el pitjor dels mals que 
patim. També sap que recuperar el ritu és una tasca 
impossible, perquè no tenim la innocència necessària» 
ENRIQUE MURILLO, 1990. L’empremta del projecte es pot 
seguir a través de França, els Estats Units i el  
Japó, a la capital del qual, Tòquio, s’edita el segon 
número de Honeymoon News. «El que m’interessa  
dels projectes és la progressió in crescendo dels elements 
basats en l’espectacle i la coreografia, concebuts en funció 
d’un espai tancat o públic, mental o físic» MIRALDA, 1988. 
«El que m’interessa és comunicar. La teatralitat no  
és sinó un mitjà, com pot ser-ho el pinzell o l’espàtula,  
per concretar allò que vols transmetre» MIRALDA, 1990.

difícil que cap de les seves creacions surti a subhasta al 
Sotheby’s. James Harithas, antic director del Contemporary 
Arts Museum de Houston, diu: “En el món de l’art tendim  
a apreciar la raresa i l’àmbit privat. Miralda ha trobat allò 
que és estrany i públic, per al bé de tots.” Quan se sent 
pressionat a — respondre sobre el sentit d’alguns dels seus 
treballs, l’artista de la  cueta es torna elusiu. El més semblant 
a una explicació que Miralda ofereix és que sempre tria  
el camí més difícil i més alegre» HARRIET SHAPIRO, 1986. 
Coincidint amb el dia de Sant Valentí, El Internacional 
ofereix un banquet commemoratiu a 53 parelles  
de bessons (Face to Face). Engagement Ceremony 
(Jacob K. Javits Convention Center, Nova York),  
que inclou TV Ring, un vídeo que realitza en 
col·laboració amb Torrent i que emet per un 
monitor-diamant; inicia així la seqüència de treballs 
col·lectius batejada com a Honeymoon Project 
(1986-1992). Durant sis anys, la proposta arrencarà 
els elogis més encesos (Restany, Borràs, Combalía) 
i les crítiques més contundents (Luján, Olivares, 
Lumpkin). «El projecte va començar amb la festa de 
compromís i culminarà el 1992 amb el cinc-cents 
aniversari del “descobriment” d’Amèrica. Després, Llibertat 
i Colom salparan cap a la seva lluna de mel en la posta  
de sol de la història. Com sempre en el treball de Miralda, 
Honeymoon Project se centra en els rituals del menjar.  
Un anell gegant de compromís, amb una pantalla 
parpellejant de vídeo com a gemma, descansa sobre un 
fons de blat de moro. El vídeo mostra escenes de la vida 
de Colom, que inclouen una històricament dubtosa  
i imaginativament brillant desfilada de les viandes que va 
descobrir a Amèrica» EDWARD FOX, 1986. «L’operació lluna  
de mel, denominació cursilíssima, és una idea pobra  
i desventurada: simplement, casar l’Estàtua de la Llibertat 
de Nova York amb el monument a Colom de Barcelona.  
De vegades m’espanta la puerilitat dels meus 
contemporanis, la seva absoluta falta d’esperit creador 
i, sobretot, la seva docilitat davant les coses que vénen 
acompanyades de la publicitat més escandalosa. 
Estèticament, ben poca cosa pot ser aquest descomunal 
esposori i la melancòlica lluna de mel que el seguirà.  
Cert que l’artista Antoni Miralda, a falta d’inspiracions,  
té tot el dret de casar les seves obres d’art amb qui  
sigui. Em sembla més impropi que casi les dels altres» 
NÉSTOR LUJÁN, 1986. «És gairebé impossible apreciar, mirant 

de reüll, aquest grau elevat d’absurd que escapa de les 
regles o condicions determinades per a una obra d’art.  
Al mateix temps que recupera la història, Honeymoon 
proporciona al públic pastilles al·lucinògenes, que hi 
arriben a través d’una forma d’indiscutible gust popular:  
el kitsch» SICHEL, 1986. «M’amoïna aquesta història.  
Perquè, per damunt o per sota del ritual antic, que és  
el que interessa l’artista, hi ha la història oficial, la història 
real, les queixes, les expectatives no acomplertes, un final 
que potser no serà de pel·lícula» COMBALÍA, 1987.

1987
La proposta Banquet Import-Export (aeroport de 
Barcelona), en què un ventall d’aliments intercanviats 
entre el Vell i el Nou Món s’havia de servir a les 
ales d’un Jumbo 747, no s’arriba a fer, com tampoc 
l’àpat al voltant del monument a Colom, la base  
del qual s’havia de recobrir de patates. Sobre la 
mostra Aixovar / Ajuar / Trousseau (Sala Muncunill, 
Terrassa; catàleg amb text de Giralt-Miracle), 
COMBALÍA, 1987, escriu: «Sota les voltes d’un ampli espai 
industrial acabat de recuperar, unes quantes obreres, joves, 
modernes i atrafegades, retallen patrons i fan anar la 
màquina de cosir. Estan confeccionant l’aixovar de l’Estàtua 
de la Llibertat novaiorquesa. El projecte, en els seus 
dibuixos, fotomuntatges i múltiples suggeriments, traspua 
enginy, sensibilitat i humor. Introduir aquestes treballadores 
com a obra d’art representa, ben mirat, una extensió 
d’aquelles famoses filadores de Velázquez.» La combinació 
(6.500 m2 de tela, 350 kg de pes) i les mides 
(6.200 m de fil, 20 m de llargada) es presentaran, 
respectivament, al Dade Community College 
(Miami, 1988) i la Seibu Gallery (Tòquio, 1989),  
i entren en el llibre Guinness dels rècords. Coke  
& Miss Information és el títol de la seva peça  
a Exit Art (Nova York); Ba-Ca-Llà (Sala Anar i Tornar, 
Barcelona), el de tres artefactes a base de marbre, 
bacallà sec, els símbols de l’avió i la caravel·la,  
i les signatures de l’alcalde Nova York i de Barcelona.

1988
Tenen lloc a Barcelona dos episodis gairebé 
simultanis del projecte Honeymoon. L’exposició 
Prenúpcies (Fundació Joan Miró) inclou la 
videoinstal·lació VenTVlador –basada en el ritual  

Engagement Ceremony, 1986

Banquet Export-Import, 1986 Coke & Miss Information, 1987

Prenúpcies, 1988 Gâteau Monument, 1989

TV Ring, 1986
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espanyol als Estats Units explica, per mitjà d’un 
seguit d’exercicis gramaticals, el projecte 
Honeymoon. «Miralda ho concep tot amb el fervor d’una 
mare atenta i el rigor d’un cap de protocol sobtadament 
il·luminat. […] Aquest agrimensor universal coneix el  
geni dels llocs i sap que la ciutat infinita té els seus límits  
i els seus valors, els seus colors i les seves paraules,  
que hi és amb els mobles, els immobles i el seu transfons 
d’històries encara per excavar» FRANÇOIS BARRÉ, 1990.

1991 
«Un bon dia, mentre passejava pel barri dels joiers de  
la industriosa ciutat de Birmingham, Miralda va descobrir  
un curiós tipus d’anell, l’Eternity Ring, que és el que es 
regalen les parelles d’enamorats del suburbi de Black 
Country, en el transcurs d’una cerimònia privada i secreta 
que implica una confessió d’amor immortal» LLUÍS PERMANYER, 

1991. Eternity Ring (Ikon Gallery i Centenary Square, 
Birmingham) dóna nom a la cerimònia de lliurament, 
enregistrada en vídeo per Anne Parouty, de l’anell 
gegant (50 kg de pes) per al projecte Honeymoon. 
«Una escultura en forma d’anell, amb més d’un metre de 
diàmetre –la mida del dit de Miss Liberty–, va ser instal·lada 
al bell mig de la plaça del Centenari de Birmingham. 
Fabricada amb els materials de tots dos monuments  
–coure i llautó– en col·laboració amb el dissenyador Chus 
Burés, l’anell té una cavitat en forma de finestra en què  
els ciutadans de la localitat anglesa van anar dipositant els 
seus anells. La clau del projecte de Miralda: mobilitzar 
diversos sectors socials i servir-se de la participació  
com a matèria primera» JOANA BONET, 1991. El 12 del XII,  
a Brussel·les (Centre Culturel Botanique),  
12 representants diplomàtics dels 12 països,  
en aquell moment, de la Comunitat van dipositar  
a dins de l’anell les seves pròpies aliances  
com a expressió de la desitjada Unió Europea. 
Confeccionat pels alumnes i els professors de 
l’Institut de Formació Professional d’Ubrique 
(Cadis), Edible Belt (Holly Solomon Gallery, Nova 
York), un cinturó de 70 m de llargada i 200 kg de 
pes (inscrit en el Guinness), alterna en castellà  
i anglès una relació dels productes intercanviats 
entre Europa i Amèrica. «Edible Belt representa una 
baula d’enllaç, un document que cenyeix un continent  
a un altre de tal manera que revela les empremtes d’una 

història intercultural» MORGAN, 1991. A banda i banda  
de l’Atlàntic es desenvolupen diversos capítols de 
Honeymoon: Wedding Gown (World Financial Center, 
Nova York), Liberty’s Maids of Honor (French 
Cultural Services, Nova York), Collier Mediterraneus 
(Le Pointe Courte, Sète), collaret de ferro de 600 kg 
oxidat al mar, adornat amb tres talismans en forma 
de far (Gènova, Cadaqués, Sète). A València,  
se submergeixen els texans per a l’Estàtua de la 
Llibertat (27 metres de llargada, 9 d’amplada, 
500 kg de pes, inscripció en el llibre Guinness) i 
s’extreuen del mar, amb l’ajut de grues, remolcs  
i un helicòpter, «Per què s’han de casar? És un antic 
costum. Fa més de dos mil anys, els grecs casaven les 
estàtues. Una deessa d’un poble es casava amb el déu 
d’un altre. Així, dos pobles eren com una sola família» 
MIRALDA, 1991. «Honeymoon es plasma en una sèrie de 
cerimònies creades per Miralda per festejar el casament 
imaginari entre dos monuments que es contemplen  
a banda i banda de l’Atlàntic des de fa cent anys:  
el monument de Cristòfor Colom al port de Barcelona, 
inaugurat el 8 d’octubre del 1888, i l’Estàtua de la 
Llibertat a la badia de Nova York, inaugurada el  
8 d’octubre del 1886. Colom té dos anys menys que Lib. 
També és més petit de mida. Miralda ho ha sospesat.  
Però ha cregut que fins i tot així farien bona parella. 
Penseu-ho una mica: us imagineu a vosaltres mateixos tot 
un segle il·luminant el món amb una torxa, com Lib,  
o assenyalant amb l’índex les Índies Occidentals, com 
Colom? Haver tingut el braç tant de temps estès és si més 
no una cosa que tenien en comú abans de conèixer-se. 
Plegats, simbolitzen una ingent circulació de productes, 
idees i tradicions que lliguen el Nou Món amb el Vell: tota 
la història dels temps moderns. Quan Antoni Miralda es  
va decidir a unir les dues llegendes reciclant-les dins de  
la societat postindustrial, sabia que encarava un doble 
desafiament: fer al mateix temps la gran obra de la seva 
vida i el testimoni més notable de l’emergent 
postmodernitat» RESTANY, 1991. «A Espanya mai no es va 
parlar de l’espai públic en relació amb Honeymoon, tot  
i que té a veure amb un seguit de connexions en el mateix 
paral·lel espacial i temporal. Oblida’t dels casaments  
i dels regals, aquesta és la part menys interessant del 
projecte, excepte per a l’Hola» MIRALDA, 2002.

