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La mostra organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Joan Miró 
explora per primera vegada de manera específica la presència de l’objecte en 
l’obra de l’artista 
 
 
 
 
 
 
 
«Servir-me de les coses trobades per atzar diví, ferros, pedres, com em 
serveixo d’un signe esquemàtic dibuixat per atzar sobre el paper o d’un 
accident esdevingut també per atzar. Només és això, aquesta guspira 
màgica el que importa en l’art.» Al llarg de tota la seva trajectòria artística, el 
procés creatiu de Joan Miró (Barcelona, 1893 – Palma de Mallorca, 1983) es 
pot llegir a partir de la relació que estableix amb l’objecte, des de les seves 
primeres pintures fins a les escultures de bronze, passant pels collages i els 
assemblages. Miró i l’objecte, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i la 
Fundació Joan Miró i comissariada per William Jeffett, aprofundeix per 
primera vegada de manera monogràfica en aquesta indagació de Miró al 
voltant de l’objecte, tot rastrejant-ne la presència i l’evolució en totes les 
etapes artístiques. El visitant hi descobrirà el Miró que va desafiar la pintura i 
que, precisament mitjançant el diàleg amb l’objecte, va contribuir a una 
transformació cabdal de la concepció de l’art. La mostra presenta un total de 
109 obres entre pintures, ceràmiques i escultures, procedents del fons de la 
Fundació Joan Miró i de les principals col·leccions públiques i privades 
d’Europa i Amèrica, a més d’una selecció d’objectes originals que l’artista va 
col·leccionar al llarg de la seva vida. Coincidint amb l’exposició, CaixaForum 
Madrid acollirà un simposi internacional sobre l’artista i l’escultura del segle 
xx. A més, per primera vegada tindrà lloc una retransmissió en línia en 
directe d’una visita guiada a la mostra. 
 

 
Miró i l’objecte. Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). Dates: del 10 de 
febrer al 22 de maig de 2016. Organització: Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració 
amb la Fundació Joan Miró (Barcelona). Comissariat: William Jeffett, comissari en cap 
d’exposicions del Salvador Dalí Museum de Saint Petersburg (Florida). 
 

 @FundlaCaixa @CaixaForum_ CAT #Miróyelobjeto 
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Joan Miró, Les oiseaux de proie foncent sur nos 
ombres [Els ocells de presa s’estenen damunt les 
nostres ombres], 1970. Col·lecció Isabelle Maeght, 
París © Foto Galerie Maeght, París © Successió 
Miró, 2015 

Madrid, 9 de febrer de 2016. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; la directora de la Fundació Joan Miró de 
Barcelona, Rosa Maria Malet, i el comissari en cap d’exposicions del Salvador 
Dalí Museum de Saint Petersburg (Florida), William Jeffett, han presentat avui a 
CaixaForum Madrid la mostra Miró i l’objecte. 
 

L’organització conjunta d’aquesta exposició entre l’Obra Social ”la Caixa” i la 
Fundació Joan Miró de Barcelona representa el punt àlgid d’una relació 
històrica entre totes dues institucions. De fet, la relació de ”la Caixa” amb Joan 
Miró va molt més enllà de l’organització d’exposicions i projectes culturals 
conjunts. Cal recordar que el mateix logotip de ”la Caixa”, la famosa estrella 
blava, és una creació de l’artista que va fer expressament per encàrrec de 
l’entitat el 1979. 
 

En el marc de les grans aliances que ha tingut 
l’Obra Social ”la Caixa” en els últims anys, 
també col·labora amb la Fundació Joan Miró 
en l’organització del Premi Joan Miró, com 
també en les exposicions de l’obra de l’artista 
guanyador que en deriven.  
 
En el darrer projecte conjunt, Miró i l’objecte, 
hi ha treballat com a curador el comissari 
William Jeffett, responsable d’exposicions del 
Salvador Dalí Museum de Saint Petersburg 
(Florida, Estats Units) i reconegut expert en 
l’obra mironiana, i també ha tingut el suport 
del Departament de Conservació de la 
Fundació Joan Miró. 
 

L’exposició parteix de la inclinació constant de l’artista cap als objectes, que el 
porta a recollir durant tota la seva vida les troballes més variades amb la 
intenció original d’ambientar el seu taller i crear-hi una determinada atmosfera 
creativa. Miró comparteix amb els dadaistes i surrealistes la predisposició per la 
sorpresa, i amb la seva característica sensibilitat poètica troba finalment una 
font d’inspiració en aquests descobriments accidentals.  
 
