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Nota de Premsa 
 

 
 
 
 

Miquel Rué. Cosmogonies 
(19.5 – 30.6.2022) 
 
 
 
 
 
 

• Primera exposició de Miquel Rué que es presenta a Espanya en més de 60 anys. 
 

• Es presenten 25 guaixos inèdits realitzats a París l’any 1965. 
 

• La seva prematura mort a París l’any 1967, als 37 anys, va acabar amb una 
prometedora i exitosa carrera artística.  

 
• L’exposició vol ser el punt d’inici d’un treball de recuperació de la seva obra. 

 
 
Aquesta exposició de Miquel Rué (Sant Boi, 1929 – París, 1967), titulada “Cosmogonies”, consta de 25 
guaixos inèdits que l’artista va realitzar a París l’any 1965. És la primera mostra que la galeria realitza 
d’aquest oblidat artista i vol ser el punt de partida d’un treball de recuperació que el contextualitzi en 
l’escena artística nacional i internacional dels anys 50 i 60. La ràpida i inesperada mort de Miquel Rué 
a París a la jove edat de 37 anys va aturar una carrera artística que malgrat els èxits que sumava va 
passar a quedar profundament oblidada i immersa en el més absoluts dels silencis. El seu traspàs va 
deixar una esposa i una filla de 7 anys qui, mentre lluitaven per guanyar-se la vida a París, no varen 
poder fer res més que guardar i conservar durant dècades la seva obra. 
 
La pintura de Miquel Rué s’emmarca en el context de l’anomenada “Nouvelle École de Paris” que a 
finals dels 50 i principis dels 60 recollia un seguit d’artistes que representaven la versió europea de 
l’expressionisme abstracte americà. Artistes com Wols, Nicolas de Staël, Bram van Velde, Zao Wou-Ki 
o Fernando Lerín, són alguns dels noms que, juntament amb Rué, pertanyen a aquest corrent artístic 
que volia trencar amb la rigidesa de la geometria abstracta i dotar de més gestualitat, transparència i 
profunditat les seves obres. Tachisme, Nuagisme, Abstracció Lírica, són també alguns dels termes que 
s’han emprat per a descriure aquesta tendència artística. 
 

 
Miquel Rué, París, 1965 
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Després d’uns anys 50 marcats estilísticament per una figuració expressionista amb tocs post-cubistes 
força habituals en l’època, i de varies exposicions que li donaren nom i prestigi com la dels museus de 
Granollers (1955) i Mataró (1956), Miquel Rué decideix marxar a París l’any 1956 i començar una obra 
molt més personal que transita entre una abstracció constructiva, colorista i força matèrica i una 
pintura monocroma evanescent i sublim.  
 
 

                   
 

 
 
Entrats els anys 60 la seva obra es caracteritza per un ús sumptuós del color i per una pinzellada vital, 
subtilment gestual, que descriu elegants nebuloses que sovint acaben desembocant en exuberants 
erupcions magmàtiques o amb suggestives i captivadores representacions de moviments brownians. 
Els 25 guaixos inèdits de l’any 1965 que presentem en aquesta mostra en són un clar exemple. És 
precisament en aquesta mena de cosmogonies on Rué troba la “llibertat per expressar el seu esperit 
turmentat (...) el seu esperit inquiet” ja que per a ell “l’art és un cant, una melodia que no fa sinó 
reflectir el mateix creador” (Rué, c. 1962).  
 
Miquel Rué i Anguera va néixer a Sant Boi de Llobregat el 16 d’agost de 1929 i va morir a París el 22 
d’abril de 1967. Fou alumne de l’Escola de Belles Arts i aprengué part de l’ofici artístic al taller de 
Jaume Muxart. 
 
Les seves primeres obres es van exposar entre l’any 1948 i el 1951 a les Exposicions col·lectives de 
Dibuix i Pintura per a Artistes Santboians que organitzava l’ajuntament de Sant Boi. Rué hi va exposar 
olis i dibuixos que representaven paisatges, bodegons i algun retrat. 
 