1990
«Miralda s’ha encarregat de la costosa tasca de despertar 
la receptivitat de la nostra memòria del passat en un 
moment en què volem mirar més que mai cap al futur, 
dominats com estem per la velocitat del canvi tecnològic. 
Amb això ha esdevingut simultàniament explorador  
i seductor» ANNEMIEKE VAN DE PAS, 1990. Liberty Belle  
Cape (Philadelphia Museum of Art), realitzada pels 
membres dels clubs de Mummers que Miralda 
havia vist desfilar per Filadèlfia el dia de Cap d’Any 
del 1973, entreteixeix insígnies, símbols i icones 
en una capa acampanada de 275 kg de pes.  
«Amb aquesta obra el museu va aprendre més coses  
sobre la seva comunitat. Vam haver de reunir tot un  
ventall extraordinari d’artesans: un sastre de la companyia 
d’òpera de Filadèlfia, cosidores, tècnics en electrònica  
i en coreografia, a banda de documentació aportada per 
directors de cinema i fotògrafs locals» THORA JACOBSON, 1995. 
Amb el títol d’Amonestaciones (Pavelló Espanyol, 
Biennal de Venècia), s’agrupen diverses peces  
de l’aixovar del Honeymoon Project procedents de 
Barcelona, Nova York, València i Filadèlfia, a les 
quals se n’incorporen altres de noves com ara la 
Sabata Góndola i les efígies muntades sobre antenes 
parabòliques. «Que un artista com Miralda, que des de fa 
més de vint anys treballa sobre la festa i els cerimonials 
populars i que no forma part del mercat, proposi a Venècia 
una Lluna de mel –amb gòndola en forma de sabata,  
orgia de teles i objectes de pacotilla– és signe d’una certa 
voluntat de la crítica, del comerç o de les institucions 
museístiques» GENEVIÈVE BREERETTE, 1990. «Un gran ritual  
de dilapidació, simbòlic, inútil, perfecte i capriciós» MANUEL 

CALDERÓN, 1990. «Potser és el moment de fer pública una 
crítica general, per haver-se institucionalitzat una idea  
de marcat esperit conservador i xaró, una proposta en  
què institucions com el matrimoni encapçalen la idea 
essencial, dins de l’onada regressiva que afecta la moral 
no només americana, sinó occidental. La consagració  
de tots els passos anacrònics i mercantilistes del procés 
d’un casament culmina en aquest projecte, perquè el 
mateix Miralda no para de demanar diners. […] Convertirem 
el nostre Pavelló en una mena de prolongació de les falles, 
sense aconseguir presentar el moment creatiu nacional, 
sinó una proposta d’un artista marginal que des de sempre 
ha optat per la gastronomia i l’art, i que ara es converteix 

en promotor de bodes i banquets» ROSA OLIVARES, 1990.  
«Fa vint anys que Miralda treballa en una recuperació  
del kitsch com a material artístic; és, per tant, una cosa 
semblant al pare de la criatura. […] Idees com el diamant 
televisor, la sabata gòndola, la desfilada en què s’alternen 
la Mae West, la Mare de Déu de Montserrat i Carmen 
Miranda són belles idees, hereves del surrealisme i del 
pop, tractades amb un toc d’humor irònic. Potser el que 
passa és que hi ha massa petites idees en el projecte 
miraldià. Idees subtils, mentre que en certs artistes actuals 
n’hi ha només una, i es llança a l’espectador com una 
bomba visual» COMBALÍA, 1990. «És una pena que la incúria 
de les nostres autoritats oficials hagi dificultat tant la 
tasca del nostre representant en aquesta biennal: el català 
resident a Nova York Antoni Miralda, a qui han abandonat 
a la seva sort fins als límits més mesquins, ja que,  
entre altres coses, ell mateix s’ha hagut de buscar suports 
financers que en patrocinessin la feina» FRANCISCO CALVO 

SERRALLER, 1990. «Miralda sempre ha produït treballs  
que exploten una forma de camp que va d’acord amb la 
definició que d’aquesta paraula dóna Susan Sontag:  
“Un sentit d’excentricitat és la marca del camp. […]  
També els fantàstics edificis de Gaudí a Barcelona són 
camp.” En anglès, camp suggereix artificialitat i exageració;  
la seriositat es torna frívola, si bé sense perdre 
necessàriament la qualitat d’encant o la d’innocència.  
Des del començament, Miralda ha demostrat un gust  
per l’exageració i la teatralitat ple d’insinuacions polítiques. 
Honeymoon inclou un gran nombre d’ingredients dels 
treballs inicials de Miralda, però bona part del seu 
radicalisme és com si hagués desaparegut. Com que es 
tracta essencialment d’una celebració de noces, ningú  
no diria que Honeymoon ha de provocar una reacció social 
tan forta com alguns dels seus treballs anteriors, com és  
el cas de l’altament eròtic Merenga Hotel Orient (1976).  
Si bé Miralda és un artista que s’anima en les grans 
performances i els espectacles en viu, amb Honeymoon  
es pot haver vist sobrepassat per l’exhibicionisme i la mera 
pompositat» JUAN VICENTE ALIAGA, 1990. Sabata-Taula  
(La Granja d’Esporles, Mallorca) designa l’aportació 
del galerista Joan Guaita a la llista de noces de 
Honeymoon. Armando Blanquer crea per al projecte 
la marxa nupcial Noces de Llibertat. Apareix a París 
el tercer número de Honeymoon News, en què es 
publica la notícia que un llibre de text per a aprendre 
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1994
Mostra itinerant Me-nus (Centre Cultural  
Sa Nostra, Palma de Mallorca). Intervencions  
a Washington i a Miami, on a la Lincoln Road  
–primera via de vianants nord-americana, 
redissenyada per Morris Lapidus– instal·la com  
a peça pública una versió del moble confident  
Have a Goodyear. Treballa com a director d’idees 
per a l’empresa immobiliària Dacra, de Miami 
Beach, on reforma la façana d’un antic banc dels 
anys cinquanta (Financial Federal Bank Building). 
«Vivíem a Española Way (Miami Beach), en un espai  
que Miralda va convertir en obra d’art a còpia de formes  
i colors. Va instal·lar el seu estudi en un altell. Hi havia  
un gran ull a la porta d’entrada, una piscina simulada  
al terra de linòleum, una columna de plats immensa a  
la cuina, una banyera al dormitori. […] L’espai convidava  
a organitzar sopars per a amics i a fer-los participar en  
una mena de joc» GUILLÉN, 2015.

1995
Procés, 1965-1995 (Palau de la Virreina, Barcelona) 
aplega més de 250 dibuixos així com la instal·lació 
Les patates del Virrei Amat. «Des d’un punt de vista 
històric, aquests dibuixos mostren els models mentals  
de l’artista, l’emergència i l’evolució de les idees i els 
conceptes, i l’existència fugaç i única dels projectes no 
realitzats. D’altres, inclouen anotacions de coreografia, 
descripcions de materials inusuals, tota mena de receptes, 
menús, elaboracions o descobriments de coloració» 
TRASOBARES, 1994. «A Les patates del Virrei Amat, Miralda 
cobreix el terra amb una gran quantitat de tubercles 
pintats d’or que deixa fermentar i que al cap dels dies fan 
una pudor insuportable. Vet aquí un dels exemples més 
clars del sentit crític, per bé que sempre festiu, de l’obra 
de Miralda. L’artista ens mostra les dues cares de la 
moneda: la patata com a aliment fonamental, símbol de 
trobada, sincretisme, abraçada, i la patata com a símbol 
d’esfondrament d’una civilització, descomposició i 
desacord. Treballar amb els aliments implica treballar amb 
les deixalles, ingerir obliga a defecar, i parlar del menjar  
és inevitablement també parlar de la fam» FERNÁNDEZ DEL 

CAMPO, 2002. «El fet que Miralda sigui molt constant, que 
sigui tenaç, ens du directament al gra. No és una cosa per 
divertir-se, o per astorar. Veritablement, insisteix sobre el 

fet que podem pensar i repensar una cosa que sempre  
hem assumit que era d’una sola manera. És important:  
és quelcom que tot art ha de fer» declara JOHN MASON  

en el catàleg de l’exposició retrospectiva Obres. 
1965-1995 (Centre Cultural Fundació ”la Caixa”, 
Barcelona, 1995; IVAM, València, 1996), 
ressenyada també per RESTANY, 1996: «Miralda aplega  
en la seva percepció de l’ambient circumdant la infinita 
virtualitat dels missatges expressius. L’objecte industrial, 
folklòric, artesanal, religiós, constitueix la base d’un 
desvergonyiment semàntic generalitzat i el suport d’una 
cadena d’associacions poètiques. […] François Burkhardt 
ha destacat el sincronisme d’aquest treball d’alquímia 
interactiva i multimèdia amb l’intent d’instituir un 
llenguatge comú, una llengua franca que unifiqui diversos 
nivells de cultura visual.» Construeix una caseta de 
fusta destinada al socorrisme de banyistes (Home 
Sweet Home, Miami Beach). From Mateu to Franco 
(Monument, Caserna de Sant Agustí, Barcelona) 
juga amb el nom del primer alcalde de Barcelona 
nomenat per Franco després de la Guerra Civil. 
«Com a paradoxa semàntica i ideològica, el mateix títol  
del projecte recupera la frase amb què l’alcalde encapçalava 
els seus escrits a Madrid, amb la fórmula de cortesia 
“Mateu a Franco”, que en català fa pensar en “Mateu 
Franco”. El treball estava articulat al voltant d’una peça 
amb la forma del símbol del dòlar, revestida de quitrà.  
A la part superior, hi havia un mosaic-collage elaborat amb 
més de 25.000 monedes d’una pesseta fora de circulació. 
Envoltats per l’olor penetrant del quitrà, als visitants se’ls 
convidava a intervenir en l’obra afegint les seves pròpies 
monedes» ROMA, 2010. Rep el Premi Ciutat de 
Barcelona d’Arts Plàstiques, compartit amb Antoni 
Muntadas.

1996 
A La torre dels plats, Miralda revesteix l’interior  
del MACBA amb una trama de 680 plats de 
ceràmica, impresos amb els primers textos que fan 
al·lusió al projecte Food Culture Museum. Imparteix 
un taller d’arts plàstiques al Círculo de Bellas Artes  
de Madrid amb el títol «Museo de la Comida como 
cultura»: «El taller pretén fomentar una estètica fora dels 
límits tradicionals, i integra l’experiència artística en la 
vida diària. Està basat en la conceptualització i la definició 

1992-1993
«En una època marcada per les presses consumistes,  
un treball de set anys a moltes persones els sembla 
interminable. Però la seva durada es pot equiparar no 
només a molts prometatges de no fa tant, sinó que sona 
irrisòria comparada amb els 23 anys que va suposar fer 
l’Estàtua de la Llibertat i els 36 que es van invertir en  
la de Colom» MIREIA SENTÍS, 1992. Després del comiat  
de soltera (Bridal Teapot Shower, International 
Airport, Las Vegas), Wedding Ceremony (Red Rock 
Canyon, Las Vegas) supleix la presència dels 
contraents amb la de les seves respectives pelvis, 
mentre una flota de limusines porta als maleters 
els ingredients del banquet. En sincronia amb 
l’enllaç simbòlic de les estàtues, diverses parelles 
van contraure matrimoni legal. «L’arribada a l’aeroport 
de Las Vegas, amb el vestíbul ocupat per l’enorme joc de  
te enviat des de França, ens va posar en situació. La ciutat, 
plena de sabates gegants, collarets, pinyates i regals per  
a Liberty, ens va acabar de captivar. El 14 de febrer, dia  
de Sant Valentí, Teresa Reyes i jo, amb un vestit de noces  
i un jaqué llogats, vam anar a la capella muntada per 
Miralda, una instal·lació artística a l’estil de les Wedding 
Chapels de Las Vegas. Les parets estaven folrades amb  
els fulls de registre amb els noms de les persones casades 
a la ciutat en el transcurs de tota la seva història. En un 
escenari ens esperava el gran anell de Liberty, al costat del 
“petit” de Colom. Ens posem dins l’anell, flanquejats pels 
nostres padrins, Núria Ribó i Xavier Agulló, davant de les 
càmeres de TV1, TV3 i la BBC, amb el reverend pare al 
centre, litúrgia en anglès i celebració amb xampany. Vestits 
de nuvis, ens n’anem cap al desert per assistir al gran 
casament dels nostres amfitrions, Liberty i Colom» XEFO 

GUASCH, 2016. «L’Estàtua de la Llibertat de Nova York i el 
monument a Colom de Barcelona ja s’han casat. A les 
17.30 h de la tarda de divendres, al cor del desert de 
Nevada –Red Rock Canyon–, la cerimònia de casament, 
oficiada per Antoni Miralda, va unir per sempre els dos 
monuments. Per desig exprés de l’alcaldessa de Las Vegas, 
l’enllaç va quedar registrat com a real als arxius de la 
ciutat» XAVIER AGULLÓ, 1992. «Miralda sempre ha representat 
la posició que els espectacles són celebracions inspirades 
per l’amor. Per a ell, el vessant romàntic no s’oposa al 
conceptual. Pensar sobre l’espectacle és una alternativa  
a la seducció involuntària de la imatge que tan 

completament encapsula el nostre temps» MORGAN, 1991. 
«Miralda va ser capaç d’arribar a les costes d’aquest  
indret desèrtic al final de l’aventura moderna, amb  
el suport i l’autorització de les institucions modernes, amb 
la mateixa actitud colonitzadora que Colom. Sembla que 
Las Vegas hauria d’aprendre alguna cosa del Honeymoon 
Project. Si més no, és el que queda implícit quan un treball 
artístic demana que t’hi sumis, quan mira d’arribar a les 
escoles infantils i a la població en general, i quan reclama 
donacions de béns i serveis. […] Miralda és l’últim alè  
de tot el que ha estat erroni en el passat modern» LIBBY 