D’aquesta manera, ben aviat, aquest gust que Miró sent per l’objecte el porta a 
representar-lo a les seves pintures i a incorporar-lo després en els collages, les 
ceràmiques i les escultures. Miró ho explicava amb aquestes paraules en una 
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Joan Miró, Nature morte II [Natura morta II 
(El llum de carbur)], 1922-1923. The Museum of 
Modern Art, Nueva York. Adquisició, 1939 © 
Successió Miró, 2015 

carta del 1936 a P. Matisse: «Em sento atret per una força magnètica cap a un 
objecte, sense cap mena de premeditació, després em sento atret per un altre 
objecte que en veure’s lligat al primer produeix un xoc poètic, i abans passa per 
aquell enamorament plàstic, físic, que fa que la poesia et commogui de debò i 
sense el qual no seria eficaç.»  
 

La mostra es reparteix en sis àmbits d’estudi que 
investiguen com l’artista evoluciona des de la 
representació pictòrica de l’objecte fins a la seva 
incorporació física en la pintura, a través de l’ús 
de procediments com el collage i l’assemblage. 
Un procés que, en molts aspectes, va 
significar, al final dels anys vint, un 
desafiament frontal a les arts plàstiques. En 
paraules de Jeffett, «ja el 1927 [Miró] havia fet 
servir l’expressió “vull assassinar la pintura” 
per expressar que volia destruir una certa idea 
de la pintura entesa com a pintura de cavallet 

o tela. De seguida això el va dur a utilitzar objectes i assemblages d’objectes 
col·locats en una relació poètica que suggereix una forma de representació 
més enllà de la pintura, una intervenció en el món real.» 
 
L’exposició fa palès que, en la dècada següent, l’artista va anar introduint 
gradualment materials més heterodoxos i antiartístics a la seva obra fins que 
considerà la seva pròpia pintura un objecte, igual que les imatges pictòriques 
generades per l’aplicació del collage. Una transformació que revela la seva 
profunda crisi respecte a la pintura convencional i que situa l’objecte en si 
mateix en el centre d’una nova orientació poètica a la seva obra. 
 
Miró i l’objecte fa evident que aquesta tendència culmina després de la Guerra 
Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial, amb la incursió de Miró en la 
ceràmica i l’escultura. Una línia de treball essencial durant els últims anys de la 
seva trajectòria, com també ho va ser l’anomenat segon «assassinat de la 
pintura» o «antipintura». Sobre aquest concepte, Jeffett apunta: «Miró va 
explorar per primer cop la idea de l’antipintura el 1930 en una sèrie de teles en 
les quals va calcular amb una gran precisió la composició per després eliminar-
la ratllant la imatge. […] El 1974 Miró va dur a terme una sèrie de teles 
cremades per a la seva gran retrospectiva en el Grand Palais de París. Al 
mateix temps, va proposar una sèrie d’escultures de bronze, també fetes a 
partir d’assemblages d’objectes, ceràmiques i tapissos, com a expressions 
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poètiques més enllà de la pintura». Obra nova, radical i desafiadora que el 
posiciona com un creador vital i innovador. L’artista tenia 81 anys.  
 
Obres de col·leccions públiques i privades d’Europa i Amèrica 

 
Sostenen el relat de la mostra un total de 109 obres, entre pintures, ceràmiques i 
escultures, que abasten un extens període que va des del 1916 fins al 1981 i que 
procedeixen del fons de la Fundació Joan Miró i de les principals col·leccions 
públiques i privades d’Europa i Amèrica. A més, l’exposició inclou una selecció 
d’objectes originals que l’artista va col·leccionar al llarg de la seva vida com a 
font d’inspiració o material per a les seves composicions.  
 
Miró i l’objecte es completa amb dues sèries de fotografies dels anys seixanta 
de Claude Gaspari que documenten el procés de treball de Miró pel que fa als 
objectes. El visitant també hi trobarà dos documents fílmics de suport: una 
pel·lícula del 1939 sobre el ballet Jeux d’enfants de Bizet i el documental de 
Francesc Català-Roca sobre les teles cremades de Miró. 
 
Per acabar, s’ha produït per a l’ocasió un 
audiovisual de 12 minuts que divulga les 
tesis principals del projecte amb 
intervencions del mateix comissari, William 
Jeffett, Joan Punyet Miró, nét de l’artista, el 
ceramista Josep Llorens Artigas i Rosa 
Maria Malet, directora de la Fundació Joan 
Miró. 
    
La tria, d’un fort impacte visual i un profund 
rigor científic, inclou obres que mai no 
s’havien pogut veure a Espanya, entre les 
quals destaquen Les joguines (1924), del Moderna Museet d’Estocolm. També 
en destaquen les obres L’espiga de blat i El llum de carbur, dues natures 
mortes de 1922-1923 que vénen del MoMA i que es van exposar per última 
vegada a Espanya, a la Fundació Joan Miró, el 1993.  
 
