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La Fundació Serralves, amb la col·laboració de 
l'Obra Social ”la Caixa”, presenta a Oporto una 

exposició inèdita sobre Joan Miró 
 
 

• El president de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de 
Sousa; el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy; el 
primer ministre de Portugal, António Costa; el ministre de 
Cultura del país lusità, Luis Filipe Castro Mendes, i el president 
de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, presideixen 
aquesta tarda la inauguració de la mostra Joan Miró: Materialitat i 

Metamorfosi a la Casa Serralves, a Oporto. 
 

• La mostra està organitzada per la Fundació Serralves amb la 
col·laboració de l'Obra Social "la Caixa" i s'hi descobreixen al 
públic per primera vegada més de 80 obres de Joan Miró, 
propietat de l'Estat portuguès. 
 

• La mostra abasta un període de sis dècades de trajectòria de 
Miró, entre 1924 i 1981. Centrant-se de forma prioritària en la 
transformació dels llenguatges pictòrics, aborda les 
metamorfosis de l'artista als camps del dibuix, pintura, collage i 
tapís. 
 

 
Oporto, 30 de setembre de 2016. Avui s'ha inaugurat a la Casa de 
Serralves, de la Fundació del mateix nom, a Oporto, l'exposició Joan Miró: 

Materialitat i Metamorfosi, que compta amb la col·laboració de l'Obra Social 
”la Caixa”. A l'acte han assistit el president de la República Portuguesa, 
Marcelo Rebelo de Sousa; el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy; 
el primer ministre de Portugal, António Costa; el ministre de Cultura del país 
lusità, Luis Filipe Castro Mendes, i el president de la Generalitat de 
Catalunya, Carles Puigdemont.  
 
També ha estat present a la inauguració el director executiu de 
Vicepresidència de CaixaBank, Ignacio Álvarez-Rendueles. Aquesta 
col·laboració s'emmarca en la nova política d'aliances de la Fundació 
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Bancària "la Caixa" a Portugal, que es traduirà en una major presència de 
l'entitat en els àmbits financer, social i cultural del país lusità. 
 
L'exposició Joan Miró: Materialitat i Metamorfosi, que estarà oberta al públic 
fins el 28 de gener de 2017, inclou més de 80 obres de Miró, que pertanyen 
a l'Estat portuguès. Bona part d'elles s'exhibeixen per primera vegada, 
incloent sis de les seves pintures sobre masonite de 1936 i també sis 
sobreteixims de 1973, com va batejar el crític d'art Alexandre Cirici als 
tapissos de Miró. La mostra submergeix el visitant en el pensament visual de 
Miró, les seves dinàmiques de treball, amb sensacions que oscil·len entre 
allò tàctil i allò òptic, i els processos d'elaboració de les seves obres. 
 
L'Estat portuguès ha manifestat públicament la seva intenció de convertir 
aquesta mostra temporal en permanent a la casa Serralves, un exemple únic 
al país d'arquitectura art decó catalogada com a Monument Nacional. 
 
El comissari de Joan Miró: Materialitat i metamorfosi és Robert Lubar Messeri, 
destacat especialista mundial en l'obra de Joan Miró. El projecte expositiu ha 
córrer a càrrec del prestigiós arquitecte Álvaro Siza Vieira. 
 
 
Col·laboració de l'Obra Social ”la Caixa” 
 
Aquest 2016, l'entitat compta amb un pressupost de 500 milions d'euros, la 
mateixa partida que en els vuit anys precedents i que la consolida com la 
fundació més important d'Espanya per recursos invertits en acció social i en 
una de les més importants d'Europa i del món. A l'àmbit cultural, l'entitat treballa 
perquè l'art, la música, el teatre i les humanitats estiguin a l'abast de tots els 
públics, organitzant nombroses activitats tant als set centres culturals 
CaixaForum com repartides per tot el territori espanyol i a l'àmbit internacional, 
promovent aliances estratègiques amb les principals institucions museístiques 
de l'àmbit internacional. 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació de l'Obra Social ”la Caixa” 
Josué García López: 93 404 61 51  / 638 146 630 / 
jgarcial@fundacionlacaixa.org 
 