LUMPKIN, 1992. «El projecte Honeymoon jugava amb la 
confrontació-atracció de dos pols oposats, un dels quals 
simbolitzava la conquesta i l’altre, la llibertat. Entre  
1986 i 1992, artistes, artesans i mers particulars han 
transformat els símbols en personatges d’una història 
d’amor monumental i alhora banal. Queda demanar-nos  
si la nostra proposta té un sentit definit o si, en realitat,  
és un signe d’interrogació que haurem de reescriure 
incessantment» MIRALDA, 1993. «Sens dubte, el projecte 
Honeymoon és l’obra més ambiciosa i completa de 
Miralda. Però d’altra banda, i per damunt de tot, és la  
seva obra essencial, aquella en què culmina i cristal·litza 
un procés d’elaboració d’idees i de formes que arrenca  
dels mateixos orígens de la seva activitat artística»  
BORRÀS, 1995. Jordi Torrent resumeix els principals 
esdeveniments del projecte en el reportatge 
Monuments in Love. Diversos punts del Mediterrani 
occidental (Barcelona, Palma, Eivissa) i de la  
costa atlàntica nord-americana (Atlanta, Nova York) 
enregistren la presència de les seves obres.  
Falla aquàtica (Jocs Olímpics de Barcelona),  
en col·laboració amb el mestre faller Manolo Martín  
i documentada en un vídeo homònim, fa que una 
columna de 25 plats gegants, un per cadascuna  
de les ciutats amfitriones dels Jocs, suri al port de 
Barcelona; l’estructura, coronada amb un gran 
pastís, cremava en el moment de l’arribada de la 
flama olímpica a la ciutat. Llumener parabòlic, 
intervenció prevista al far de Botafoc (Eivissa),  
no s’arriba a fer. Miralda i Guillén s’estableixen  
a Miami (Española Way), poc després que l’huracà 
Andrew hagi arrasat Florida.

Falla aquàtica, 1992

Obres. 1965-1995, 1996 From Mateu to Franco, 1995Home Sweet Home, 1995Wedding Chapel Honeymoon, 1992

Les patates del Virrei Amat, 1995
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2000
Resultat de quatre anys de treball col·lectiu amb 
l’equip canadenc Arra, Food Pavilion (Expo 2000, 
Hannover), a partir del qual comença a definir-se  
el concepte Food Culture Museum; inclou peces 
com Tongue of Tongues, Infinity Table, Laptop Altar, 
Garden of Edible Delights o els African Projects 
(Burkina Faso, Camerun, Malawi, Mauritània, 
Benín), així com 25 plats de ciutats que pertanyen 
a la sèrie Sabores y Lenguas (Addis Abeba, Bangkok, 
Barcelona, Budapest, Buenos Aires, Ciutat del  
Cap, Delhi, Istanbul, l’Havana, Hannover, Hèlsinki, 
Jerusalem, Madrid, Marràqueix, Mèxic DF, Miami, 
Mont-real, París, Pequín, Port-au-Prince, Rio de 
Janeiro, Roma, Seül, Sydney, Tòquio). «El projecte  
és artístic, l’espai no pertany al món de l’art. Un cop més, 
Miralda s’ha enfrontat a la contradicció de treballar en un 
lloc, un esdeveniment i un context no artístics. No és una 
qüestió de transgressió de límits, d’invasió de fronteres, 
d’ocupació de zones intersticials; és una metodologia 
sistemàtica de treball d’aquest artista que pràcticament 
des del 1965 es mou en un terreny estrany, amb propostes 
alienes, en espais desprotegits, en llocs no específics» 
ANTONI MERCADER, 2000. «El seu objectiu no és la creació 
d’obres d’art estàtiques i definitives. Com a un xef de 
cuina, el que a ell li importa és crear amb el seu equip  
una experiència única, que constituirà un record 
inoblidable en la ment dels participants. L’alegria de viure  
i el gaudi són essencials, sense que Miralda oblidi per això 
la importància de la seva investigació. Engega processos 
sensuals i corporals que donaran peu a la comprensió i al 
coneixement. Lluny de voler demostrar res, el seu objectiu 
és transportar “el saber mitjançant el petit xoc que fixa  
les experiències viscudes en el fur intern”, com deia Walter 
Benjamin el 1928, en ocasió de la Fira Alimentària de 
Berlín» ANNEMARIE HÜRLIMANN, 2000. «Quan vaig passar  
per l’entrada del Pavelló de l’Alimentació, em vaig sentir 
immers en un espai que poc tenia a veure amb el dels 
altres interiors que havia visitat. Era un dels pocs llocs  
que no es regia per la propaganda institucional ni 
l’efectisme dels mitjans tecnològics, sinó pels paràmetres 
d’una instal·lació artística. Vaig sortir-ne enormement 
gratificat, ja que havia estat enmig d’un espai en què 
ressonaven els ecos d’una obra d’art total, si bé sense 
l’exaltació wagneriana. Humana, massa humana, inspirada 

com estava en una sensibilitat artística molt afí a la 
sostenibilitat ambiental i ecològica. Fins i tot la seva 
gestació, així com les vicissituds que la van envoltar,  
es tenyia d’una certa coloració novel·lesca» MARCHÁN, 2002. 
«Miralda va desplegar la seva Infinity Table, un viatge 
insòlit per la taula infinita de les col·leccions. Contemplant 
les seves 45 vitrines vam poder viatjar en cos i ànima:  
des de The Poetical Gut, amb la seva inaudita col·lecció 
d’orinals i caganers, fins a la particular col·lecció de  
l’Egg Dream Museum –composta d’ous i nius d’una infinitud 
d’aus sumptuosament decorats per artesans d’arreu del 
món o elaborats especialment per artistes com Rebecca 
Horn, Jana Sterbak, Eulàlia Valldosera i Louise Bourgeois  
a partir d’ous d’estruç enviats per Miralda–, passant  
per Food Design, col·lecció de menús per a teleaddictes, 
devots catòlics i astronautes, Gluttony & Survival, amb  
kits de supervivència per als soldats de la Segona Guerra 
Mundial, segells de racionament amb la capçalera  
del Tercer Reich, cartilles d’avituallament cubanes i un 
llarguíssim etcètera. De nou, i més que mai, el nostre 
paladar col·lectiu va tenir l’oportunitat de tastar una 
mescla universal de glamur, sofriment, memòria, ritual, 
tecnologia, excés i tradició sense precedents» ROSA PERA, 

2002. «El lema del Food Pavilion era el menjar com  
a comunicació: compartir idees al voltant d’una taula.  
El significat de la Taula Infinita era aquest: capgirar  
una estructura física i alhora mental, en què era possible 
impregnar-se i alimentar-se d’un seguit de missatges  
i objectes, i alhora percebre el gust i l’olor del  
que preparava el cuiner o la cuinera» MIRALDA, 2002.

2001
Meeting Point (Palau de la Virreina, Barcelona) 
converteix durant tres mesos l’espai expositiu  
en una barreja de granja, oficina i botiga. «L’element 
central del projecte era un galliner de set metres d’alçària 
que acollia gallines, galls i pollastres en un ambient dotat 
de sofà i televisor, en què es reproduïa un vídeo que incloïa 
la cançó Tengo una debilidad d’Antonio Machín. Al voltant, 
15 màquines expenedores despatxaven productes com ara 
cava i ous frescos. A banda de reclamar un replantejament 
de la nostra relació amb la producció i la distribució 
d’aliments, Meeting Point es preguntava fins a quin punt 
som com els pollastres del galliner» JEFFETT, 2002 (2).  
Egg Dream Museum (Hieronymus Bosch, Museum 

d’un museu imaginari del menjar i la seva connexió  
amb el comportament humà, la política, l’arquitectura  
o la religió.» Lectures (Studio Meyetta, Barcelona) 
mostra una col·lecció de caganers lectors.  
Miralda i Guillén inauguren a Miami el restaurant-
instal·lació Bigfish Mayaimi (1996-1999). «Guillén  
i Miralda reinventen el Big Fish. Encara s’hi serveixen 
entrepans de mero, però també cuina mediterrània i les 
desenfrenades instal·lacions de Miralda. En diuen Bigfish 
Mayaimi, la paraula indígena per dir “aigua dolça”.  
Un lloc on la gent menja en un entorn aquàtic del tot 
diferent, amb remolcadors i vaixells de càrrega. Un lloc  
per reflexionar o contemplar la silueta de la ciutat» MARISA 

BARTOLUCCI, 1997. «Montse Guillén va conèixer Miralda  
el 1979 en un restaurant de la seva propietat. En aquell 
moment, ella havia acceptat coure al forn mil barres  
de pa amb flautes a l’interior per a un dels seus projectes. 
D’aleshores ençà, han continuat junts. A finals del 1992,  
la parella en va tenir prou de Nova York i va decidir 
mudar-se a Miami amb la intenció d’anar sovint al Carib. 
“La gent s’ho passa tan bé treballant amb Miralda perquè 
ell no diu mai a ningú què ha de fer, comenta. Miralda 
t’entrega un problema i deixa que tu mateix el resolguis. 
T’inspira per aprendre coses noves i de passada per 
aprendre sobre tu mateix. Amb ell, sempre descobreixes 
alguna cosa que era allà però que no havies vist”»  
CANTOR, 1998.

1997
La seva participació en la Biennal d’Istanbul, 
acompanyada de l’edició d’un diari distribuït amb  
el dominical del diari Gazetepazar, el de més tirada 
de la ciutat, inicia la sèrie City Plates, integrada  
en el projecte Food Culture Museum. Amb el títol 
Miralda (Galerie de France, París) aplega un conjunt 
de fotografies i d’objectes, entre les quals les 
calaveres llum (Última cena) i les llengües 
fabricades amb llaunes de soda comercialitzades  
a Miami al gust de les diverses comunitats 
llatinoamericanes. «Des del 1997, Miralda ha estat 
treballant arreu del món per ocupar-se de diferents fases 
del seu projecte Food Culture Museum. […] Aquest és,  
en molts sentits, un projecte antropològic. […] Es tracta 
d’una empresa col·lectiva en què sovint participen grans 
equips de persones, i no es fa des d’una posició articulada 

en solitari. En lloc d’això, posa en funcionament 
mecanismes que ens permeten establir una relació amb  
el que denomina “l’estat del gust”. El projecte és global 
sense ser globalitzador i, amb l’epígraf de Cultura 
Alimentària Mundial, aspira a incloure les més àmplies 
categories d’objectes. […] La base de dades del Food 
Culture Museum va sortir a la llum per primer cop  
al Miami Art Museum mitjançant les Grandma’s Recipes, 
1998-1999» JEFFETT, 2002 (2).

1998-1999
Amb motiu de la mostra Grandma’s Recipes  
–Miami Bureau (Miami Art Museum & Biennal  
de Mont-real), a l’entrada de la qual una càmera 
permetia els assistents fer-se una fotografia 
mentre treien la llengua, MARICEL PRESILLA escriu:  
«Les nostres àvies són els homes i les dones, els vells  
i els joves, que alimenten el foc del fogó i nodreixen  
la nostra ànima. Les seves receptes són missatges en clau, 
claus que ens permeten penetrar en la vida interior 
d’aquest espai màgic que anomenem cuina. El propòsit  
del projecte Recetas de la abuela no és només recuperar 
un moment en el temps, sinó plasmar el sabor d’aquella 
època. Les Recetas de la abuela són cròniques del fogó, 
documents tan preuats com les obres d’art» 1998.  
«Per aconseguir les receptes fa servir publicacions especials 
(estovalles impreses, cartells, diaris) que descriuen el 
projecte. Hi ha xarxes locals que distribueixen la informació 
i faciliten la participació de diversos sectors en cada 
comunitat. Un equip treballa amb l’artista per seleccionar 
documents en diverses ciutats i per Internet» TRASOBARES, 

1998. «Sempre m’ha interessat la cultura popular.  
Em fascinen les coses que uneixen les persones amb les 
seves llars i el seu entorn. M’interessen els souvenirs  
i les icones de les celebracions: un conillet de Pasqua,  
una catedral de xocolata, un ou pintat a mà. […] El menjar 
és un llenguatge que tots entenem. Els aliments són 
símbols comuns que alhora marquen la diferència entre 
nosaltres. Aquest intercanvi és el que ens salva a tots,  
el que prepara el terreny perquè passin coses» MIRALDA, 

1998. Concep amb Enric Miralles un projecte per 
crear un Museu del Menjar en el mercat de Santa 
Caterina. La mort de l’arquitecte impedeix que  
la proposta tiri endavant.

