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L’arquitectura medieval de la Sala Valentín Palencia de la catedral de Burgos acull fins a 
al principi de l’any vinent l’exposició Miró últim (1963-1983): L’experiència de mirar, 
composta per trenta obres d’aquest artista català que pertanyen a la Colección del 
Museo Reina Sofía. La mostra, que coincideix amb la celebració del 30è aniversari de la 
seva mort, ha estat organitzada pel Museo Reina Sofía i la Fundación Silos, amb la 
col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Caja de Burgos, i amb el patrocini 
de la Junta de Castella i Lleó i l’Ajuntament de Burgos. 
 
Durant el 2014, una versió ampliada d’aquesta exposició viatjarà per diferents llocs 
dels Estats Units: Seattle Art Museum (13 de febrer - 25 de maig de 2014), Nasher 
Museum of Art at Duke University (11 de setembre - 22 de febrer de 2015) i Denver Art 
Museum (22 de març - 28 de juny de 2015). 
 
Aquest projecte, comissariat per Carmen Fernández Aparicio i Belén Galán, 
conservadores del Museo Reina Sofía, se centra en els treballs que Joan Miró 
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983) va dur a terme en els darrers vint anys 
de la seva vida, moment en què les circumstàncies vitals i artístiques de l’artista van 
permetre que la seva trajectòria fes un canvi essencial. Aquesta mostra dóna a conèixer 
el que probablement és un dels períodes més desconeguts i, al mateix temps, més rics, 
de l’obra d’aquest artista, que comprèn les dècades de 1960 i 1970. «Es tracta d’una 
reflexió sobre el Miró que portava la pintura a un «grau zero» al mateix temps que 
observava amb atenció tant l’assalt a l’esfera pública com els esdeveniments històrics 
que tenien lloc durant aquelles dècades dins i fora d’Espanya», comenta Manuel Borja-
Villel, director del Museo Reina Sofía. 
 
Les trenta obres seleccionades (14 pintures, executades entre 1963 i 1977, i 16 
escultures, datades entre 1967 i 1981) posen de manifest el diàleg formal i poètic entre 
ambdues disciplines artístiques. «Un conjunt de peces que ens evidencien les 
preocupacions d’un Miró madur que, independentment del gènere que triava, sempre 
entenia l’acte creador com l’expressió de la necessitat de comunicar. En aquesta mostra 
s’aprofundeix en les influències de les noves avantguardes americanes, i en les íntimes i 
subtils connexions i diàlegs que sempre hi va haver entre la seva pintura i escultura», 
explica Antonio Miguel Méndez Pozo, president de la Fundación Silos. 
 
L’exposició es complementa amb la projecció d’un dels singulars curtmetratges de la 
filmografia dedicada al pintor, en aquest cas dirigit pel realitzador català Pere 
Portabella (Figueres, 1929). Es tracta de Miró l’altre, del 1969, creat amb motiu de 
l’exposició que duia el mateix títol presentada al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona i 
dedicada al mural que l’artista havia pintat als vidres exteriors de l’edifici, i que recull 
l’acció de la seva destrucció per part de l’artista.  
 
En el recorregut per les dues sales que acullen la mostra, els visitants tenen l’oportunitat 
de reconèixer el personal llenguatge de Miró, ja esdevingut punt d’inflexió de l’art i baula 
essencial que inaugura la modernitat. «Una oportunitat per reflexionar sobre el Miró que 
travessa una part del segle que és fonamental per al desenvolupament i l’expansió de les 
arts», apunta Manuel Borja-Villel. A més, hi podem descobrir l’altre Miró, el de la plena 
maduresa, en contraposició a un temps molt diferent del que el va veure néixer com a 
artista. «Un Miró més potent i cada cop més preocupat per les formes essencials —
fossin pictòriques o escultòriques— queda plenament definit en els anys cinquanta, i 
aleshores s’inicia una última etapa productiva que omple les dècades dels seixanta i 
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setanta, en la qual podem veure un artista que, malgrat l’edat avançada, continua 
mantenint una gran curiositat renovadora i una clara vocació per la recerca introspectiva 
del veritable significat de l’art i del paper de l’artista en la societat», afegeix el president 
de la Fundación Silos . 
 