Procedents de París, Zuric i Los Angeles, la mostra exhibeix tres dels objectes 
assemblats que formen l’escassa i delicada sèrie que Miró va realitzar el 1931. 
Entre les seves obres de maduresa cal destacar Cadre-objet [Quadre-objecte] 
del 1972 i Les oiseaux de proie foncent sur nos ombres [Els ocells de presa 
s’estenen damunt les nostres ombres, 1970], un oli sobre pell de vaca que 

Joan Miró, Les Joujoux [Les joguines], 1924. 
Moderna Museet, Estocolm. Foto: Moderna Museet, 

Estocolm. © Successió Miró, 2015 
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presideix l’últim àmbit de la mostra.  
 
Una publicació de referència i un simposi internacional 

 
El projecte es completa amb una publicació del catàleg, que incideix en 
aspectes essencials de l’obra de Joan Miró en relació amb l’objecte. Aquesta 
publicació ha tingut les aportacions de William Jeffett, comissari de la mostra, 
l’artista Perejaume, Joan Punyet Miró, nét de l’artista, i Didier Ottinger, director 
adjunt del Centre Pompidou i autor de diversos projectes relacionats amb el 
surrealisme, entre d’altres, l’exposició Le Surréalisme et l’objet (2013).  
 
En la preparació del volum s’ha dut a terme una àmplia tasca de documentació, 
i s’han complementat els escrits i la tria d’obres amb reproduccions dels seus 
treballs, com també fotografies de l’arxiu de Joaquim Gomis, Francesc Català-
Roca o Ernst Scheidegger, que il·lustren la tirada de Miró pels objectes i el seu 
procés de treball entorn d’aquests.  
 
De la mateixa manera, l’Obra Social ”la Caixa” ha dissenyat una completa 
proposta d’activitats per a tots els públics, que inclou una celebració, el 
divendres 15 i el dissabte 16 d’abril, del simposi internacional «Miró i l’escultura 
del segle XX». El simposi l’organitza la Càtedra Miró (Fundació Joan Miró 
Barcelona/Universitat Oberta de Catalunya) en col·laboració amb la New York 
University i ”la Caixa” i està coordinat per Robert Lubar Messeri, director de la 
New York University a Madrid i de la Càtedra Miró. 
 
Aquest simposi pretén situar l’obra de Joan Miró en la tradició de l’escultura 
moderna. La prolífica producció escultòrica de Miró s’ha analitzat en profunditat 
en diverses exposicions monogràfiques i almenys una tesi doctoral, però, en 
canvi, s’ha parat força menys atenció al lloc que ocuparia Miró dins de la 
trajectòria més àmplia de l’escultura del segle XX. 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” aposta per la retransmissió en directe 
 
Amb l’objectiu ferm de fer arribar la cultura a tots els públics i aprofitant les noves 
tecnologies, l’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa una iniciativa innovadora. El 
proper dijous 11 de febrer, a les 20 hores, tindrà lloc la retransmissió en directe 
d’una visita guiada a l’exposició, a través de la xarxa social Twitter i utilitzant 
l’eina Periscope. 
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Joan Miró, Nature morte I [Natura morta I (L’espiga de 
blat)], 1922-1923. The Museum of Modern Art, Nova York. 
Adquisició, 1939 © Successió Miró, 2015 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
1. Un món d’objectes  

 

«Trobo tots els meus temes al camp i a la platja. Trossos d’àncora, 
estrelles de mar, peces de timó, tot apareix a les meves composicions 

[…].»  

(Joan Miró a Joaquim Gomis/Joan Miró. Fotografies 1941-1981: Retrat 

d’un univers. Barcelona: Gustavo Gili, 1994)  
 

Al llarg de la seva vida, Joan Miró va recollir una àmplia gamma d’objectes, una tria 
dels quals es mostra a la vitrina que presideix aquest primer àmbit i que pretén 
connectar el visitant amb la particular atmosfera d’inspiració que envoltava l’artista en 

els seus tallers. Aquest expositor, que se situa ben a la vora dels cabinets de 

merveilles surrealistes, inclou una selecció d’objectes que presenten el Miró 
recol·lector/col·leccionista.  

 
L’artista comparteix amb els dadaistes i els surrealistes la seva predisposició per la 
sorpresa i la troballa inesperada. En aquestes trobades, Miró s’identifica amb les 

manifestacions artístiques anònimes, primitives i populars: objectes precolombins, escultures 

africanes, eines de fusta, figuretes de pa, fragments de ceràmica, siurells, figures del pessebre, 

dibuixos infantils, titelles, joguines, tots ells estímul i inspiració per a la seva obra. A poc a poc, 

Miró va aplegar un museu imaginari d’objectes trobats que van poblar els seus tallers i 
es van reflectir a les seves obres.  
 