Infinity Table, Food Pavilion, 2000 Fecundity Ceiling, Food Pavilion, 2000

La torre dels plats, 1996 Bigfish Mayaimi, 1996-1999

Grandma’s Recipes, 1998-1999
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«Cinc-centes persones van assistir a la inauguració  
del projecte de Miralda Sabores y Lenguas: 13 ciudades.  
Totes les ciutats van ser representades per un ciutadà  
o altre: Barcelona, Bogotà, Buenos Aires, Caracas, l’Havana, 
Lima, Madrid, Managua, Mèxic, Miami, Montevideo,  
San Juan i Santo Domingo. La concurrència va gaudir  
de la brillant instal·lació concebuda per Miralda,  
va devorar l’exquisida llengua a la vinagreta preparada  
pel restaurador argentí Paolo Protti, i va contemplar  
les salsitxes i altres viandes del preciós carretó de venda 
ambulant del cubà Ahmed. […] Algunes persones van 
manifestar el seu enuig, perquè una de les parts de la 
instal·lació incloïa un plat amb la imatge del Che Guevara. 
Altres plats de la col·lecció mostraven Elvis Presley, el 
Sagrat Cor de Jesús, la Casa Blanca, Honeymoon i el 
primer home a la Lluna» GUILLERMO BASSO, 2002. Exposa  
a les galeries barcelonines Camilla Hamm i Senda, 
i fa la seva primera individual a Madrid: Sabores  
y Lenguas: 15 platos capitales (Fundació ICO).  
«El plat constitueix un element concèntric, que conté el 
resum d’una informació procedent d’investigacions en 
equip, fetes in situ i en un temps límit, la qual cosa 
garanteix que és fresc, però alhora incomplet. Cada plat  
és la representació topogràfica d’un gust i d’un llenguatge. 
[…] El plat és per si mateix un recipient. La seva forma 
còncava i concèntrica li permet recollir informació i 
memòria. És portador de missatges i ofrenes, es desplaça  
i s’enriqueix –s’enriqueix mentre es desplaça. I, alhora,  
es pot interpretar com el suport, el pergamí, la pàgina  
o el document» MIRALDA, 2002. «Les llengües de Miralda  
són territoris orientatius, a manera de kits dietètics en què 
consta el plànol de la ciutat, les receptes més presumibles 
a l’esquerra, i a la dreta les citacions d’autoritats. Si els 
ulls del receptor s’apropen als flancs de la llengua-territori, 
reben l’enumeració caòtica d’un saber que pertany al 
mateix temps a la raó, al sentiment i a la ironia, els tres 
filtres del saber» VÁZQUEZ MONTALBÁN, 2002 (1). «Amb motiu 
de la presidència espanyola de la Unió Europea, Miralda 
presenta a Madrid els 15 plats de les seves 15 capitals 
[Amsterdam, Atenes, Berlín, Brussel·les, Copenhaguen, 
Dublín, Estocolm, Hèlsinki, Lisboa, Londres, Luxemburg, 
Madrid, París, Roma, Viena]; asseu els ciutadans europeus 
al voltant de la taula i planteja una reflexió sobre la unió  
i la diferència de les seves diverses cultures a través del 
que menja la seva gent. Amb una mirada lúdica, l’artista 

ens recorda que és allà, en el racó més íntim de cada casa, 
en els sabors de la infància, en les olors i els colors de  
les nostres cuines i en les parades dels nostres mercats  
on es couen, es tramen, les coses que són importants de 
debò» FERNÁNDEZ DEL CAMPO, 2002. «He arribat a pensar que 
l’únic balanç positiu de la presidència espanyola de la 
Unió Europea és aquesta exposició miraldiana. Davant  
del fracàs gairebé absolut d’Europa com a entitat política,  
pot ser que d’aquí a uns anys es valorin com cal 
obstinacions com la de Miralda de buscar el que ens 
uneix» VÁZQUEZ MONTALBÁN, 2002 (2).

2003
La instal·lació de Santa Comida al MACBA serveix 
de marc per a la Cerimònia del Tambor de Fonament. 
«La peça de Miralda, una mena d’altar múltiple on les 
principals divinitats del panteó afrocubà disposen dels 
seus aliments predilectes, no només fa les delícies  
del públic, sinó que satisfà les necessitats d’un batalló 
d’àcars i cucs, de manera que esdevé, per a desesperació 
del museu, la demostració palpable i olorosa que les obres 
artístiques són vives» MERCEDES ABAD, 2003. PANlingua 
(Banquete, metabolismo y comunicación, Centro 
Cultural Conde Duque, Madrid) consisteix en la 
instal·lació de dos forns de llenya al pati de l’antiga 
caserna militar Conde Duque en què s’elaboren 
panets que contenen trossos de paper amb 
missatges escrits per la gent. L’exposició Vaixella 
Imaginària (antiga Casa de la Premsa, Barcelona, 
2003) es complementa amb el vídeo de Benet 
Rossell Casa de la Premsa. «L’estiu del 2003 es va 
iniciar el projecte Vaixella Imaginària, en què es va 
convidar a més de 200 persones a expressar-se i a 
comunicar-se a través d’un plat. El resultat va ser una 
subhasta-exposició, els fons de la qual es van destinar  
a sufragar el futur Centre Internacional de la Cultura  
del Menjar. El 2005 es va fer un llibre que documentava 
cadascun dels plats. Uns quants imprevistos polítics  
i de finançament van fer que el Centre Internacional de la 
Cultura del Menjar no es pogués materialitzar. Com a 
comiat, el 2007 es va celebrar l’Enterrament de la Sardina 
al MACBA» ROMA, 2010. «Durant un temps, Miralda va 
intentar per tots els mitjans dotar de seu institucional  
el seu Food Culture Museum. Va estar a punt d’aconseguir-ho, 
a Montjuïc, en un edifici mig abandonat de l’Exposició  

Boijmans, Rotterdam) estableix un paral·lelisme 
amb el tríptic del Bosco El jardí de les delícies.  
A Sign of Good Taste: Collections / Selections  
Food Culture Museum (Active Ingredients, COPIA, 
Napa, Califòrnia), la incorporació d’una col·lecció 
de caganers («defecating figures») que representen, 
entre altres personatges, el Papa, desencadena 
protestes i una polèmica en els mitjans de 
comunicació nord-americans. «“Aquesta mostra és 
insultant, gratuïta i innecessària”, va dir Patrick Scully, 
portaveu de la Lliga Catòlica pels Drets Civils i Religiosos. 
Els seus dirigents van enviar una carta als funcionaris del 
museu que aquests van respondre amb un correu 
electrònic en què defensaven la representació: “Aquestes 
figuretes simbolitzen el cicle de menjar i fertilitzar la terra, 
i això és un requisit per a l’existència futura”, va escriure  
la directora, Peggy Loar. A la qual cosa, el president de la 
Lliga Catòlica, William Donohue, va respondre sarcàsticament: 
“Ara ho entenc: per demostrar la seva estima envers la 
mare terra, Miralda havia de mostrar el Papa i les monges 
defecant.” Les 35 figuretes, de la mida aproximada d’una 
peça d’escacs, tenen les seves arrels en el catolicisme 
espanyol. “Se’ls anomena caganers i formen part d’una 
tradició catòlica catalana que es remunta al segle xix, va 
dir Loar. Se les inclou en els pessebres per donar bona sort 
als pagesos durant l’any següent.” […] La mostra presenta 
treballs, especialment encarregats per a l’ocasió, de set 
artistes contemporanis relacionats amb el menjar. Miralda 
va omplir onze neveres de refrescos amb objectes trobats, 
part integrant del seu ininterromput projecte Food Culture 
Museum» JOHN M. GLIONNA, 2002. «Els caganers de Napa són 
l’exemple d’un projecte en què la polèmica serveix per 
donar-li una nova forma. Si mantenim l’equilibri és gràcies 
a una suma d’irreverències. La peça de Napa formava part 
d’una sèrie de vitrines amb centenars d’objectes. No hi 
havia cap motiu per fixar-se només en la figureta del Papa 
fent les seves necessitats» MIRALDA, 2002. «La mostra 
constava de cambres frigorífiques de vidre il·luminades 
interiorment, disposades en una habitació a les fosques. 
Dins de la categoria de Vísceres poètiques, un prestatge 
estava dedicat a les populars figures del caganer que 
apareixen a la vora de la Sagrada Família en les escenes 
dels naixements catalans. Entre les noves variacions sobre 
la tradicional figura del pagès anant de ventre, estaven 
inclosos Fidel Castro, Santa Claus, el Papa i l’Oncle Sam  

i, ja inaugurada l’exposició, Bin Laden» JEFFETT, 2002 (2). 
Happy Hour Moveable Mixer (Local Time, St. Johann 
Quartier, Basilea) transforma una caseta d’obres 
en una cocteleria multicultural ambulant. Dissenya 
a Barcelona el cartell per a les festes de la  
Mercè, editat posteriorment en forma d’estovalles 
estampades amb serigrafia. «El 2001 ens vam 
instal·lar en l’espai que més tard esdevindrà TransEAT,  
fins que el barri (Wynwood) es va posar de moda amb  
el boom de les galeries i de Miami Art Basel. Els barris  
van canviant, i cal fugir a la recerca d’espais més 
salvatges. El 2009 ens vam mudar a una caseta amb hort 
a Little Haiti. Vocació underground o falta de recursos?» 
MIRALDA, 2015. «L’espai que vam anomenar TrasEAT era  
una immensa nau industrial de dues plantes que havia 
estat una fàbrica de neveres. Al centre, vam crear-hi una 
gran cuina oberta, una mena d’illa que permetia organitzar 
sopars per a molts convidats i mostrar les obres de  
gran format de Miralda. Hi cabia tot, tot era possible» 
GUILLÉN, 2015.

2002 
A la instal·lació Home Tender Home (The Wolfsonian 
Florida International University, Miami Beach),  
fa servir vuit mil llaunes buides d’alumini per 
transformar una antiga caseta de guardaponts  
en una llar amb tot el seu equipament, mobles, 
televisor, etcètera. What will we eat tomorrow?  
(Fira de Berlín) és la pregunta que dóna títol  
a la complexa instal·lació desplegada dins de la 
fira dedicada a la tecnologia de la llar, i en què 
Miralda fa servir, entre altres elements, un mur de 
màquines expenedores de pomes i un gra d’arròs 
gravat amb la pregunta: «Què menjarem demà?»  
En el catàleg de Sabores y Lenguas: 13 ciudades 
(Centro Cultural Español, Miami), WILLIAM JEFFETT, 2002 (1). 
assenyala: «Començant a Miami, Miralda presenta  
13 ciutats importants iberoamericanes amb els seus 
respectius sabors locals. Sabores y Lenguas consisteix  
en una col·lecció de plats, cadascun dels quals  
reprodueix una llengua grossa i el plànol de la ciutat  
en qüestió. Textos escrits a mà que inclouen receptes 
locals, ingredients, expressions i refranys propis del lloc. 
D’aquesta manera, els plats representen el destil·lat  
d’una immensa base de dades de memòria culinària.» 

Happy Hour, 2001Meeting Point, 2001

Egg Dream Museum, 2001

Sabores y Lenguas: 15 platos capitales, 2002

PANlingua, 2003 Vaixella Imaginària, 2003



En cadascuna, Miralda obre un taller de treball, involucra 
artistes, cuiners, restauradors, antropòlegs i tota mena 
d’activistes culturals, contacta amb les universitats i acaba 
organitzant una gran festa local en què brilla el vessant 
autòcton. A Montevideo, per exemple, organitza un tast de 
mate, cosa que no s’havia fet mai» MARTÍ FONT, 2009. 
Gambes on Wheels (Fòrum Gastronòmic, Girona; 
Saló Degusta, Barcelona) materialitza una proposta 
d’«aperitiu en moviment», en què una comitiva de 
21 automòbils Seat 600 que pertanyen a la 
Col·lecció Moritz es desplaça des de Barcelona fins 
a Girona; durant el trajecte, documentat en vídeo, 
les gambes es cuinen al caliu del motor. Participa 
en un taller dirigit per Frederic Amat a la presó 
Model de Barcelona, en què explica als interns el 
concepte, la gènesi i la realització de Honeymoon. 
Un dels presos comenta: «Com vaig flipar amb la 
història de Colom i la Llibertat. Quina pena que se 
li digui Estàtua, s’hauria de dir Dama de la 
Llibertat, perquè és la dona més gran que hi ha.»  
A l’Antiga Fàbrica Moritz, que durant set anys serà 
la seu de la Fundació i Arxiu Food Culture Museum, 
Guillén i Miralda creen un altar en homenatge 
pòstum al periodista i gastrònom Llorenç Torrado.

