
 

 



 

 EL CENTRO BOTÍN PRESENTA:  

‘JOAN MIRÓ: ESCULTURES 1928-1982’  

 

• És la primera mostra sobre el procés creatiu de Miró a escala internacional. S’hi reuneixen més d’un 

centenar d’escultures, objectes originals i guixos, molts dels quals inèdits, que utilitzava per fer 

assemblages i per crear les seves obres, a més de dibuixos preparatoris, fotografies i vídeos.  

• M.ª José Salazar, membre de la Comissió Assessora d’Arts Plàstiques de la Fundación Botín i experta en 

l’obra de Joan Miró, i Joan Punyet Miró, net de l’artista i cap visible de la Successió Miró, són els 

comissaris de la mostra. 

 

• L’exposició,  es podrà visitar al Centro Botín de Santander del 20 de març al 2 de setembre de 2018. 

Aquesta mostra compta amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". 

 

 

Santander, 19 de març de 2018.- El Centro Botín de Santander obrirà el 20 de març les seves portes a una 

mostra única i antològica, que exhibirà els principals treballs escultòrics de Joan Miró i el seu original procés 

creatiu, allunyat dels cànons tradicionals. Aquesta exposició reunirà per primera vegada més d’un centenar 

d’escultures de tots els períodes artístics de Miró (Barcelona, 1893 – Palma, 1983), a més de dibuixos, 

esbossos preparatoris dels seus treballs, fotografies de l’artista, vídeos en què es pot contemplar el seu procés 

en la fosa i els objectes amb els quals creava les seves obres, molts dels quals inèdits, reunits per primera 

vegada i restaurats expressament per a aquesta exposició.  

L’assemblage de materials que el mateix Joan Miró recollia durant els seus passejos pel camp i la 

transformació d’objectes quotidians en peces artístiques són els signes d’identitat del treball escultòric de 

l’artista, per a qui la llibertat i la poesia van ser l’essència de totes les seves creacions. «Em sento atret per una 

força magnètica cap a un objecte, sense cap premeditació; després em sento atret per un altre, que, en 

veure’s lligat al primer, produeix un xoc poètic, passant abans per aquella fiblada plàstica, física, que fa que la 

poesia et commogui realment i sense la qual no serà eficaç…», explicava Joan Miró amb relació al seu procés 

creatiu. 

Concebuda únicament i exclusivament per al Centro Botín, «Joan Miró: Escultures 1928-1982» es podrà 

veure al nou centre d’art de la Fundación Botín, a Santander, del 20 de març al 2 de setembre de 2018. Una 

exposició en la qual ha col·laborat l’Obra Social ”la Caixa”. 

Aquesta exposició antològica constitueix una fita en l’acostament a la figura de Miró pel que fa a l’escultura. 

Així, per primera vegada es podrà apreciar el treball creatiu de l’artista, mostrant els objectes originals i els 



 

diversos materials que utilitzava en les seves creacions, el seu treball en les diferents foses, els projectes per 

a monuments, les seves idees plasmades en esbossos i la seva selecció de materials, fins a l’última 

transformació en la peça buscada. 

Comissariada per M.ª José Salazar, membre de la Comissió Assessora d’Arts Plàstiques de la Fundación Botín i 

experta en l’obra de Miró, i Joan Punyet Miró, net de l’artista i cap visible de la Successió Miró, la selecció 

d’obres abraça des de la primera peça, creada el 1928, fins a l’última, datada el 1982. Així mateix, hi ha 

representats tots els materials amb els quals va treballar l’artista: ferro, bronze, fusta, pintura, fibres de vidre, 

poliuretà o resina sintètica. S’hi inclou també una selecció de la col·lecció privada d’objectes petits i curiosos 

que el mateix Miró guardava a les prestatgeries de la seva biblioteca, la qual la seva família ha cedit 

generosament i que és, en certa manera, el fonament del seu món escultòric. Segons el mateix artista, «Vull 

fer escultures enormes. Em preparo amuntegant coses al meu estudi». I certament, l’artista «crea amb ells un 

món fantasmagòric, irònic i lúdic, i pot semblar fins i tot que l’escultura està formada per una conjunció 

inversemblant d’objectes, obtinguts a l’atzar, però res més lluny de la realitat. Miró intuïa i buscava les 

formes», afirma M.ª José Salazar.  