En les seves primeres natures mortes del 
1916, Miró dóna un lloc central als objectes 
domèstics populars. Aquestes teles 

representen un preludi de la seva fascinació 
posterior per l’objecte i, per extensió, del seu 
tractament de la pintura com un objecte en si 

mateix. En el catàleg de l’exposició, l’artista 
Perejaume en destaca la qualitat tàctil, 
heretada de les lliçons de Francesc d’Assís 

Galí. El mateix Miró les recordava d’aquesta 
manera, tal com ho recollia Gaëtan Picon el 

1976: «Em feia aclucar els ulls i palpar un objecte o fins i tot el cap sencer d’un 

company i després l’havia de dibuixar de memòria, amb la memòria de les mans.»  
Aquest primer àmbit mostra l’atracció primigènia de Miró pels objectes i la seva 
primera relació creativa amb ells a partir de la seva representació pictòrica. Inclou una 
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selecció de natures mortes entre les quals destaquen dues obres de 1922-1923 
procedents del MoMA de Nova York: Natura morta I (L’espiga de blat) i Natura morta II 

(El llum de carbur), i també l’oli sobre paper del 1916 El tupí. Miró va manifestar 

explícitament la importància de les dues primeres obres perquè van suposar els seus 
primers intents conscients d’incorporar objectes humils a la seva producció i reivindicar 
el valor dels elements populars com a matèria artística. 

  
2. L’assassinat de la pintura  

 
«Sento un fàstic profund envers la pintura; només m’interessa l’esperit 

pur; i no utilitzo els instruments usuals dels pintors –pinzells, tela, 
colors– si no és per ser precís en els cops que clavo. No vull recordar 
les regles de l’art pictòric, sinó perquè em són indispensables avui dia 

per exterioritzar el que sento, de la mateixa manera que la gramàtica és 
indispensable per expressar-se.»  

(Joan Miró a Francisco Melgar. «Artistas españoles en París: Joan 

Miró». Ahora, gener del 1931, Madrid)  
 

Quan Joan Miró coneix André Breton, l’artista inicia la seva relació amb el moviment 

surrealista. En aquest context crea, entre d’altres, la sèrie Ballarines espanyoles 
(1928) i els collages Sense títol (1929), fets amb materials no artístics. El collage i els 
elements objectuals ja hi han substituït la representació pictòrica de la realitat. El 1930 

duu a terme una sèrie d’(anti)pintures, on es presenten imatges cancel·lades o 
ratllades. En aquesta línia d’experimentació, al cap d’un any, Miró ja està immers en 
l’execució d’una sèrie de pintures-objecte, assemblages fets amb objectes trobats. En 

els límits d’aquesta nova lògica, Miró finalment proclama la seva intenció d’«assassinar 
la pintura», tal com ja recollia Maurici Raynal a la seva antologia del 1927. Aquest 
assalt de Miró a la pintura i les seves convencions assenyala el camí cap a una nova 

manera d’abordar el mitjà que a l’últim transforma la nostra comprensió col·lectiva de 
l’art.  
 

En aquest període, Miró entén que la pintura figurativa ja no respon a la veritat 
artística. Llavors s’acosta al collage com una forma més adequada de creació en la 
qual els objectes comencen a figurar per si mateixos, per tal com la materialitat de les 

retallades ja remet a un univers objectual. D’alguna manera, però, aquesta tècnica se li 
acaba revelant també com una manipulació de la realitat. Miró, en la seva recerca 
incessant, al final introdueix elements cada vegada més matèrics a la seva obra fins a 

obrir la porta directament als objectes. Les primeres pintures tractades com a objectes 
que, en si mateixes, podrien ser considerades les primeres escultures apareixen 
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també en aquesta evolució. A la seva obra irromp l’objecte físic i ja no l’abandona mai 
més.  
 

En aquest univers cada vegada més objectual, es poden observar de manera recurrent 
alguns temes vinculats al món surrealista. Un d’ells, la tendresa envers els objectes 
infantils, queda representat a l’obra Les joguines, procedent del Moderna Museet 

d’Estocolm per a aquesta mostra, i que s’exposa per primera vegada a Espanya. 
 
En aquest àmbit, és especialment rellevant la presència d’una de les quatre Ballarines 

espanyoles de Miró, una pintura-objecte del 1928, Ballarina espanyola I. 
 
