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A Villa Manin, a Passariano, a prop d’Udine, la capital de la regió del Friül, al nord-est 

de Venècia, del 17 d’octubre de 2015 al 3 d’abril de 2016 s’està fent una àmplia 

exposició sobre Joan Miró que du el títol de “Soli di note”. 

 

Com a complement de l’exposició es fan unes projeccions de pel·lícules sobre el pintor. 

A la sessió escollida per la Filmoteca de Catalunya, que es farà el proper dissabte 27 de 

febrer, a les 5 de la tarda i presentada pel director de la Filmoteca Esteve Riambau, s’hi 

projectarà “D’un roig encès: Miró i Mont-roig” (1979) de Martí Rom. 

 

 

Aquest documental es va estrenar al nou “Cine Martí” de Mont-roig, el dissabte 24 de 

novembre de 1979. També es va projectar al Passatge del Crèdit de Barcelona, l’abril de 

1983, davant d’on va néixer i viure Miró, dins dels actes dedicats per l’Ajuntament de 

Barcelona al genial artista en la celebració del seu 90è aniversari. I a la Fundació Miró 

el 7 de febrer de 1980, i  permanentment, en una de les seves sales d’exposicions a la 

primavera de 1989. També s’ha passat a les televisions:  TVE a l’especial informatiu del 

30 de desembre de 1983, i TV3 els dies 15 de febrer, 14 de març de 1985 i 12 d’agost 

de 1986. Es va tornar a projectar a la Filmoteca el 25 d’octubre de 2011. 

 

Imatges d’aquest documental estan incloses en d’altres documentals sobre Joan Miró, 

fonamentalment de producció estrangera, per exemple els que van fer la Tate Modern de 

Londres i la National Gallery de Washington per l’exposició  “Joan Miró: l’escala de 

l’evasió” (2001 i 2012). 

 

Per completar la informació sobre “D’un roig encès: Miró i Mont-roig” podeu 

consultar: “Ressò mont-rogenc” n. 45 pàg. 4 i n. 46 pàg. 7. 

 

Es projecta al Centre Miró de Mont-roig. 

 