La majoria de peces provenen de la col·lecció privada de la família de Miró, de la Fundació Miró de 

Barcelona i de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, a més d’obres cedides per institucions 

internacionals, entre les quals destaquen el Museum of Modern Art de Nova York, la The Pierre and Tana 

Matisse Foundation de Nova York, la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence i la Galerie Lelong de París, 

com també el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundació Bancària ”la Caixa” o el Govern de les 

Illes Balears. 

L’exposició s’ha disposat, considerant la cronologia, en cinc espais. En línies generals, es pot afirmar que «Joan 

Miró: Escultures 1928-1982» exhibirà una selecció de les seves millors construccions, assemblages, escultures 

monumentals, com també imatges diverses del seu procés creador preses per grans fotògrafs, com ara 

Joaquim Gomis, Josep Planas Montanyà o Francesc Català-Roca; d’esbossos que ens remeten ala seva constant 

entrega i recerca de les formes, i, especialment, dels materials originals amb què concep les peces en la 

soledat del seu estudi. 

Aquesta mostra inclourà peces significatives com ara Danseuse Espagnole (1928), que és el seu primer treball 

en la cerca d’una tercera dimensió, o la construcció Painting –Object (1931). També destaquen obres que 

l’artista anomena Femme, amb les quals crea els seus primers bronzes el 1949 o que reprèn un any més tard, 

barrejant os, pedra i ferro. Les seves escultures pintades del 1967, com Femme et oiseau, Personnage o Jeune 

fille s’évadant, entre altres treballs; escultures monumentals, com Femme Monument (1970), Personnage i 

Porte I, totes dues del 1974, L’Oeil attire les diamants (1974), en la qual reprèn treballs experimentals, o 

Souvenir de la Tour Eiffel (1977), una escultura de tres metres d’alçada concebuda amb l’assemblage de 

diversos objectes. 



 

Finalment, val la pena esmentar que aquesta exposició disposarà d’una publicació, editada expressament, que 

recull textos sobre el procés creador de Miró, a càrrec de M.ª José Salazar i de Joan Punyet Miró i Emilio 

Fernández Miró, nets de l’artista, que hi aporten el seu coneixement directe i que han participat en 

l’organització de la mostra, que feia anys que s’estava gestant. A més d’una biografia escultòrica, aquest 

catàleg inclourà per primera vegada la reproducció fotogràfica de totes les obres en exposició, juntament amb 

la catalogació i reproducció d’imatges dels objectes i materials que componen o que han servit per a la creació 

de les obres. 

Recorregut de l’exposició 

Rep els visitants de la mostra l’escultura Personnage (1974), obra que es podria dir que resumeix el procés 

creador de Miró a l’hora d’assemblar objectes diversos que executa finalment en resina sintètica pintada. Aquí 

s’exposaran les primeres peces que va reunir Miró, moltes de les quals són desconegudes, de petites 

dimensions i molt delicades, i també les dues primeres escultures que l’artista català va fer en bronze, 

juntament amb la seva primera gran obra monumental, Oiseau solaire (1966).  

Al costat d’aquest espai, i amb sentit didàctic, es mostrarà el procés creatiu de Miró. Per això, s’hi exhibiran 

diverses obres acompanyades dels materials originals que recollia l’artista durant els seus passejos pel camp i 

que, després, feia servir per concebre les escultures. Aquest és el cas de Tête de taureau (1970), que sorgeix 

d’una arrel d’una vella olivera.  

També se serveix d’objectes de la vida quotidiana, com ara sabons, una figura d’un gall d’indi d’un pessebre 

nadalenc o un xiulet que es mostraran juntament amb l’escultura final; o bé els guixos preparatoris de les 

peces, retocats i pintats a vegades per l’artista, sense obviar els seus treballs directes, com quan utilitza la seva 

pròpia empremta del peu en la cerca de noves formes. Així, en aquest espai es vol mostrar com Miró no busca 

ni selecciona, només troba el que la seva imaginació desbordant li fa veure, dotant l’escultura d’una identitat 

pròpia i d’una unitat que es basa en la mateixa poètica de la construcció. 