Entre els collages que s’apleguen en aquesta sala, també destaca una obra sense títol 

del 1929: una a llapis i collage sobre paper. Pel que fa a les antipintures d’aquesta 
època, que Miró nega ratllant-les, la selecció recull dos olis sobre tela de grans 
dimensions del 1930, un dels quals procedeix del Musée Cantini de Marsella i l’altre, 

del Musée de Grenoble.  
 
Finalment, en aquest àmbit CaixaForum Madrid exhibeix plegats tres dels objectes 

assemblats de la sèrie que Miró va dur a terme el 1931, que viatgen des de París, Los 
Angeles i Zuric. El conjunt és rellevant per la singularitat d’aquestes obres i per les 
seves característiques, en contenir elements de gran fragilitat. Va ser precisament 

després d’haver vist aquestes obres que l’escriptor Boris Kochno li va proposar fer 
l’escenografia i el vestuari de Jeux d’enfants dels Ballets Russos de Montecarlo, que 
es va estrenar el 1939. Per il·lustrar aquest episodi, en aquesta sala es pot veure 

també un fragment fílmic d’aquest ballet, del 1939. 
 
3. Del collage a l’escultura  

 

«Només faig servir els objectes que trobo; els aplego tots al meu taller, 
que és molt gran. Poso els objectes al voltant, a terra, i en trio aquell o 

l’altre. N’ajunto uns quants, i de vegades aprofito elements d’altres 

escultures.»  
(Joan Miró a Dean Swanson. Interview de Miró à propos des sculptures. 

Minneapolis: Walker Art Center, 1971)  

 
Cap als anys trenta, Miró situa el collage com la base per a un model transformador de 
la pintura a partir dels dibuixos-collage i dels collages-pintura. Aquesta tècnica li 

ofereix un nou procés per a la generació d’imatges a partir dels fragments de paper. El 
resultat n’és un llenguatge enigmàtic, que recorda les marques primitives de la pintura 
rupestre o els dibuixos dels nens i que, de vegades, va ser mal interpretat com a 



 

 

 

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

10

abstracte, una filiació que l’artista va rebutjar sempre de manera enèrgica. Miró 
explicava aquest procés el 1948 en una entrevista amb James Johnson Sweeney: 
«Acostumava retallar diaris en formes no regulars i enganxar-les sobre làmines de 

paper, dia rere dia vaig acumular aquestes formes. Un cop fets, els collages em 
servien de punt de partida de les pintures. No copiava els collages. Simplement 
deixava que em suggerissin formes.»  

 
Respecte a aquestes declaracions, el comissari William Jeffett ha disposat en aquest 
àmbit un interessant diàleg entre algunes pintures del 1933 i els seus corresponents 

collages preparatoris. Aquesta relació és possible, entre altres motius, gràcies al fet 
que l’arxiu de la fundació conserva els collages preparatoris de pràcticament tota la 
sèrie d’aquestes pintures.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Durant la dècada dels quaranta, Miró va continuar utilitzant cada vegada més sovint 
materials inusuals i suports no associats a les tècniques tradicionals de les belles arts: 
conglomerat de fusta, fragments de metall, fibrociment, etc., tots ells reflectits en la tria 

d’obres d’aquest àmbit. Així, l’artista trenca els enfocaments convencionals de la 
pintura mitjançant la incorporació de materials no pictòrics o la tria de formats inusuals, 
amb la qual cosa nega la funció tradicional de l’art com a il·lusió i, alhora, n’afirma la 

condició material com a objecte. Aquestes recerques el condueixen, més endavant, al 
món de la ceràmica i de l’escultura.  
 

Joan Miró, Pintura, 1933. LaM, Lille musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut, Villeneuve 
d’Ascq. Donació de Geneviève i Jean Masurel © 
Successió Miró, 2015 

Joan Miró, Collage preparatori de Pintura, 1933. 
Fundació Joan Miró, Barcelona © Successió Miró, 

2015 
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4. Ceràmiques i primeres escultures  

«Després dels meus primers intents en escultura, que vaig fer als setze 
anys, a l’estudi de Galí, vaig tornar a l’escultura el 1945 i vaig fer 

ceràmiques amb Artigas. Per a mi, era una forma de posar a prova 

d’alguna manera la pintura. Anteriorment havia fet escultures-objecte, 
però amb una idea totalment diferent, tot ajuntant coses inconnexes.»  

(Joan Miró a Dora Vallier. «Avec Miró». Cahiers d’Art, 1960, París)  

 
Al final de la dècada dels quaranta i el principi de la dels cinquanta, Miró comença a fer 
servir materials més relacionats amb l’escultura com el ferro, la ceràmica i el bronze. 

