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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 (19572011) 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.


