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Poques	 vegades	 s’ha	 vist	 l’obra	 d’Henri	Michaux	 (1899-1984)	 a	 Catalunya.	Malgrat	 la	
presència	ocasional	d’obra	seva	en	alguna	mostra	col·lectiva,	ens	hem	de	remuntar	fins	
a	 l’any	 1998	 per	 trobar	 el	 primer	 exemple	 d’una	 exposició	 monogràfica	 dedicada	 a	
Michaux	en	un	espai	públic.	Fou	l’exposició	titulada	Henri	Michaux.	Dibuixos	mescalínics,	
comissariada	 per	 Victoria	 Combalía	 al	 centre	 cultural	 Tecla	 Sala	 de	 l’Hospitalet	 de	
Llobregat.	 La	 mostra	Henri	 Michaux.	 À	 la	 nuit	 sans	 limites	 que	 ara	 us	 proposem,	 un	
projecte	 a	 cura	 de	 Juan	 Manuel	 Bonet	 i	 Marc	 Domènech,	 és,	 doncs,	 la	 primera	
retrospectiva	que	s’organitza	a	Catalunya	en	un	espai	privat.	
	
Amb	més	de	quaranta	obres	–entre	aquarel·les,	guaixos,	olis	 i	 tintes–,	 l’exposició	traça	
un	 recorregut	molt	 complet	per	 l’obra	del	poeta-pintor,	 començant	 amb	un	esplèndid	
guaix	de	la	sèrie	fond	noir	datat	l’any	1937	i	acabant	amb	una	pintura	de	1984,	any	de	la	
seva	mort.	 L’exposició	 transcorre	 per	moltes	 de	 les	 seves	 sèries	més	 emblemàtiques,	
com	els	frottages	dels	anys	quaranta,	els	grafismes	característics	de	la	sèrie	Mouvements	
a	l’inici	de	la	dècada	dels	cinquanta,	les	obres	fetes	durant	el	seu	període	mescalínic,	així	
com	 les	 extraordinàries	 aquarel·les	 dels	 anys	 seixanta	 i	 setanta	 i	 les	 grans	 tintes	 i	
acrílics	dels	anys	setanta	i	vuitanta.	
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L’any	 1972	 el	mateix	Michaux	 va	 escriure:	 «Nascut,	 criat	 i	 educat	 en	 un	 entorn	 i	 una	
cultura	 exclusivament	 “verbals”,	 pinto	 per	 descondicionar-me»	 (Émergences-
résurgences,	1972).	Poeta	amb	un	gran	bagatge	literari,	fou	precisament	en	el	camp	del	
dibuix	i	la	pintura	que	Michaux	va	trobar	una	extraordinària	possibilitat	de	ruptura,	un	
mitjà	que	li	permetia	regirar	espais	mentals,	«fantasmes	interiors»	que	ell	considerava	
inexplorats	 i	 volia	 expressar.	 La	 seva	 obra	 plàstica	 transcorre	 sempre	 per	 camins	
experimentals	 en	 què	 el	 traç	 lliure,	 el	 ritme,	 el	 moviment	 i	 el	 signe	 tenen	 una	 gran	
importància	i	en	què	la	representació	de	la	realitat	exterior	no	té	cabuda.		
	
La	seva	va	ser	una	recerca	constant	i	 incessant	per	informar	i	comunicar	plàsticament	
allò	 que	 quedava	 ocult,	 una	 sortida	 que	 li	 permetia	 fugir	 de	 la	 norma,	 abandonar	 el	
motlle	i	experimentar-se	a	ell	mateix.	Tal	com	Octavio	Paz	va	escriure	l’any	1977,	per	a	
Michaux	 «la	 pintura,	 més	 que	 una	 representació	 de	 les	 visions	 de	 l’artista,	 és	 un	
exorcisme».	És	per	aquest	motiu	que	va	experimentar,	sempre	sota	supervisió	mèdica,	
amb	la	mescalina	i	altres	substàncies	psicotròpiques.	I	també,	per	aquesta	necessitat	de	
cercar	un	origen	espontani	i	descondicionat,	va	mostrar	tant	d’interès	per	les	tradicions	
primitives	i	els	dibuixos	infantils.	L’interès	pel	traç	i	el	moviment	l’acostaren	a	una	altra	
tradició,	 la	 de	 la	 cal·ligrafia	 xinesa.	 I	 el	 seu	 respecte	 per	 l’avantguarda	 l’impulsà	 a	
considerar	les	obres	de	Max	Ernst,	Paul	Klee	i	Giorgio	de	Chirico	com	els	detonants	de	la	
seva	aposta	per	la	pintura.		
	