De vegades, en una sola peça combina tots aquests materials, com en dues sèries 
titulades Escultura-objecte (1950) i Projet pour un monument [Projecte per a un 
monument, 1954], representades en aquest àmbit, en les quals ja s’endevina l’èmfasi 

posterior en la monumentalitat.  
 
De nou, els objectes trobats constitueixen una font d’inspiració, com es pot observar 

en la notable presència de carbasses o en un cap de pedra encastat de ceràmica o 
bronze. L’obra de granit Tête [Cap, 1946-1949], un objecte trobat i, en certa manera, 
una mena d’autoretrat poètic, és el model per a altres escultures de bronze i ceràmica, 

com Tête [Cap, 1953] i Gran personatge (1956). Objectes corrents i populars 
proporcionen un suport anticonvencional per pintar en altres obres importants d’aquest 
àmbit, com ara La post de planxar (1953).  

 
Prèviament a aquesta activitat escultòrica, Miró duu a terme una important activitat 
ceràmica. Com a primera aproximació aprofita fragments residuals que troba en el 

taller del ceramista Josep Llorens Artigas. Amb ell desenvolupa entre el 1953 i el 1956 
una col·laboració tan intensa que Miró gairebé abandona del tot la pintura per dedicar-
se de ple a aquesta activitat. La ceràmica representa per a ell un retorn a l’essència, 

amb materials primaris i una tècnica que li resulta del tot nova. La visita a les coves 
d’Altamira mentre preparava l’enorme mural de ceràmica per a la UNESCO afirma en 
un àmbit més general la comprensió que té de la ceràmica i de l’objecte com a 

elements primordials. 
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5. Escultura de bronze  

 
«Bronze brut, que es vegin tots els petits accidents del guix i les eines. 

Fos molt bàrbarament, traient partit dels accidents de la fosa i de l’atzar, 

juxtaposant planxes, deixant-lo a ple aire.»  
(Anotació de Joan Miró en un quadern personal,  

c. 1964, Fundació Joan Miró, Barcelona)  

 
Des del començament de la dècada dels seixanta, Miró situa cada vegada més 
l’objecte com un component central del seu llenguatge poètic a través, sobretot, del 

seu treball amb l’escultura en bronze. Els objectes funcionen, concretament, com a 
metàfores visuals en aquesta nova poètica de l’artista. Aquest es pot considerar el 
període de més compromís de Miró amb l’escultura.  

 
Alhora, el seu interès per l’objecte condueix a un canvi profund en l’acostament a la 
pintura i al collage. Amb tot plegat, l’artista revisa el discurs de l’assassinat de la 

pintura, tan central en l’obra dels anys trenta. A poc a poc, els esforços de Miró es 
diversifiquen cap a àrees més enllà de la pintura, en intervencions en l’esfera pública, 
accions, escultura pública, etc.  

 
En aquest període, el collage continua sent una referència important, de la mateixa 
manera que l’enfocament heterogeni de la pintura, cada vegada més transformada a 

causa de l’interès de l’artista per l’objecte i l’escultura. Les escultures de Miró es poden 
entendre com a collages tridimensionals. De la mateixa manera que les pintures, les 
escultures no es conceben en termes convencionals. Tal com va explicar el 1974 al 

voltant de la important exposició retrospectiva que va tenir lloc al Grand Palais de 
París, sentia, també, la necessitat d’anar més enllà de l’escultura entesa com a mer 
volum. Miró va optar, llavors, per utilitzar de nou objectes trobats com a base per fer 

assemblages de bronze.  
 
Els objectes model de les escultures de Miró es van quedar sovint en els diversos 

tallers de fosa. Durant anys, la Successió Miró ha recuperat i identificat de manera 
sistemàtica la majoria d’aquests models i els ha relacionat amb les escultures de 
bronze en què es van acabar convertint. Aquest treball tan important demostra fins a 

quin punt l’escultura de Miró va representar una autèntica poètica de l’objecte. Aquesta 
exposició inclou diversos exemples en què es poden contemplar els objectes originals i 
l’escultura enllestida.  

 
A més d’escultures de bronze –algunes d’elles pintades amb l’objectiu de ressaltar els 
objectes–, aquest àmbit es completa amb dues sèries de fotografies de Claude 
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Joan Miró, Tela cremada 1, 1973. Fundació Joan Miró, 
Barcelona © Successió Miró, 2015 

Gaspari, algunes amb anotacions del mateix Miró, que documenten el procés de 
treball de l’artista i l’univers d’objectes originals que es van convertir en escultures de 
bronze. 

 
6. Antipintura i Grand Palais, 1974  

 
«Pintava d’aquesta manera després d’haver estat obsessionat a 

“assassinar la pintura”. Vaig voler eliminar d’arrel tot un art caduc, la 
vella concepció de la pintura, perquè en renasqués una altra de més 

pura i autèntica.»  