 
Miró últim (1963-1983): L’experiència de mirar 
 
El 1956 Joan Miró es trasllada al nou estudi de Son Abrines a Mallorca, dissenyat per 
Josep Lluís Sert. Al taller habitatge va reunir, per primer cop, en un mateix espai tota la 
seva producció, cosa que li va oferir la possibilitat de revisar i redefinir directament el 
conjunt de la seva obra. El seu treball, a partir d’aleshores, es va nodrir de la relectura 
d’aquesta experiència plàstica, el resultat de la qual serà la ruptura amb la jerarquització 
dels signes artístics i l’absoluta llibertat expressiva, en dues i en tres dimensions. 
 
Les obres que crea en aquests anys de maduresa denoten un llenguatge més personal, 
en el qual no privilegia ni la pintura ni l’escultura, sinó que torna a aquestes disciplines 
des dels seus pressupòsits inicials i es llança a explorar-ne els límits conceptuals posant 
en qüestió la seva pròpia naturalesa, aprofundint en els aspectes processuals de la 
creació, presents en la base de la seva producció des de les primeres obres. 
 
Les pintures i les escultures que conformen aquesta exposició mostren les relacions 
entre tots dos tipus d’obres. En la cerca per transcendir la idea del quadre de cavallet, 
l’espai pictòric es va ampliar en unes teles de camp expandit, els signes cal·ligràfics de 
les quals van assolir la màxima intensitat amb els mínims recursos, reflectint l’interès de 
l’artista per aconseguir un grau zero de la pintura a través del despullament i el buit. En 
escultura, l’assemblage d’objectes trobats, que completa amb el modelatge i el buidatge 
en bronze, li va permetre dur a terme una obra que domina les possibilitats expressives 
de l’escultura moderna. «N’és un exemple l’obra Figura davant d’un paisatge (1963), 
pertanyent a una sèrie sobre cartró realitzada entre 1959 i 1965, en què la figura estava 
constituïda de traços negres, mentre que els elements de color referien un paisatge 
connectat amb el cosmos. El personatge davant un paisatge, configurat per mitjà d’un 
grafia tan essencial com la d’aquesta tela, va compartir intenció plàstica amb escultures 
com la del 1967, Noia, obra executada a partir de tres taulons de fusta, un clau, un pegot 
de fang i rasclet trencat, i amb la monumental, tot i que és de petites dimensions, Dona a 
la plaça d’un cementiri (1981), configurada amb caixes de cartró, taulons i la figura 
modelada de la dona ocell», explica Carmen Fernández Aparicio, comissària de 
l’exposició, en el catàleg de la mostra. 
 
Miró, que des dels anys vint s’havia mantingut al centre del desenvolupament de l’art 
modern vinculat als cercles parisencs d’avantguarda, inicia a partir d’aquest moment un 
procés d’introspecció, a través del qual assoleix la màxima simplificació del seu univers. 
En aquesta època el seu treball parteix d’un motiu casual i fortuït, com pot ser una taca, 
una gota, una empremta, un objecte trobat o un element de la natura, i recrea, a partir 
d’aquest impuls, un tema freqüent en la seva obra: la representació de la natura i la 
figura humana. Miró supera la realitat com a referent per convertir-la en matèria i signe, 
construint un llenguatge simbòlic essencial que fa servir en la resolució de problemes 
plàstics.  
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Sense tenir en compte les categories formals, l’artista canvia contínuament de mitjà 
expressiu, i du a terme un procés d’intervenció-reacció en les sèries d’obres en què 
treballa durant llargs períodes. Les modificacions que va plantejant repercuteixen en 
l’equilibri final del conjunt, reiterant sempre en tots dos mitjans els mateixos aspectes 
conceptuals i resolucions tècniques: simplicitat, planor, línia, gest, ideograma. 
 
En aquest sentit, Miró representa a la tela Dones VI, l’últim de la sèrie Dones i ocells 
(1969), l’expressió directa d’una energia activa. «En un format petit, com el d’aquest 
quadre, aconsegueix crear un espai enèrgic amb un fons dotat de colors barrejats, 
esquitxat de taques, difuminats, degoteigs o diferents accidents del material, sobre el 
qual les brotxades gruixudes negres fan al·lusió a les corbes de les formes femenines i al 
vol dels ocells, expressant l’anhel poètic de la figura i l’energia alliberada del pintor. 
Aquest moviment elèctric i fluid de les formes es correspon amb la configuració 
intrínsicament dinàmica, per la seva inestabilitat, d’una escultura posterior, Ballarina 
(1981), la grafia de la qual recorda la pintura, Dona, ocells (1972), en què el signe ample 
de la dona asseguda es contraposa als vols dels ocells sobre un espai sense forma»; 
analitza Carmen Fernández Aparicio. 
 