2008
Amb motiu de l’Any Internacional de la Patata, 
realitza Oda a la papa (Noche en Blanco, Barri  
de Miraflores, Lima), desfilada que recorre  
tres avingudes de la ciutat amb globus, taules 
ambulants, imatges ampliades i emmarcades  
en or de varietats del tubercle procedents de 
l’Institut Internacional de la Patata, plataformes 
mòbils, limusines, vehicles del servei de neteja  
i la participació de bandes de música d’arreu  
del país. L’exposició Power Food (ARTIUM,  
Vitòria, 2008; Es Baluard Museu d’Art Modern  
i Contemporani, Palma de Mallorca, 2009) es 
completa amb l’edició del diccionari POWER FOOD 
LEXIcom (Edicions de l’Eixample, Barcelona),  
en què a l’entrada FoodCultura CÉSAR TRASOBARES, 2008, 
hi escriu: «Creada per Antoni Miralda a finals dels anys 
seixanta, alimentada i reforçada amb la col·laboració de 
Montse Guillén des de començaments de la dècada dels 
vuitanta, el conjunt d’accions i col·leccions de la 

FoodCultura, així com els restaurants, publicacions, 
exposicions i projectes, es van consolidar al Food Culture 
Museum a finals dels noranta.» «Els muntatges de llaunes, 
que adoptaven forma de míssils, duien etiquetes que 
proporcionaven els Nutrition Power Facts, però en lloc de 
la informació habitual –calories, glúcids, etcètera– 
consignaven categories, com ara Agro-business, Biofuels, 
Light vs. Fat, Hunger, Import-Export, Foodlandia, Food 
Insecurity i Genetically Modified Food, concebudes per 
conscienciar-nos dels factors que configuren la producció  
i el consum alimentaris» JEFFET, 2009. «Sobre tot això, el 
gust del tacte, el sabor del text, la textura de l’olor, el color 
del menjar, l’atracció dels sentits, les receptes de l’àvia,  
les pocions afrodisíaques, el tabú del canibalisme, el perill 
dels aliments i moltes coses més, tracta POWER FOOD 
LEXIcom, el llibre que acaba de publicar aquest artista 
inclassificable amb tirada per l’antropologia, que navega  
al costat de la imprescindible Montse Guillén amb el gran 
transatlàntic del Food Culture Museum, un museu sense 
parets, gairebé imaginari, però definitivament ben real.  
[…] L’objecte en qüestió pesa gairebé un quilo i s’articula 
sobre un inventari lexicogràfic de cinquanta paraules clau  
o camps semàntics que permeten una reflexió sobre les 
infinites relacions existents entre menjar, cultura, energia  
i poder. L’obra es pot llegir des de l’ortodòxia, començant 
per abstinència fins arribar a vegetarianisme. També es  
pot abordar a través de les imatges que acompanyen els 
textos. Aleshores se n’obté una lectura transversal, 
visionària» MARTÍ FONT, 2009.

2009 
Dolçura d’en-saïm-ada (Església dels Sagrats Cors  
i Can Weyler, Palma de Mallorca). «Configurat al voltant 
de dos elements –un cerimonial i una videoinstal·lació–, 
aquest treball continua la tradició mallorquina de la visita  
i l’ofrena a les més de cent marededéus adormides, que 
només es mostren durant la setmana de l’Assumpció.  
La proposta barrejava les referències religioses amb les 
paganes: de l’església al museu, de la veneració privada al 
passeig públic, de l’atmosfera eclesiàstica a les olors de  
la instal·lació i als sabors dolços de l’ensaïmada» ROMA, 

2010. En el catàleg de l’exposició Miralda (Galería 
Moisés Pérez de Albéniz, Pamplona), ANTONI MERCADER, 

2009, observa: «Classificar d’inclassificable una trajectòria 
de més de trenta anys no deixa de ser paradoxal.» 

del 1929. Però no va ser possible trobar fons per a la 
rehabilitació. Ara es felicita per aquell fracàs. “Hem decidit 
que és millor la fórmula d’un museu sense parets, explica. 
Si ens haguessin donat el museu, en aquest moment 
estaríem ofegats per les autoritats i els patrocinadors”» 
MARTÍ FONT, 2009. El llibre reprodueix 208 plats,  
al costat de textos de Llorenç Torrado, Mercedes 
Abad i Mayra Bosada. Les peces de Collection  
in Context (Menu, TransEAT, Miami, comissariada 
per Julieta González), es presenten en les habituals 
cambres frigorífiques convertides per l’artista  
en «metàfora de l’esperit de “conservació” amb 
què treballen els museus». Crea l’escenografia  
per a Lisístrata, d’Aristòfanes, en versió operística  
de Carles Santos (Port de Sagunt; Biennal de 
València). De mica en mica la denominació 
FoodCultura desplaça la de Food Culture Museum, 
mentre que la identitat de Miralda es dilueix  
cada cop més en una obra de caràcter col·lectiu.

2004
Sabores y Lenguas: Caracas (Museo de Bellas 
Artes). «Miralda fonamenta les seves obres en 
l’observació rigorosa de la interculturalitat. Res no ho 
acredita millor que les seves sèries Sabores y Lenguas.  
No només ha estudiat les cuines i els rituals en societat  
de diversos continents. També n’interroga el sentit 
transcultural, com a representació d’una època en què  
la globalització ens fa tornar a tots interdependents» 
GARCÍA CANCLINI, 2010. X-Mas in Guantánamo (Sale, 
TransEAT, Art Basel Miami) s’articula a partir del 
text –que a la instal·lació apareix cal·ligrafiat 
damunt d’un ou– escrit pel ciutadà anglès Jamal 
al-Harith després de ser alliberat de la presó de 
Guantánamo. «Antoni Miralda apunta a l’Administració 
Bush amb X-Mas in Guantánamo, peça que inclou un 
flamenc rosat de plàstic encaputxat amb un mitjó esportiu 
blanc. El flamenc és al fons d’una nevera al prestatge 
superior de la qual es mostra la safata de menjar d’un 
pres, un pa perforat per petites banderes dels Estats Units 
i una figureta de plàstic del Pare Noel cagant» MEGAN 

VOELLER, 2006. En col·laboració amb Llorenç Torrado, 
prepara el capítol «comidartecultura.abc», per al 
llibre Alimentos: la conquista humana (Lunwerg, 
Barcelona).

2005
Imparteix diversos tallers a Castelló amb Alicia 
Ríos. Presenta el projecte Food Culture Museum  
a Tòquio (Institut Franco-Japonès). Sabores y 
Lenguas: Lima (Centro Cultural de España a Lima). 
Sabores y Lenguas: Bogotá (Museo de Bogotá). 
«Sabores y Lenguas: 13 ciudades, va desembarcar a finals 
del 2004 a Caracas, i després va visitar Lima, Bogotà i va 
continuar el seu recorregut a Ciutat de Mèxic. No obstant 
això, la paraula itinerància es pot prestar a confusions, 
perquè el que ha fet aquest artista català no és construir 
un conjunt d’obres tancades per després dur-les d’un lloc  
a un altre. El que Miralda i Food Culture Museum han fet 
és dissenyar un dispositiu conceptual que permeti interrogar 
la cultura culinària de cada ciutat en què es presenta el 
projecte i alhora interactuar-hi. Sabores y Lenguas ens  
ve a dir que l’experiència culinària té lloc en la cultura i no 
només a la taula del menjador o del restaurant. De fet,  
el logotip visual és la silueta d’una llengua humana.  
La llengua com a òrgan del gust i alhora de la parla, 
d’aquesta oralitat i, per tant, d’aquesta convivialitat sense 
la qual el simpòsium queda reduït a una “trista, solitària  
i final” ingesta d’aliments» CARLOS JIMÉNEZ, 2005. Exposa  
a les localitats barcelonines de Vilafranca del 
Penedès (La núvia dels ous, Palma XII Galeria  
d’Art) i Mollet del Vallès (FoodCultura Collections, 
L’Aparador del Museu Municipal Joan Abelló),  
on convida els veïns a aportar objectes domèstics 
o receptes secretes. A Picantó a la Moritz, Guillén  
i Miralda elaboren una recepta els ingredients 
principals de la qual són un pollastró (de corral)  
i una llauna de cervesa (Saló Degusta, Barcelona).

2006
Sabores y Lenguas: Ciudad de México (Centro 
Cultural de España a Mèxic). Sabores y Lenguas:  
La Habana (Biennal de l’Havana). Sabores  
y Lenguas: São Paulo (Biennal de São Paulo).

2007
Sabores y Lenguas: Montevideo (Centro Cultural  
de España en Montevideo). Sabores y Lenguas: 
Buenos Aires (Museo de Arte Moderno). «El projecte 
Sabores y Lenguas explora les relacions entre cultura, 
menjar i societat en diverses ciutats llatinoamericanes.  

Lisístrata, 2003

X-mas in Guantánamo, 2004

Sabores y Lenguas: São Paulo, 2006

TransEAT Menu, 2003 Oda a la papa, 2008Picantó a la Moritz, 2005
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per escriure o dibuixar amb tinta de calamar  
fresc, fins a compondre la publicació Poble News 
#1 (Tallers Oberts del Poblenou, Taller i Arxiu 
FoodCultura, Barcelona).

2011
Digestible News, Kreëmart News (Miami Art Basel; 
Frames and Documents: Conceptualist Practices, 
Cisneros Fontanals Art Foundation) planteja  
una reflexió sobre les notícies que es consumeixen 
sense consciència i convida els participants a 
experimentar amb la idea de crear, menjar i digerir 
notícies –literalment–, gràcies al paper de pa 
d’àngel i a la impressió digital amb tinta comestible. 
La proposta es reeditarà a Digestible News Marseille 
(Cuisines en Friche, Marsella, 2013). Miami 
(Art&Work) és també l’escenari de la instal·lació 
Lingua: «A les parets de la consulta del dentista i 
col·leccionista Arturo Mosquera troben el seu espai ideal 
les fotografies de llengües. Per a Mosquera, l’exposició  
té un valor educatiu. Els pacients primer se sorprenen,  
i després revisen amb deteniment un dossier sobre la 
trajectòria de Miralda. Molts responen un qüestionari sobre 
plats predilectes i llocs per degustar-los, titulat Sabiduría 
de la memoria del gusto, que permet la intervenció del 
públic en la mostra» SARAH MORENO, 2011. A Papa 
Stomacal d’après Miró, Miralda combina el dibuix 
de Miró La Pomme de terre (1928) amb una 
radiografia del seu propi estómac. Participa en  
la mostra L’art del menjar. De la natura morta  
a Ferran Adrià (La Pedrera, Barcelona).

2012
El 2012, s’instal·la en un antic edifici industrial  
del barri barceloní del Poblenou («Poble New»,  
en argot miraldià). «Antoni Miralda em rep a Barcelona, 
al lloc que li serveix alhora de casa, magatzem i laboratori. 
En aquest immens local, dins de caixes, vitrines, quaderns 
o llibres hi ha més de cinquanta anys d’una vida 
consagrada a traduir al llenguatge de l’art les nostres 
maneres de produir, preparar i consumir el menjar. Miralda 
persegueix incansablement un projecte apassionant. […] 
Cada intervenció de l’artista contribueix a construir el 
manifest» CHEVALLIER, 2014. Presenta Altar Ego (Bòlit. 
Centre d’Art Contemporani, Girona), i es fa càrrec 

del Pavelló de Barcelona a la Biennal de Xangai, 
per al qual fa 12 collages en forma de llengua 
(Twin Tastes & Tongues). «Els terminis són curts.  
Un altre artista potser estaria estressat. Però Miralda no 
sembla pas que ho estigui. “El que passa –aclareix– és  
que visc confortablement instal·lat en l’estrès: necessito 
treballar a bon ritme”» LLÀTZER MOIX, 2012. «Barcelona i 
Xangai han estat ciutats bessones des del 2001. Més que 
a través de convenis polítics, el procés d’agermanament  
de la cultura del menjar local –tapes a Xangai, dumplings  
a Barcelona– s’ha produït per la globalització de la 
gastronomia, de manera que s’ha pogut traçar una 
absència i presència fluctuant de Barcelona a Xangai,  
i a l’inrevés. En els intersticis de la confrontació d’aquestes 
dues ciutats, emergirà un nou territori. Un territori poblat 
d’imatgeries de l’Orient llunyà i l’Occident llunyà, 
palimpsestos urbans de rambles i gratacels, amb una nova 
cuina fumejant que travessa la llimona dolça i l’ou, el 
gingebre centenari i el pa amb tomàquet» MORANDEIRA, 2012.