(Joan Miró a Lluís Permanyer. «Revelaciones de Joan Miró sobre su 
obra». Gaceta ilustrada, 23 d’abril de 1978, Madrid-Barcelona)  

 

A finals dels anys seixanta i principis dels setanta, Miró es continua qüestionant la 
pintura com a llenguatge vàlid per representar la realitat i segueix avançant en la 
recerca sobre el caràcter objectual de la pintura. Ara l’escomet retallant i apunyalant 

les teles fins a revelar el suport material subjacent, i convidant l’espectador a mirar a 
través –i més enllà– de la superfície de la 
pintura. Aquestes pintures lacerades, 

cremades, es complementen amb pintures-
objecte que funcionen en la mateixa línia que 
les que Miró anomena antipintures.  

 
Altres vegades, Miró va clavar claus a la 
superfície de la pintura o va treballar amb 

suports inusuals com ara el cartró, per posar 
en dubte la pintura tradicional, creadora 
d’imatges, i afirmar la materialitat del mitjà. 

En l’elaboració d’aquestes obres, l’artista va triar de manera deliberada materials 
efímers i humils. Aquesta línia de treball queda representada a Miró i l’objecte per un 
oli sobre tela estil pompier i un altre sobre paper de vidre, tots dos del 1976; una pell 

de vaca pintada a l’oli del 1970; o la lona Dones, ocells, del 1973, entre d’altres. Miró 
també va fer malbé les seves obres mirant de soscavar el valor econòmic associat a la 
pintura en el mercat de l’art i d’enaltir-ne al mateix temps la funció poètica, com es pot 

apreciar a les dues teles cremades del 1973 que s’exposen aquí.  
 
Aquest apartat dedica una atenció especial a la gran exposició retrospectiva de l’artista 

que es va celebrar al Grand Palais de París el 1974. A diferència del que s’esperava, 
Miró es va entestar a fer que la mostra no fos una retrospectiva convencional. Tot i 
disposar d’una abundant secció panoràmica del seu treball anterior, l’artista va aportar 
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un gran gruix d’obres noves creades expressament per a l’exposició. D’aquesta 
manera, amb 81 anys, Miró es presentava com un artista vital, plenament involucrat en 
el procés creatiu, provocador i innovador. Per tot plegat, l’exposició va posar en un 

primer pla l’obra més radical de l’artista: bronzes, ceràmiques, tapissos, antipintures… 
Mitjans, tots ells, que van desafiar el paper tradicional de l’art pictòric. L’àmplia gamma 
de pràctiques heterodoxes que es van presentar a l’exposició del Grand Palais 

marcaria, a més, l’exploració artística de Miró en els anys següents. 
 
Miró i l’objecte mostra una vintena de peces exposades en aquella mostra del 1974 al Grand 

Palais, la major part de les quals procedeixen de la col·lecció de la Fundació Joan Miró, 

referent mundial en el coneixement de l’obra de l’última època de l’artista. Es tracta, per 
exemple, del Quadre-objecte del 1972. 
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

 
PER AL PÚBLIC GENERAL 
 
• CONFERÈNCIA A CÀRREC DEL COMISSARI 

Dimecres 10 de febrer | 19.30 h 
Miró i l’objecte 

A càrrec de William Jeffett, comissari en cap d’exposicions del Salvador Dalí 

Museum, Saint Petersburg, Florida 
Preu de l’entrada: 4 €. Places limitades 

 

• SIMPOSI INTERNACIONAL 

Divendres 15 i dissabte 16 d’abril 
Miró i l’escultura del segle XX 

Aquest simposi internacional pretén situar l’obra de Miró en la tradició de 
l’escultura moderna. 
 

Des dels primers experiments amb collages basats en objectes i escultures a la fi 
dels anys vint i principis i mitjan anys trenta, fins als primers experiments amb la 
fosa en els anys quaranta i les peces de maduresa (dels anys cinquanta als 

setanta), la pràctica escultòrica de Miró convida a establir diverses comparacions 
i/o diàlegs amb l’obra de Picasso, Ernst, Arp, Noguchi, Giacometti, Moore i David 
Smith, entre d’altres. S’analitzarà l’obra escultòrica de Miró en el marc d’una sèrie 

d’extensos diàlegs amb altres artistes. No es tracta d’examinar les influències 
directes, sinó de reintegrar la pràctica de Miró en una història de l’escultura 
moderna de la qual en bona mesura ha quedat marginada. 