En un tercer espai s’exhibiran peces certament singulars, escultures amb diferents textures. Són obres 

sorgides de la utilització d’objectes d’ús quotidià, com la trona del seu net, i d’altres en què de nou 

experimenta i retorna als seus orígens, i, especialment, peces mai vistes fins ara. En aquest sentit, es mostren 

de manera inèdita les tres úniques peces que es conserven, originals i completes, dels muntatges que feia Miró 

abans de fer-ne el trasllat al bronze. 

En un quart àmbit, podrem contemplar els seus projectes monumentals, o les seves escultures filiformes, 

lleugeres però potents. Aquí s’exposarà Porte I (1974), juntament amb un vídeo en el qual s’aprecia el 

procediment de la fosa d’aquesta peça, concebuda expressament per ser exposada al Grand Palais de París, el 

1974. 

Tancaran l’exposició les grans peces en color de l’artista. Miró hi utilitza una gamma cromàtica concreta i 

definida en tons purs —verd, blau, vermell, groc, negre—, que són translacions de la terra, de la llum i del sol, i 



 

que mostren tant la predilecció de l’artista pels colors intensos i brillants del romànic, com l’admiració que 

sentia per l’obra de Gaudí.  

En tots aquest espais, i repartides cronològicament per la sala, es podran veure peces monumentals —de més 

de tres metres d’alçada— que fan al·lusió al desig de l’artista de fer escultures en gran format per mostrar-les 

en espais urbans i arribar d’aquesta manera a un públic més ampli. 

ETAPES ARTÍSTIQUES DE MIRÓ 

Els inicis escultòrics a París 

Creador incansable i innovador, Miró comença a París el 1928 la construcció del seu personal llenguatge en 

tres dimensions i, tot i que s’inicia en el format pictòric tradicional, evoluciona cap a formes més sintètiques, 

per configurar un nou discurs en el desenvolupament de l’escultura contemporània. Així, les seves primeres 

creacions són obres que s’acosten a les avantguardes, però també especialment personals i lliures, de manera 

que configuren un món propi, anomenat a vegades mironià. Miró superposa a l’espai pictòric fusta, cordills, 

taules i metall; d’aquesta manera les formes se substitueixen per elements com el paper de vidre o el suro, i 

els símbols, per objectes reals com el cartabó o la ploma, que sens dubte obren el camí de l’escultura. 

Són treballs escassos però importants, que amb prou feines han arribat a nosaltres, potser per la mateixa 

fragilitat dels materials. 

Represa de l’escultura 

Als anys quaranta, davant la dura realitat de la vida circumdant, com les guerres i l’exili, Miró s’escuda en un 

món irreal de somnis. La seva soledat i el seu aïllament del món de l’art són el germen de la dedicació de Miró 

a l’escultura, que reprèn arran de la col·laboració amb el ceramista Josep Llorens Artigas. És el vertader 

naixement del Miró escultor, i els seus treballs, entre 1946 i 1956, estan estretament lligats a la ceràmica. 

La llibertat, la poètica i la imaginació creativa de Miró se supediten al domini d’Artigas. La col·laboració entre 

tots dos s’intensifica en rebre l’encàrrec de dos grans murals per a la seu de la UNESCO a París. 

Elabora en aquesta etapa els seus primers bronzes, en què concep una figura iconogràfica pròpia que sorgeix a 

partir de l’assemblage d’objectes vulgars d’ús quotidià, dotant-los d’una visió poètica; els anomena, 

genèricament, Femme, fent referència no tant a una determinada dona sinó a un concepte universal de la 

dona. «Sens dubte és la seva temàtica predilecta, i hi recorre al llarg de tota la seva trajectòria, juntament amb 

ocells i estrelles; una certa combinació de tots aquests elements li possibilita qualsevol transgressió, a la 

vegada que l’identifica amb un llenguatge còsmic propi i identificatiu», explica M.ª José Salazar. 