2013
Sabores y Lenguas: Santiago de Chile (Galería 
Metropolitana, 2013). «Hi ha un adagi que fa així: 
“Quan totes les arts s’ensorren, el noble art de la cuina  
es manté viu.” Les propostes i projectes de Miralda es 
poden entendre des de l’interès per interpretar i preservar 
artísticament les tradicions culinàries planetàries.  
El resultat és una mena d’arxiu-museu-escenari-biblioteca-
laboratori-taller-cuina, que fa viables maneres inèdites  
de comprendre situacions i fenòmens culturals associats  
a l’alimentació. Els seus projectes contaminen els museus 
amb els sabors de la quotidianitat. Per aquesta raó, es 
basa constantment en plataformes populars. Idees com  
la de guerrilla i resistència cultural són afins al seu treball» 
CONRADO URIBE, 2013. «Un pont entre l’estómac, el cervell  
i el cor, així definim FoodCultura» MIRALDA, 2013. Presenta 
al Centre d’Estudis i Documentació MACBA l’arxiu 
de Twin Tastes & Tongues. Coorganitza F.O.O.D. 
(Food, Objects, Objectives, Design) (Mint Museum 
Uptown, Charlotte, Carolina del Nord).

2014
En la primera seu de la doble exposició FOOD 
(SESC, São Paulo, MuCEM, Marsella), participa 
amb el bodegó-instal·lació Vanitas –evocació  

Acompanyat de quatre publicacions en forma de 
diari, @Table! (MIAM, Sète) se subdivideix en  
quatre àmbits: «Salle à manger Tabou», «Réservoir 
végétarien ou carnivore» (hort de plantes medicinals 
i aromàtiques, amb l’escultura de resina i polièster 
del bou-porc-xai –Tri-Uni-Corn– que procedeix  
de Wheat & Steak, Kansas City, 1981), «Projets du 
Food Culture Museum» i «Archives FoodCultura» 
(col·lecció d’objectes, vídeos i documents, 
juntament amb la instal·lació Salle Mythologie 
populaire). «Més enllà dels objectes i d’altres invencions 
de màrqueting agroalimentari, Miralda col·lecciona sobretot 
experiències. […] En certs aspectes, @Table! és una mena 
de fòrum. Cada visitant que aporta el seu equipatge 
culinari, carrega en la mateixa mesura amb l’experiència 
dels altres» LEYDIER, 2009. «Antoni Miralda no és un artista 
modest, però l’art modest està fortament present en la 
seva obra. El vaig conèixer fa uns quants anys a Miami.  
La seva companya, Montse Guillén, preparava menjars 
estranys a la Fundació FoodCultura, que havien transformat 
en restaurant per a l’ocasió. S’hi podien degustar plats 
preparats exclusivament amb insectes, seguint receptes de 
països llunyans. […] És motiu d’orgull per a la ciutat de Sète 
oferir a Miralda una etapa en aquest projecte que aplega  
des dels més modestos cuiners del carrer o les receptes de 
les àvies, fins a la saviesa culinària dels grans xefs moleculars. 
Miralda és un artista secret, que ens revela la poesia de les 
imatges i dels objectes corrents, posant magníficament  
en escena la relació passional i mística que l’home manté  
amb el que ingereix» DI ROSA, 2009. «Dos muntatges de vídeo 
constitueixen els millors moments de l’exposició. Cause à effet 
és una ràpida sèrie d’extractes curts de pel·lícules, en què es 
menja i es beu. Tant és: filtre d’amor o cervesa, carn crua  
o bocí de pa; una obsessiva successió de primers plans de 
boques, dents, moviments masticatoris, ulls emocionats pel 
plaer de l’absorció o encesos per la gana, recorden que l’ésser 
humà, quan es nodreix, no és sinó un animal, i dels més 
rústics. El segon muntatge mostra algunes aventures de 
Popeye i recorda que el famós mariner dels espinacs va ser  
en origen una figura de la propaganda bèl·lica dels Estats 
Units. Sens dubte, l’alimentació és un afer geopolític» PHILIPPE 

DAGEN, 2009. Participa en l’exposició Il·luminacions. 
Catalunya visionària (CCCB, Barcelona). Corso Maíz 
Mito donava nom a un projecte que no es va arribar 
a fer a Lima.

2010
Quinze anys més tard de la seva primera 
retrospectiva, inaugura De gustibus non disputandum 
(Sobre gustos no es discuteix) (Palacio de Velázquez, 
MNCARS, Madrid). «El caràcter efímer de l’obra de 
Miralda i les seves fórmules d’àmplia participació 
subratllen com n’és de complicat plantejar una exposició 
convencional de caràcter retrospectiu. […] Amb tot, 
Miralda diu: “[...] La fórmula de l’exposició retrospectiva 
permet aclarir el meu treball, perquè no ha estat mai prou 
ben explicat, fet al qual no ha contribuït el meu esperit 
nòmada ni, sens dubte, el caràcter efímer de gran part  
de la meva obra”» TEJEDA, 2010. «No és habitual veure una 
observació etnogràfica tan minuciosa, amb una voracitat 
que l’ha dut gairebé per tot Amèrica, tot Europa, l’Índia,  
el Japó, Austràlia i bona part de l’Àfrica per després 
monumentalitzar el vessant íntim i fer viatjar el local» 
GARCÍA CANCLINI, 2010. «Estratègia bàsica del kitsch,  
el pastitx és molt diferent del collage. […] El terme pasticcio, 
inspirat en el plat italià on es mesclen els aliments a 
l’atzar, és més ben conegut en la seva accepció francesa, 
aplicada durant el Renaixement a unes peces musicals  
o pictòriques que combina fragments d’originals diversos. 
El pastitx kitsch funciona amb dos elements gairebé 
antinòmics, l’excés i les restes. […] Potser per això  
el kitsch –l’etimologia del qual ve de l’alemany kitschen, 
acumulació de residus– troba en la cuina una ànima 
bessona» CELESTE OLALQUIAGA, 2010. Alba. Celebración  
del amanecer es desenvolupa com un esmorzar-
ofrena a les lleones alades del Palacio de 
Velázquez (El Retiro, Noche en Blanco, Madrid). 
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Alimentació  
(16 d’octubre), FoodCultura comença les seves 
commemoracions anuals de Sant Stomak. L’acció 
Olienunllum (You Are Not Alone, Fundació Joan Miró, 
Barcelona), escenificada al voltant de l’olivera  
del pati de la Fundació Joan Miró, consisteix en  
un còctel elaborat a partir d’un destil·lat d’oli 
d’arbequina (Miró 47.5º), servit en tubs d’assaig  
i ofert en una taula en forma d’oliva, il·luminada 
per llums d’oli. Una degustació de pans artesanals 
xopats d’oli d’oliva verge extra d’arbequines 
completava la degustació. Hòsties amb tinta de 
calamar, en col·laboració amb Alicia Ríos, oferia  
als participants un plec de pa d’àngel com a suport 

Power Food, 2008 @Table!, 2009 De gustibus non disputandum, 2010

Poble News #1, 2010 Twin Tastes & Tongues, 2012Dolçura d’en-saïm-ada, 2009
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cultura culinària és enigmàtica i expansiva, al mateix 
temps que ofereix un testimoni tràgic del nostre present» 
SICHEL, 2015.

2016
En el festival Loop de Barcelona, Miralda i Rossell 
presenten el vídeo Boum! Boum! En avant la 
musique!, rodat a París el 1974 i interpretat per Xifra 
i Restany. El MACBA publica el Quadern portàtil núm. 
33 amb dos textos originals en francès del crític 
d’art Pierre Restany (1930-2003), Miralda! «Une vie 
d’artiste» (1981) i Dix ans sont passés: le Mont-Serré 
donne sur la Terrasse (1991). Amb un estil agut i 
humorístic, Restany repassa la trajectòria de Miralda 
tant a Europa com als Estats Units, des dels anys 
seixanta fins al 1991. Comissariada per Vicent 
Todolí, s’inaugura al MACBA l’exposició MIRALDA 
MADEINUSA, centrada en els projectes que l’artista 
va dur a terme als Estats Units, entre el 1972 i el 
1999, i es publica el catàleg MIRALDA MADEINUSA, 
en català, castellà i anglès. Posteriorment, apareix 
el llibre El Internacional 1984-1986. New York’s 
Archaeological Sandwich (FoodCultura & Éditions 
Dilecta, París), amb textos de Paul Freedman, Pierre 
Restany, James Casey, Ronald Christ i Adam Gopnik, 
entre d’altres. En el marc de Tide by Side: Opening 
Processional Performance, Faena Art, Miami Beach, 
dirigida per Claire Tancons, se celebra a Miami 
l’acció Miami Global Banquet: a l’alba, un rai baixa 
per l’Indian Creek River, carregat amb set ingredients 
(pinya, moniato, cocodril, conquilla, blat de moro, 
paó i cor de palmera) que es desembarquen a la 
Collins Avenue, davant del Faena Forum (acabat 
d’inaugurar) de l’arquitecte Rem Koolhaas; en 
l’etapa següent, els aliments es cuinen en set 
restaurants, es transporten en comitiva 
automobilística i es reparteixen entre els assistents; 
el repertori musical inclou des d’una cassolada fins 
a una peça sonora per a herba formiguera que 
evoca la digestió. «Tot allò del nostre artista que no entra 
en la semblança, es podria resumir en tres de les seves 
màximes: “Tria sempre el camí més difícil i més alegre”, “No 
facis servir mai la paraula desil·lusió”, “Considera que només 
es fa bé el que es fa en l’últim moment”» GALLERO, 2007.

del memento mori («recorda que has de morir») del 
Barroc espanyol–, que integra el vídeo Brainfood,  
a la segona, amb 124 objectes que procedien de 
FoodCultura i de la col·lecció del mateix Museu, 
entre els quals vuitanta campanetes de taula i un 
conjunt de gerres decorades en la tradició de les 
tavernes populars. «A São Paulo, l’obra de vídeo  
damunt del cap del mort, que s’animava sota la forma 
d’una exuberant eclosió vegetal era una al·legoria del cicle 
de la vida» CHEVALLIER, 2014. «Selecciono els objectes 
segons criteris afectius: m’agraden, em parlen i penso que 
es compenetren els uns amb els altres; formen parelles, 
famílies. Cada viatge és una oportunitat d’aportar un  
lot de troballes que s’acaben aparellant amb altres 
objectes que els esperen pacientment a casa» MIRALDA, 

2014. Intervé a Confessions of the Imperfect  
(Van Abbemuseum, Eindhoven) amb una sèrie  
de barricades construïdes amb llaunes energètiques 
locals (Can Barricade). Imparteix el taller Almuerzo 
de domingo, durant el qual s’il·lustren les pàgines 
d’un llibre comestible (Big Draw, Museu Picasso, 
Barcelona).

2015 
Rep el Premi Fundación Arte y Mecenazgo. Participa 
en la Biennal de Curitiba, al Brasil (Luz do mundo) 
amb la instal·lació Café Bueno (Museu Municipal 
de Arte). «Al Café –que adopta el nom de Maria Bueno, 
una santa popular– s’hi serveix dues vegades a la setmana 
un Menú Ecumènic i un Combo Ecumènic, amb tres 
entrades (tres hòsties) i un plat principal, acompanyat  
de vi de missa, aigua o suc. La connexió ecumènica  
és afrobrasilera, catòlica, islàmica i jueva. Una pantalla 
mostra els agraïments a la Santa gravats al cementiri  
de Curitiba, i els llums amb la seva imatge il·luminen 
l’espai, ja que el tema de la Biennal és la llum» MIRALDA, 

2015. Al Pavelló d’Espanya de l'Expo de Milà, 
celebrada amb el lema «Alimentar el Planeta. 
Energia per a la Vida», presenta la instal·lació 
audiovisual El viaje del sabor, una maleta de  
3 × 5,50 m. A Arts & Food (La Triennale di Milano), 
exposa Food Situation for a Patriotic Banquet, 
instal·lació cancel·lada el 1972 i recuperada  
el 2010 per a la seva retrospectiva madrilenya.  
A la mostra Die Grimmwelt (Kassel), fa el mural 