El 1951 va marxar a Melilla a fer el servei militar obligatori on coincidí amb l’escultor Moisès Villèlia 
amb qui sempre el va unir una bona amistat. Allà va celebrar la seva primera exposició individual l’any 
1952. La segona individual es va celebrar a Sant Boi l’any 1953 a la Biblioteca Popular i la tercera a la 
Galeria Argos de Barcelona l’any 1954. El seu estil d’aquests anys encara estava dominat per una 
figuració esquemàtica i una riquesa cromàtica força habitual en molts dels artistes d’aquella època. 
 
Aviat arribaren les exposicions individuals en museus. L’any 1955 ho feu al Museu de Granollers i el 
1956 al Museu de Mataró. L’any 56 es significatiu també perquè formà part, junt amb Antón, Fernando 
Lerín i Plaza de l’efímer Grupo Arte Actual impulsat pel seu amic Moisès Villèlia i de les exposicions 
que el grup va celebrar aquell any tant a Mataró com a Granollers. L’obra que Rué feia en aquesta 
època ja era bàsicament abstracta, amb composicions a base de plans i colors que buscaven una certa 
geometrització. Rué va decidir marxar cap a París l’octubre de l’any 1956 acompanyat del seu amic, el 
pintor Enric Rabasseda. 
 
 
 

Composició, 1957 
Oli sobre tela 60 x 73 cm 

Sense títol, 1960 
Oli sobre tela (Col. MNAC, Barcelona) 
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L’any 1958 Rué fa una breu estada a l’Aleixar on es casa amb Maria Calero i viatgen de nou a París on 
s’hi s’instal·len difinitivament i on naixerà la seva filla Anna Rué l’any 1959. Visita tots els salons, 
exposicions i retrospectives que el temps li permet i s’impregna de la vida artística i cultural parisenca.  
 
L’any 1959 Miquel Rué entrà a formar part de la nòmina  d’artistes de la Galerie de Beaune, fundada 
i dirigida des de 1949 per Suzanne de Coninck i dedicada a l’art no figuratiu. Per aquesta galeria hi van 
passar noms tan coneguts com Jacques Villon, Serge Poliakoff, Hans Hartung, Nicolas de Staël, 
Schneider, Degottex o Tal Coat.  
 
Entre 1960 i 1967, Rué va fer cinc exposicions individuals i més de vint de col·lectives per tot Europa, 
fet que demostra la frenètica i fecunda activitat creativa d’aquesta època de la seva vida. L’any 1961, 
per exemple, exposà a Madrid a la Galería Mediterráneo, on aquell mateix any Maruja Mallo va 
presentar les seves obres en el seu retorn a Espanya després de l’exili; el 1963 exposà a Londres a la 
New Vision Centre Gallery i la Galerie de Beaune organitzà quatre exposicions col·lectives amb obres 
de Rué a Estocolm, Hamburg, Ginebra i Bochum. L’obra de Rué d’aquesta època passava per un etapa 
madura, dins de la seva joventut, amb un domini clar de les formes i dels colors, amb una pinzellada 
ràpida i líquida però allunyada de la violència gestual i matèrica d’alguns dels seus contemporanis. Luc 
Benoist, conservador del Museu de Nantes, l’any 1964 va descriure la pintura de Rué amb aquests 
termes: “El seu art expressa un paroxisme de començament o de final de món. Expressa l’explosió 
d’una ànima inquieta i romàntica, però d’un romanticisme actual, atòmic o volcànic (...) tranquil en 
aparença, però mogut per una angoixa i un foc interior amagat.” 
 
 
 

                               
 Sense títol, 1965 

Guaix sobre cartolina, 50 x 62,5cm 
Sense títol, 1965 

Guaix sobre cartolina, 34,5 x 58,5cm 