 
Els temes variaran des de qüestions pròpies de la tècnica i la producció escultòrica 
fins a la posició de Miró com a productor d’objectes surrealistes i el seu paper en el 

desenvolupament posterior de les pràctiques escultòriques basades en objectes. 
 
Coordinació: Robert Lubar (New York University)  

Simposi organitzat per la Càtedra Miró (Fundació Miró Barcelona i la UOC) en 
col·laboració amb la New York University i l’Obra Social ”la Caixa”. 

 



 

 

 

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

16

VISITES A L’EXPOSICIÓ 
 
• VISITES COMENTADES 

Divendres, a las 18 h, dissabtes, a les 12 i a les 18 h i diumenges/festius a les 12 h 
Durada: 1 h. Preu per persona: 3 €. Places limitades 

 

• VISITES CONCERTADES PER A GRUPS 

Durada: 1 h. Reserves: madridCaixaForum@fundacionlacaixa.org. Preu per grup: 
60 € 

 
• RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE DE LA VISITA GUIADA 

Dijous 11 de febrer, a les 20 h 

Per primera vegada, l’Obra Social ”la Caixa” retransmetrà en directe en línia una 
visita guiada al centre, a través de Periscope. La visita es podrà seguir des de 
https://twitter.com/CaixaForum  

 
ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN (+ DE 60 ANYS) 
 

• CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 

Una activitat de dues hores de durada per gaudir d’una introducció audiovisual i 
d’una visita tranquil·la a l’exposició, per aprofundir en el que interessi més a cada 

grup. Després, es podran compartir impressions en una distesa tertúlia 
acompanyada d’un cafè. 
Horari a concertar amb el centre. Durada: 2 h 

Grups: mínim de 10 persones, i màxim de 30. Preu per grup: 30 € 
Individual: 1 de març, a les 17 h. Preu per persona: 4 € 
Reserves: madridCaixaForum@fundacionlacaixa.org 

 
• VISITES COMENTADES 

Grups: mínim de 10 persones, i màxim de 30 

Reserves: madridCaixaForum@fundacionlacaixa.org 
Preu per grup: 30 € 
Places limitades 

 
PER A LA FAMÍLIA 

 

 
• VISITA TALLER PER A FAMÍLIES +5 

Visita en grup a l’exposició a través d’unes activitats molt enginyoses que, posant fil 

a l’agulla, ens permetran conèixer l’obra de Miró i el potencial dels objectes en l’art. 
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Durada: 90 min. Dissabtes a les 17 h i diumenges a les 11 h. Horari especial 
Setmana Santa: consulteu els dies i horaris a CaixaForum.com/agenda. Preu per 
persona: 2 €. Places limitades. A partir de 5 anys. 

 
• ESPAI EDUCATIU I FAMILIAR 

La colla insòlita +4 

A l’exposició descobrireu els personatges que Miró va crear fent servir tan sols 
objectes, i a l’espai educatiu els podreu construir vosaltres mateixos fins a 
completar una colla ben insòlita. I és que amb la vostra ajuda, semblarà que els 

objectes tinguin vida! 
A partir de 4 anys. 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES 
Grups: 30 alumnes màxim. Inscripció prèvia: www.eduCaixa.com  
Informació: madridCaixaForum@fundacionlacaixa.org 

 
 

• VISITA DINAMITZADA 

Un recorregut per l’exposició que proposa una aproximació als continguts a través 
de l’observació de les obres, el diàleg amb els participants i un seguit d’activitats 
pràctiques. Nivells: a partir de 3r de primària, ESO, batxillerat i FPGM. Durada: 1 h 

i 30 min. Preus: 25 € per grup. 
 

• VISITA TALLER 

Una visita a l’exposició per descobrir l’obra de Miró a través d’activitats originals 
que, de manera senzilla, ens permetran dur a terme les nostres pròpies creacions. 
Nivells: educació infantil, 1r i 2n de primària. Durada: 90 min. Preu: 25 € per grup. 

 
• VISITA COMENTADA 

Nivells: a partir de 3r de primària, ESO, batxillerat i FPGM. Durada: 1 h. Preu: 20 € 

per grup. 
 

• PRESENTACIÓ A PROFESSORS 

16 de febrer, a les 18.30 h. Presentació dels projectes educatius de l’exposició a 
càrrec de Gloria Fernández i Patricia Marqués, autores del projecte. Inscripcions: 
913 307 328, de 10 a 14 h // plopez@fundacionlacaixa.org 
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Del 10 de febrer al 22 de maig de 2016 
 

 

 

 

CaixaForum Madrid 

Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
Tel. 913 307 300 

Fax 913 307 330 
 

Horari 

Obert tots els dies 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 

Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 

 

 
 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 
4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 16 

anys 
 
Venda d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 

públic 
 

 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