Banquet Table Tales. FoodCultura inaugura al Mercat 
de la Boqueria (Barcelona) una parada dedicada  
a Sant Stomak. «Des de divendres, també la Boqueria,  
la joia de la corona dels mercats de Barcelona, té el seu 
patró. És Sant Stomak, atípic beat entre sacre i pagà, 
protector de l’equilibri metabòlic i l’agrobiodiversitat creat 
per l’artista Antoni Miralda. Allà hi ha la reproducció 
ampliada d’un antic exvot napolità, en forma de tors humà, 
que Miralda ha convertit en “armari-arxivador d’ofrenes”. 
Com un amable fetiller, l’artista repartia entre turistes  
i autòctons l’estampeta de Sant Stomak, que du una 
pregària especial: “Fes-nos reflexionar sobre les 
contradiccions del menjar en la societat contemporània, 
l’Agro Cultura devorada pel consumisme, la naturalesa 
artificial i el dièsel de la desforestació. Protegeix-nos  
de la inseguretat alimentària, el fast food i l’obesitat”» 
ROBERTA BOSCO, 2015. La seva individual What you want 
is what you get (Galería Moisés Pérez de Albéniz, 
Madrid), el títol de la qual juga amb un lema dels 
anys noranta de la cadena McDonalds («Tenim  
el que desitges»), inclou els vídeos Love Affair  
i Rebaño clónico. «La façana exterior de la galeria 
madrilenya Moisés de Albéniz és, si es contempla  
de lluny, un nou aparador de la cadena d’hamburgueses 
McDonalds. […] Miralda ha inclòs en l’exposició una  
peça en què les banderes dels Estats Units i McDonalds 
onegen lligades mentre executen un peculiar ball 
acompanyat de la fressa de dues persones fent l’amor.  
Les ovelles que passegen per l’asfalt madrileny formen  
una coreografia impactant en què un ramat clònic avança 
al ritme de l’Agnus Dei de Mozart. Tot un festí conceptual 
en què Miralda convida l’espectador a participar en un 
banquet delirant» ÁNGELES GARCÍA, 2015. «Quan se sentencia 
que Ferran Adrià ha transformat l’acte de menjar en una 
experiència artística, s’oblida que Miralda ja havia fet  
de l’art una experiència gastronòmica. Adrià va representar 
Espanya, amb tot el mèrit, a la Documenta de Kassel del 
2007, però ningú no va recordar que Miralda havia estat 
present a la Documenta del 1977 (trenta anys abans!) 
amb un ritual que incloïa aliments» PARREÑO, 2015.  
«Love Affair és una gran projecció que mostra la bandera 
nord-americana i la de McDonalds en una mateixa asta. 
Erotitzades pel vent, ballen en les noces de la cultura 
nord-americana i el sector del menjar escombraria. […]  
La presentació que fa Miralda de les aberracions de la 

FOOD, 2014 Confessions of the Imperfect, 2014 Café Bueno, 2015 Sant Stomak, 2015  Miami Global Banquet, 2016
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col·lecció de l’artista

p. 22-23
EDIBLE LANDSCAPE
Museum of Contemporary Crafts,  
Nova York, 7 de desembre del 1972
Material documental de la instal·lació
col·lecció de l’artista

p. 24-27
FOOD SITUATION FOR  
A PATRIOTIC BANQUET
Nova York, 1972-1973 (projecte  
no realitzat) / Museo Nacional Centro  
de Arte Reina Sofía, Madrid, 2010 
8 safates-banderes (arròs acolorit,  
safates de ceràmica i urnes de metacrilat), 
menús (impressió digital sobre paper), 
tela, mobiliari i dibuixos preparatoris
Dimensions variables
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THE SEATTLE BANQUET
Henry Gallery, Seattle, 1973

Eat Art with Miralda 
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Vídeo monocanal, color, so, 13 min 
col·lecció macba. fundació macba

Dibuixos i collage
col·lecció de l’artista

FOOD DEMONSTRATION
Abraham & Strauss, Brooklyn, Nova York, 
1974

Abraham & Strauss Food Demonstration
1974/2016
Col·laboradora: Coralí Mercader
Vídeo monocanal editat a partir  
de pel·lícula super-8 i fotografies,  
color, sense so, 5 min 5 s
col·lecció de l’artista

Dibuixos-collages i material documental 
de la performance
col·lecció de l’artista
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MOVABLE FEAST
Ninth Avenue International Festival,  
Nova York, 12 de maig del 1974
Col·laboradors: Ninth Avenue International 
Festival Committee, New York Hilton Hotel 
Bakers, Manganaro’s Restaurant

Movable Feast Ninth Avenue
1974/2016
Col·laboradora: Coralí Mercader
Vídeo monocanal editat a partir  
de dibuixos, diapositives i fotografies, 
b/n i color, sense so, 3 min 50 s 
col·lecció de l’artista

Dibuixos preparatoris i material 
documental del projecte
col·lecció de l’artista

p. 32-35

RED DIE #2
Fine Arts Building, Nova York,  
22 de maig del 1976
Col·laboradores: Bibi Escalas i Johanna Heer
Dibuixos preparatoris i material 
documental de la performance
col·lecció de l’artista

p. 88-107
MIAMI PROJECTS
New World Festival of the Arts, Miami, 
4-26 de juny del 1982
Coautors: Montse Guillén i César Trasobares
Col·laboradors: Gilbert's Bakery  
i Raymond Bravo
Objectes diversos, tabloide, dibuixos 
preparatoris i material documental
col·lecció de l’artista
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SANTA COMIDA
1984-1989
Col·laboradors: John Mason, Keith 
Farington (altars) i Regina Vater (publicació)
El Museo del Barrio, Nova York, 1984
Altres presentacions (selecció)
Dade Community College, South Campus 
Art Gallery, Miami, 1985
Barcelona-Paris-New York. El camí de 
dotze artistes catalans 1960-1980,  
Palau Robert, Barcelona, 1985 
(exposició col·lectiva)
Magiciens de la terre, Centre Georges 
Pompidou - La Grande Halle de la Villette, 
París, 1989 (exposició col·lectiva)

Objectes rituals i ofrenes de menjar. 
Altars de fusta, fotografies a les sals  
de plata, paper d’alumini de colors, 
bombetes i materials diversos
Dimensions variables
col·lecció macba. dipòsit de la 
generalitat de catalunya i col·lecció 
de l’artista

Tapís africà
Food Pavilion, Expo 2000, Hannover
Teixit
800 × 1.800 cm
col·lecció de l’artista

Santa Comida on Wheels
2016
Col·laboradora: Coralí Mercader
Vídeo monocanal editat a partir  
de materials audiovisuals diversos,  
color, so, 6 min
col·lecció de l’artista

Projecció de diapositives i material 
documental de les diverses 
instal·lacions
col·lecció de l’artista

p. 134-161
EL INTERNACIONAL TAPAS BAR 
& RESTAURANT
Nova York, 1984-1986
Coautora: Montse Guillén
Col·laboradors: Jordi Torrent (vídeo),  
Bill Dyckes i Marshall Reese (equip  
de redacció), Antonio Buendía i Isidro 
Caniego (cuiners) i la resta de l’equip  
de El Internacional (pastissers,  
ajudants de cuina, cambrers, bàrmans  
i recepcionistes)
Instal·lació MACBA 2016: barra de bar, 
mobiliari, mural i fotografies

Moving Toreros
1952
Figures d’escaiola i pantalles de tela 
77 × 65 × 65 cm
col·lecció de l’artista

Lobster Dream
1984/2004
Fibra de vidre
12 làmpades de 80 × 60 × 20 cm c/u
col·lecció de l’artista

p. 36-43
LABOR DAY FESTA
Artpark, Lewiston (Nova York),  
5 de setembre del 1977
Col·laboradors: Diana Domken,  
Bill Creston (vídeo) i l’equip d’Artpark

Labor Day Festa Artpark
1977/2016
Col·laboradora: Coralí Mercader
Vídeo monocanal editat a partir de 
pel·lícula super-8, dibuixos i fotografies, 
b/n i color, sense so, 16 min 30 s
Col·lecció de l’artista

Dibuixos preparatoris i material 
documental
col·lecció de l’artista

p. 44-57
BREADLINE
Contemporary Arts Museum, Houston, 
28 d’octubre - 27 de novembre del 1977
Col·laboradors: 65 Rangerettes del 
Kilgore College; Rita Gardner; David 
Ross (vídeo); Marilyn Lubetkin, la fleca 
Rainbow-Houston, i els restaurants: 
Alfreda's, Ballatori, James Coney Island, 
Foulards, Herb Farm, Las Cazuelas, 
Shangai East i Tops Drive-Inn

Breadline
1977/2016
Pa acolorit, neons, sucre, tela i fusta
Dimensions variables
col·lecció de l’artista

Macaroni Landscape
1977/2016
Impressió digital per injecció de tinta
8 fotos de 111 × 125 cm c/u  
i 4 dibuixos de 111 × 80,5 cm c/u
col·lecció de l’artista

The Rita Gardner Show 
1977
Autora: Rita Gardner
Vídeo monocanal, b/n, so, 29 min
col·lecció de l’artista

Breadline: Opening Routine
1977/2009
Vídeo monocanal, b/n i color, so, 10 min
col·lecció de l’artista

Texas TV Dinner
1977/2016
Videoinstal·lació de 7 canals: 7 jocs  
de copes-auricular, safates amb salses  
i condiments, pantalles de televisió,  
tela i fusta
450 × 87 × 75 cm
Vídeos, 1979/2009, color, so
col·lecció de l’artista

Dibuixos preparatoris, fotografies  
i material documental
col·lecció de l’artista

SANTA ARMY NAVY
1979
Vídeo monocanal editat a partir  
de pel·lícula super-8, color, so,  
40 min
col·lecció macba. fundació macba

Matador Candelabra
1984/2016
Escaiola i ceràmica
9 unitats de 70 × 70 × 30 cm c/u
col·lecció de l’artista

Video Menu
1984
Coautor: Jordi Torrent
Vídeo monocanal, color, sense so,  
36 min
col·lecció macba. fundació macba

Teddy’s Sentimental Room
1984/1999
Coautor: Jordi Torrent
Vídeo monocanal, color, so, 21 min
col·lecció macba. fundació macba

El Internacional à la carte 
1984/2016
Col·laboradora: Coralí Mercader
Vídeo monocanal, color, so, 35 min
col·lecció de l’artista

Exterior-Interior-Objetos 
2016
Col·laboradora: Coralí Mercader
Videoinstal·lació de 3 canals, color, so
col·lecció de l’artista

El Internacional As a Stage
2016
Col·laboradora: Coralí Mercader
Vídeo monocanal, color, so, 60 min
col·lecció de l’artista

Dibuixos preparatoris i material 
documental
col·lecció de l’artista

p. 162-193
HONEYMOON PROJECT
Nombroses localitzacions internacionals, 
1986-1992
Col·laboradors: els ajuntaments de 
Barcelona, Nova York, Sète i Terrassa; 
les escoles Esmod de París i Tòquio, 
IDEP Barcelona, IFP Las Cumbres 
Ubrique, Junior Art Center Los Angeles, 
Miami Community College; les 
associacions i institucions Fabric 
Workshop de Filadèlfia, Jacob K. Javits 
Convention Center de Nova York, Lieux 
publics de Marsella i Winter Garden 
World Center de Nova York; i, Linda 
Blumberg, Paul i Anne Boye, Anita 
Contini, Michel Crespin, John Davis, 
Steve Dunnington, Miguel Escobar, Marie 
Jo François, Silvio Gitter, Joan Guaita, 
Montse Guillén, Thora Jacobson, Ella 
King Torrey, Livio de Marchi, Manolo 
Martín, Titina Maselli, Maricel Presilla, 
Jaume Sisa, Jacques Soulillou, Luis 
Villalba, Philip Yenawine, i centenars 
d’altres col·laboradors, artesans, 
dissenyadors, empreses patrocinadores, 
participants i amics de les famílies dels 
nuvis.

Ba-Ca-Llà
1987
Col·laboradors: Ed Koch i Pasqual 
Maragall
Bacallà, marbre, plexiglàs, llums  
i objectes diversos
3 unitats de 132 × 60 × 30 cm c/u
col·lecció particular

p. 58-83
WHEAT & STEAK
Kansas City, 7-21 de novembre del 1981
Col·laboradors: Suzie Aron (directora del 
projecte), Baker boys, Banda 23rd Street 
Marching Cobras, Roach Cadillac, Jim 
Dawson, Dale Eldred, Farmland, Jerry  
i Stand Goldberg, Dean Graves, Bill Hays, 
Willy Knight, Stephaney Leedy, Tom  
i Dave Miller, Bill Poppelwel, Albert 
Silverman/Central Bag Company, Morton 
Sosland, Mark Wilson, Bonnie Winston,  
i Fahmi i Frieda Zeko.