	
Henri	Michaux	neix	a	Namur	(Bèlgica)	el	24	de	maig	de	
1899.	S’introdueix	en	el	món	de	la	literatura	des	de	ben	
jove.	 Tot	 i	 interessar-se	 per	 la	 medicina	 (estudis	 que	
abandona	al	cap	de	poc)	i	enrolar-se	durant	un	temps	a	
la	marina	mercant,	a	partir	de	1922	decideix	dedicar-se	
a	 escriure	 després	 de	 llegir	 Lautréamont.	 El	 1925	
s’instal·la	 a	 París	 i	 coneix	 Jules	 Supervielle.	 Durant	
aquests	 anys	 també	 fa	 les	 seves	 primeres	 obres	
plàstiques,	 però	 és	 la	 literatura	 la	 que	 el	 dona	 a	
conèixer.	Segueixen	anys	dedicats	a	escriure	 i	a	viatjar.	
Visita	 l’Equador	 l’any	 1927	 amb	 el	 seu	 amic	 Alfredo	
Gangotena,	també	poeta.	Així	mateix,	viatja	per	Turquia,	
l’Índia,	 Indonèsia	 i	 la	 Xina.	 L’any	 1933	 publica	 el	 seu	
famós	 llibre	 Un	 barbare	 en	 Asie.	 A	 partir	 de	 1937	
comença	 a	 exposar	 la	 seva	 obra	 pictòrica,	 la	 qual	 ha	
anat	evolucionant	paral·lelament	a	la	seva	obra	escrita,	
fins	al	punt	que	alguns	dels	seus	llibres	–Entre	centre	et	
absence	 (1936),	 Peintures	 (1939),	 Arbres	 des	 tropiques	 (1942),	 Exorcismes	 (1943)	 o	
Labyrinthes	 (1944)–	 ja	 incorporen	dibuixos	que	acompanyen	els	 seus	poemes.	Durant	
els	anys	quaranta,	en	plena	ocupació	alemanya,	continua	escrivint,	pintant	 i	dibuixant.	
Troba	en	el	guaix	i	en	l’aquarel·la	els	seus	millors	aliats.	Després	de	la	mort	de	la	seva	
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dona	a	conseqüència	d’unes	greus	cremades,	es	llança	a	dibuixar	amb	tinta,	i	l’any	1951	
publica	Mouvements,	llibre	que	recull	molts	d’aquests	dibuixos	de	formes	en	moviment.	
Entre	 els	 anys	 1955	 i	 1960	 experimenta,	 sota	 supervisió	mèdica,	 amb	 la	mescalina,	 i	
analitza	els	efectes	que	aquesta	droga	té	en	 les	seves	obres.	Les	conclusions	d’aquests	
experiments	 les	 publica	 als	 seus	 llibres	 Misérable	 Miracle	 (1956),	 L’Infini	 turbulent	
(1957)	i	Paix	dans	les	brisements	(1959).	L’any	1965	se	celebra	la	gran	exposició	(més	
de	250	obres)	al	Musée	National	d’Art	Moderne	de	París,	la	qual	el	consolida	en	l’escena	
artística	 internacional.	Seguiran	nombroses	exposicions,	 tant	en	galeries	privades	com	
en	institucions	públiques,	entre	les	quals	destaquen	la	del	Musée	d’Art	et	d’Industrie	de	
Saint-Étienne	 (1969),	 la	 del	 Musée	 des	 Beaux-Arts	 de	 Gant	 (1971),	 la	 del	 Palais	 des	
Beaux-Arts	de	Brussel·les	(1972),	 la	de	la	Kestner-Gesellschaft	de	Hannover	(1972),	 la	
de	la	Fondation	Maeght	de	Saint-Paul-de-Vence	(1976)	o	la	del	Solomon	R.	Guggenheim	
Museum	 de	 Nova	 York	 (1978).	 En	 els	 darrers	 anys	 de	 la	 seva	 vida	 se	 centra	
majoritàriament	 en	 la	producció	de	 tintes	 i	 acrílics	 en	què	 el	moviment	 i	 el	 ritme	del	
traç	 i	 la	 deliberada	 indefinició	 de	 les	 formes	 adquireixen	molta	més	 complexitat.	 Tal	
com	diu	el	mateix	Michaux	 l’any	1972,	 «(…)	el	quadre	està	 llest	quan	 s’hi	percep	una	
gran	quantitat	de	moviment.	M’aturo	abans	de	l’anècdota».	
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