Aquesta creació antidibuixística i objectual de Miró revela la gènesi del seu treball, 
vinculat a l’atenta observació de la natura, patent en aquest període final. Hi reitera la 
representació de la dona (mare-terra), imatge ritual d’ascendència mil·lenària, que 
constitueix la figura més comuna de la tipologia de l’escultura popular mallorquina, com 
també altres motius relacionats amb el firmament i el paisatge, i dota ara aquesta 
temàtica d’un caràcter d’universalitat. Aquest aspecte es vincula amb la voluntat de Miró 
de superar els fonaments plàstics tradicionals per anar més enllà de l’objecte-quadre-
escultura, abastant la totalitat de l’experiència.  
 
Tal com esmenta la comissària en el text del catàleg, aquesta al·lusió constant de Miró 
«a un repertori de símbols immutables: la dona representant el que és terrenal i enfrontat 
a l’ocell, com a signe de la imaginació; juntament amb les temàtiques del paisatge 
còsmic i les constel·lacions, com a estructures de la fluïdesa i la bellesa universals i 
l’ànima humana» queden reflectides en teles de grans dimensions, com Dona, ocell i 
estel (Homenatge a Picasso) (1966-1973), en què un esplèndid fons discontinu de 
pintura, que deixa visible la preparació del quadre, es desplega en contrast amb la fina 
delineació de les figures que al·ludeixen a l’evasió. 
 
La infinita voluntat d’evasió de l’ésser humà queda reflectida en les escultures que 
unifiquen figura i cosmos. Així, per exemple, la representació elemental del sol 
constitueix el cap de la figura estilitzada Dona sol (1966), que sembla que es configura 
amb elements dissociats d’un paisatge (està basada en la fantasmagòrica unió d’un 
atuell de fang trencat, un pal i formes modelades amb fang), sense perdre la qualitat 
antropomorfa.  
 
«El concepte de la gravitas, del negre i el tel·lúric, va anar ampliant la seva presència en 
les obres definides per l’energia brutalment alliberada. Unes quantes teles, com Dona 
espanyola (1974), Personatge. Ocells (1974), Dona ocell I (1977) i Dona ocell II 
(1977), demostren l’energia gestual en la qual es va submergir Miró després de l’últim 
viatge als Estats Units del 1968, que el va dur a conjugar mitjans i procediments amb la 
finalitat de demostrar la importància de la matèria i del radical acte creador en la pintura 
dels seus últims anys. La mateixa atracció vers el que és terrenal, el negre com a gresol 
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primigeni i com a nit, va aparèixer en l’escultura. En són una mostra les terrenals figures 
de Dona (1968), nascuda de la forma ampliada d’una àncora o d’un arpó cobert de fang, 
i Figura (1968), basada en la impressió de l’empremta del peu de l’artista en el fang», 
comenta Carmen Fernández Aparicio. 
 
Tots amb exemples de l’ebullició constant del pensament plàstic de Miró, «en contínua 
suggestió per la forma, que el va dur a erigir aquests éssers imaginats en un espai híbrid, 
l’espai en què la melancolia s’apropia de la figura humana, en perpètua precarietat per la 
seva condició terrestre», segons la comissària, com en la commovedora tela Dona en 
trànsit per la fugida dels estels fugaços (1969). 
 
 
CATÀLEG 
 
S’ha editat un catàleg que inclou la reproducció de totes les obres de l’exposició 
dialogant entre elles, juntament amb un text d’una de les comissàries, Carmen 
Fernández Aparicio, i una entrevista al realitzador Pere Portabella a l’entorn de la figura 
de Miró. 
 
 
 
DADES D’ACCÉS AL FTP DE L’EXPOSICIÓ: 
ftp://195.57.163.16 
Usuari: MiroExpo 
Contrasenya: 754HKM325 
 
 
 
 
 

Burgos, 4 d’octubre de 2013 
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