PARADE
Kansas City, 7 de novembre del 1981

Tri-Uni-Corn
1981
Fibra de vidre pintat, grans de blat  
de moro i taula pedestal
518 × 418 × 213 cm
museo nacional centro de arte  
reina sofía, madrid

Bistecs
1981/2010
Impressió digital sobre porexpan i fusta
3 unitats de 110 × 80 cm c/u
col·lecció de l’artista

Utensilis
1981
Fusta pintada 
Ganivet: 110 × 25 cm; forquilla:  
110 × 45 cm; falç: 100 × 80 cm
col·lecció de l’artista

Sacs
1981
Calcografia sobre sacs d’arpillera,  
lli i polièster
3 unitats de 100 × 60 cm c/u
col·lecció de l’artista

Wheat & Steak Parade
2007
Vídeo monocanal, color, so, 15 min
col·lecció de l’artista

GOLD TASTE
Kansas City Board of Trade,  
13-15 de novembre del 1981
Diapositives transferides a vídeo 
projectades sobre mur-pantalla  
de pa acolorit
Caixes de llum. Impressió digital  
sobre acetat
1981/2016
6 unitats de 53,6 × 80,6 × 40 cm c/u
col·lecció de l’artista

Wheat & Steak Gold Taste
2008
Vídeo monocanal, color, so, 23 min
col·lecció de l’artista

Blue & Steak 
1980
Vídeo monocanal editat a partir de 
pel·lícula super-8, color, sense so, 5 min
col·lecció de l’artista

Objectes, dibuixos preparatoris i material 
documental
col·lecció de l’artista

p. 84-87
THANKSGIVING: THE ANIMALS’ 
BANQUET
Zoo del Bronx, Nova York, 27-29 de 
novembre del 1981
Coautora: Karin Bacon
(Obra no presentada a l’exposició)

Aliances d’Aigua
1989
Idea i disseny: Chus Burés
Col·laboradors: Virginia Melches, María 
Morales Elbaz i Coni Alvarez Diaz (Carib); 
Alicia Chillida (Cantàbric); Ray i Yolanda 
Tisdale (Pacífic); Miguel San Claudio 
Santa Cruz (Atlàntic); Benja Villa i Robert 
Llimós (Mediterrani)
Plexiglàs, bronze, aigua procedent de 
diversos mars i oceans, suro, bijuteria
30 cm de diàmetre (Colom) / 120 cm  
de diametre (Liberty)
col·lecció de l’artista

Monuments Parabòlics
1990
Col·laborador: Manolo Martín 
Fibra de vidre, antenes parabòliques 
d’alumini i suports de ferro
160 × 260 cm (Colom) / 215 × 260 cm 
(Liberty)
col·lecció de l’artista

Eternity Ring
1991
Col·laboradors: Chus Burés amb Carlos 
Egido i Elisenda Pairo, gremi de joiers  
de Birmingham, Ikon Gallery i Birmingham 
City Council
Coure, bronze i plexiglàs. Interior: anells 
de materials diversos
150 cm de diàmetre
col·lecció de l’artista

Àlbum Honeymoon Project
2010/2016
Impressió digital sobre paper
Dimensions variables
col·lecció de l’artista

Honeymoon 
1986-1992/2016
9 vídeos monocanal editats a partir de 
materials audiovisuals diversos agrupats 
temàticament: Compromís; TV Ring; 
Aixovar; Eternity Ring (Anne Parouty); 
Regals de boda; Anyell de l’Apocalipsi; 
Liberty Belle; Boda; i Spots Honeymoon
Color, so
col·lecció macba. fundació macba
(TV Ring; Eternity Ring i Spots 
Honeymoon)
col·lecció de l’artista

Objectes diversos, tul, dibuixos preparatoris 
i material documental del projecte
col·lecció de l’artista

p. 194-205
BIGFISH MAYAIMI
Miami, 1996-1999
Coautora: Montse Guillén 
Col·laboradors: Ursula Schenone  
i Umberto Faralla (cuiner), i la resta  
de l’equip del Bigfish Mayaimi  
(ajudants de cuina i cambrers)

Have a Good Year
1995
Cautxú reciclat i ferro
77 × 79 × 89 cm (2 unitats)
col·lecció particular
col·lecció de l’artista

Bigfish Miami River
2016
Col·laboradora: Coralí Mercader
Vídeo monocanal editat a partir  
de materials audiovisuals diversos,  
color, so, 8 min
col·lecció de l’artista

Dibuixos preparatoris i material documental
col·lecció de l’artista

Llista d’obres



El Taller
Mª José Alasa Aluja
Jaime Beriestain Jáuregui
Marcos Bernat Serra 
José Luis Blanco Ruiz
Maite Borrás Pàmies
Cucha Cabané Bienert
Berta Caldentey Cabré
Valeria Carbó Güell
Cristina Castañer Sauras
Esther Claur Alonso
Marc Codina Eguileor
Sergio Corbera Serra
Pilar Cortada Boada
Mª Ángeles Cumellas Marsá
Ignacio Curt Navarro
Elena Daurella de Aguilera
Anna Deu Bartoll-Alsius
Pedro Domenech Clavell
Verónica Escudero Pumarejo
Mª José de Esteban Ferrer
Ezequiel Giró Amigó
Núria Gispert de Chia
Poppy Grijalbo de Grandi
Teresa Guardans de Waldburg
Helena Hernández Peiró
Stephanie Knuth Marten
Pilar Líbano Daurella
José Antonio Llorente
Álvaro López de Lamadrid
Ignacio Malet Perdigó
Jaime Malet Perdigó
Cristina Marsal Périz
Isabel Martínez-Monche
Inma Miquel Comas
Àngels Miquel i Vilanova
Fabien Mollet-Viéville
Victoria Parera Núñez
Albert Pecanins i Dalmau
Carolina Portabella Settimo 
Jordi Prenafeta 
José Ramon Prieto Estefanía
Sara Puig Alsina
Jordi Pujol Ferrusola
Flora Rafel Miarnau
Eduardo Rivero Duque
Marisa del Rosario Sanfeliu
Patricia Saiz González
Josep Lluis Sanfeliu Benet
Luis Sans Merce
Sergio Sensat Viladomiu
Andrea Soler-Roig Dualde
Miquel Suqué Mateu
Francesc Surroca Cabeza
Tomás Tarruella Esteva
Ana Turu Rosell
Juan Várez
Álvaro Vilá Recolons
Pilar de Vilallonga
Mercedes Vilardell March
Neus Viu Rebés

Directora 
Cristina López Palacín

Responsable de Col·lecció  
i mecenatge individual
Sandra Miranda Cirlot

Responsable de Col·lecció  
i mecenatge corporatiu
Laura Casabó Tormo

Secretaria i administració
Clara Domínguez Sánchez

Assistent de projectes
Júlia Losada Alsina

Empreses col·laboradores
Armand Basi
Bodegas Torres
Clifford Chance
Ernst & Young
Esteve
Fundació Antoni Serra Santamans 
Fundación Cuatrecasas
Gómez-Acebo & Pombo Abogados 
KPMG
Loewe
Loop/Screen Projects
Mucho
Osborne Clarke
Resa
Tous
Valmont
Volkswagen

Socis corporatius
Art Barcelona – Associació de Galeries 
Cars Barcelona
Caves Torelló 
ESADE
Fundación Baruch Spinoza
Grand Hotel Central

Benefactors
Familia Bombelli
Familia Claramunt 
María Entrecanales Franco
Peter Friedl
Alfonso Pons Soler
José Rodríguez-Spiteri Palazuelo

Protectors
Sylvie Baltazart-Eon
Elena Calderón de Oya
Cal Cego. Col·lecció d’Art 

Contemporani
Liliana Godia Guardiola
José Mª Juncadella Salisachs
Richard Meier
Montserrat Milà Sagnier
Pere Portabella i Ràfols

Col·laboradors
Pedro de Esteban Ferrer
Dinath de Grandi de Grijalbo
Jordi Soley i Mas
Marta Uriach Torelló
Eva de Vilallonga

Cercle contemporani
Manuel Curtichs Pérez-Villamil
Birgit Knuth
Miguel Angel Sánchez
Ernesto Ventós Omedes
Waltraud Maczassek de Torres
Jordi Ollé Palou
Hubert de Wangen

FUNDACIÓ MUSEU  
D’ART CONTEMPORANI  
DE BARCELONA

Presidenta d’honor
S.M. la Reina Doña Sofía

Presidenta
Ainhoa Grandes Massa

Vicepresidenta segona
Lola Mitjans de Vilarasau

Tresorer
Marian Puig i Guasch

Secretari
Óscar Calderón de Oya

Vocals
Manuel Alorda Escalona
Plácido Arango Arias
Núria Basi More
Joan-Jordi Bergós
Elena Calderón de Oya
Artur Carulla Font
José Francisco de Conrado i Villalonga 
Diputació de Barcelona
María Entrecanales Franco
Isidre Fainé i Casas
Josep Ferrer i Sala
Santiago Fisas i Ayxelá
Salvador Gavarró Costa
Joan Gaspart i Solves
Jaume Giró Ribas
Liliana Godia Guardiola
Javier Godó Muntañola,  

comte de Godó
Dinath de Grandi de Grijalbo
José Mª Juncadella Salisachs
Alfonso Líbano Daurella
Hans Meinke
Casimir Molins i Ribot
Ramon Negra Valls
Marian Puig i Guasch
Victoria Quintana Trias
Maria Reig Moles
Alfonso Rodés Vilà
Josep Suñol Soler
Marta Uriach Torelló
Mercedes Vilá Recolons
Juan Ybarra Mendaro
Victoria Ybarra de Oriol,  

baronessa de Güell

Empreses fundadores
Agrolimen 
”la Caixa”
Coca-Cola Iberian Partners
El País
Freixenet
Fundació Abertis
Fundació Banc Sabadell
Fundació Puig
Gas Natural Fenosa
La Vanguardia

Empreses patrocinadores
Estrella Damm
Fundación Banco Santander
Fundación Repsol

Benefactors permanents
Daniel Cordier 
Fundación Bertrán
Havas Media
Juan March Delgado
Jorge Oteiza
Leopoldo Rodés Castañé
Sara Lee Corporation

Empreses benefactores
Fundación Daniel & Nina Carasso
Fundación Privada Damm
Fundación Telefónica
Reig Capital
Russell Reynolds and Associates

Empreses protectores
Ciments Molins
Credit Suisse
Deloitte
Illycaffè
RACC Club

RECURSOS HUMANS

Responsable de Recursos Humans
Mireia Calmell

Tècnica de Recursos Humans
Marta Bertran

Assistent de Recursos Humans
Angie Vega

Administratiu de Serveis Interns
Jordi Rodríguez

Recepcionista - Telefonista
Erminda Rodríguez

COMPRES I TRANSPARÈNCIA

Responsable de Compres  
i Transparència
Alba Canal

Tècnica de Compres i Transparència
Judith Menéndez

ORGANITZACIÓ I SISTEMES

Responsable d’Organització  
i Sistemes
Toni Lucea

Administratiu de Suport Tècnic
Albert Fontdevila

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Directora de Comunicació
Bel Natividad

MÀRQUETING I PATROCINIS

Responsable de Màrqueting i Patrocinis
Carla Ventosa

Coordinadores de Màrqueting
Beatriz Escudero
Marta Velázquez
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Matías Rossi

Administrativa de Màrqueting
Begoña Azcorreta

MITJANS DIGITALS

Responsable de Mitjans Digitals
Sònia López

Assistent de Mitjans Digitals
Lorena Martín

CONCESSIÓ I GESTIÓ D’ESPAIS

Responsable de Concessió i Gestió 
d’Espais
Gemma Romaguera

Coordinadora de Gestió d’Espais
Georgina Filomeno

 

Coordinadores d’Educació
Yolanda Jolis
Ariadna Miquel

Administratius de Programes Públics  
i Educació
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CENTRE D’ESTUDIS  
I DOCUMENTACIÓ
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 6  la fabricació americana de l’artista participatiu Miralda
 Josep M. Martí Font

 16  sangría 228 west b’way (1972)

 18  notes sobre 228 west b’way
 Muntadas

 22  edible landscape (1972)

 24  Food situation For a patriotic banquet (1972-1973/2010)

 28  Movable Feast (1974)

 32  red die #2 (1976)

 36  labor day Festa (1977)

 44  breadline (1977)

 45  per a rita
 Paul Schimmel

 58  wheat & steak (1981)

 59  observacions i col·laboracions: entendre una ciutat
 Suzie Aron

 84  thanksgiving: the aniMals’ banquet (1981)

 88  MiaMi projects (1982)

 89  les celebracions del solstici d’estiu i l’encant  
  de la superlluna sobre Miami
 César Trasobares

108 el Mahamastakabhisheka de Miralda
 Vicent Todolí

 112  santa coMida (1984-1989)

 113  Santa Comida. Miralda i john Mason
 John Mason

 134  el internacional tapas bar & restaurant (1984-1986)

 135  la cuina com a context. Miralda, l’art ambiental  
  i El Internacional
 James Wines

 162  honeyMoon project (1986-1992)

 163  Honeymoon: la festa com a geopolítica
 Néstor García Canclini

 194  bigFish MayaiMi (1996-1999)

 195  Bigfish Mayaimi. parada i fonda a les ribes de la història  
  i de la memòria
 César Trasobares

 207  cronotopografia Miraldiana
 José Luis Gallero
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