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Si recorrem a un imatginari de proximitat, en escoltar el nom de Mina Loy 

vindrà de manera automàtica a la ment de molts una imatge, la d’una dona 

embarassada que espera a la vora d’una platja dia rere dia al seu amor 

desaparegut en algun punt del Golf de Mèxic. L’escena podria tenir un to 

aproximat a aquella del documental de ficció realitzat per Isaki Lacuesta i 

dugué per títol Cravan vs. Cravan  (2002).  

Realment el que succeí és que havia avançat el viatge per reunir-se amb 

Arthur Cravan a Bons Aires qui havia de realitzar el trajecte fins a Argentina 

per mar des de Mèxic el 1918. Una fugida cap endavant entre el fragor del 

“ismes” i les urgències del destí. Tota la resta són especulacions i llegenda. 

Cravan i Mina s’havien conegut a Nova York l’any 1917, evitant ambdós la 

vella Europa en continu procés de desintegració i cercant llocs propiciats per 

a la vida i l’art. Arthur Cravan, poeta, editor i boxejador, l’artista sense obra, 

nebot polític d’Oscar Wilde, un enamorament sobtat com altres però aquest 

més intens i desesperat. 

La seva trobada es produeix just quan s’havia inaugurat la «Primera Exposició 

Anual de la Societat d’Artistes Independents», aquella en la que es rebutjà 

l’urinari de Marcel Duchamp i on Cravan donaria la seva conferencia tard i 

borratxo. Llavors també comença la correspondència entre els dos amants. 

D’aquesta sols coneixem la part d’ell gràcies a l’edició de les seves cartes per 

l’editorial Perifèrica (2012). Un compilat de missives on es mostra sense pudor 

un Cravan fràgil supeditat a les reaccions de Mina. Llavors també comença la 

correspondència entre els dos amants. Una compilació de missives on es 

mostra sense pudor un Cravan fràgil supeditat a les reaccions de Mina. 

«Sobretot escriu-me, que sigui una carta llarga; i dóna’m mil detalls sobre la 

teva vida. Tot m’interessa. Adéu, fins aviat. Com més m’allunyo, més 

t’estimo». 

Mina nascuda Löwry i posteriorment Loy, (Londres, 1882 - Colorado, 1966) era 

una dona forta i lliure. Participant activa en les comunitats d’avantguarda de 



l’època, outsider amb els outsiders de cada ciutat en la que visqué, transitava 

entre disciplines i països guiada per la voluntat de créixer com a persona 

obviant els prejudicis socials i el pes de la família. Inspirada per la filosofia, la 

psicologia i el pensament oriental fou pintora, escultora, actriu, dissenyadora 

de làmpades, roba, mobles, inventora i escriptora. A Aphorisms on Futurism 

(1914) escrigué: «L’únic límit de la vida són els prejudicis. Destrueix-los i 

deixaràs d’estar a mercè de tu mateix». Poc més tard al 1915 contra el 

masclisme de Marinetti, qui fou el seu amant mentre estava casada amb 

Stephen Haweis, desenvolupa el seu Manifest feminista. 

Fou futurista a Itàlia, surrealista a París, conceptualista a Munich, moderna a 

Nova York, feminista a Londres, hippie a Mèxic, vídua a Bons Aires i àvia 

incombustible a Aspen (Colorado). 

Actua com a dona segura mirant fixament la càmera però també acostuma a 

posar per revelar el seu costat més espiritual, de perfil i amb els ulls tancats 

com tant li agradava. Les fotografies que ens han arribat presenten una dona 

que evoluciona cap a la maduresa serena, bella, musa però sobretot sempre 

activa, resolent el present a mesura que el viu amb intensitat, sense passats 

ni futurs. 

Exposa com a artista i és patrocinada més tard en la seva faceta empresarial 

per Peggy Guggenheim. Apareix en edicions, avui de culte, com: Others, 

Little Review, The Dial, Camera Work. La seva única novela Insel, surrealista, 

barroca i divertida tardà en publicar-se, encara que els seus poemes i articles 

triomfaren aviat per la seva originalitat. 

Segons Ernesto Bottini, a més d’Ezra Pound, fou Keneth Rexroth qui animà als 

editors durant els anys 40 i 50 per a que la seva obra estigués disponible, 

també Virginia Koudis es preocupà de divulgar els manifiests de Loy en plena 

febre del revisionisme feminista  dels 70 analitzant a més el tractament de la 

sexualitat i els gèneres de la seva poesia i finalment Carolyn Burke, autora de 

la seva biografia i varis assajos sobre el seu treball. L’escriptura de Mina Loy, 

com la seva obra plàstica, té una base onírica i passional crua que 

deshinibidament colpeja l’inconscient. 



Tingué una vida llarga i una visió ampla en un segle XX convuls. Quan ja major 

es trasllada a Bowery comença a interessar-se pels captaires i gent sense 

sostre generant poemes i collages amb materials reciclats del carrer.  

 Hi ha molts dadàs, tants com fracassos en els estils, en les vides al fil de la 

navalla, tants com troballes en els instants de lucidesa on la creació es fa 

sublim i desapareix amb la intenció del que un dia fou. 
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