Nous tallers i maduresa de la seva obra 

El 1956 es tanca aquest cicle i s’obre un nou temps vital i artístic en el qual és cabdal el seu trasllat a Palma, on 

fixa la seva residència. Allà, Josep Lluís Sert li construeix un estudi que li proporciona espais nous i aïllats, on 

pot fer realitat el seu vell anhel de tenir el seu propi taller. S’hi suma aleshores Son Boter, la «possessió» (casa 



 

senyorial de caràcter rural) del segle XVIII on treballa l’escultura, esbossant fins i tot les escultures a les parets 

de l’edifici. 

Es fa així realitat un anhel de l’artista: «construir-me un gran taller, ple d’escultures, que en entrar es produeixi 

una fortíssima impressió de trobar-se en un món nou… A diferència dels quadres que estan girats contra la 

paret o de les imatges fetes sobre una superfície plana, les escultures han de semblar monstres vivents que hi 

habiten». 

S’inicia un període voluntari de reflexió i silenci, fins que el 1962 reprèn de nou l’escultura i comença l’etapa 

més fecunda i personal de l’artista. 

En aquest període prenen protagonisme els materials rebutjats, que eleva al màxim nivell, sota la irregular 

pàtina del bronze. «Com si es tractés d’una relíquia grega, etrusca o romana trobada en un derelicte. Aquest 

era el desig del meu pare, segons em va comentar: deixar un referent de la singularitat dels objectes utilitzats 

en les seves construccions, mantenint el continent però aportant-hi un contingut simbòlic i metafòric», explica 

la Maria Dolors, filla de l’artista. 

«L’artista fa un escac i mat, a través dels seus assemblages poeticoescultòrics, a l’existència del món exterior. 

Un món exterior “caçat” en la teranyina dels seus somnis per transformar-lo en alguna cosa molt diferent, que 

ens endinsa en la realitat del nostre propi escenari còsmic», subratlla Joan Punyet Miró, que també explica que 

«els passejos quotidians pel camp, la platja i els voltants de casa seva el nodrien d’objectes i materials 

insospitats». Per al net de l’artista, l’obra del seu avi està carregada de reflexió, però també d’intuïció, ja que 

és «compromesa i a la vegada lúdica, i està sempre oberta a l’experimentació». 

A finals dels anys seixanta es dedica intensament a l’escultura, però abordant-la d’una manera més lliure i 

segura. Així, entre 1966 i 1971, crea cent noranta-una figures imaginàries que sorgeixen de l’assemblage de 

materials, de la transformació d’objectes trobats, i en les quals tenen una gran importància no solament els 

nous espais de què disposa —on trasllada les troballes més insòlites—, sinó també les col·laboracions que 

estableix amb diversos fonedors internacionals. 

«Els seus tallers es van anar poblant d’objectes, i recolzats a les parets, a terra o damunt les taules, reposaven i 

esperaven les combinacions que l’atzar o la reflexió indiquessin en el moment oportú. La mà de Miró 

reaccionava a l’instant», precisa el seu net Joan Punyet. En aquesta mateixa línia, Punyet assegura que «el seu 

ull intuïtiu predeia quins eren els que podien ser desemmascarats, qüestionats pel seu esperit surrealista, per 

intentar buscar la seva personalitat a la cara oculta». 

En aquesta mateixa etapa, comença a concebre peces monumentals i obre una via molt interessant amb 

escultures en color, tal com es mostra a l’últim espai de l’exposició. 

Crea figures equilibrades en les seves pròpies formes, poètiques, que Miró apropa a la nostra imaginació a 

través de suggeridors títols. Configura d’aquesta manera un món singular únic, que feia anys que buscava. 



 

Miró no es limita a enviar els materials o a visitar els tallers per comprovar o seguir l’estat de les obres, sinó 

que hi va personalment i veu tot el procediment. Segons el seu net, Joan Punyet Miró, «l’artista ho preparava 

tot d’avançada als seus tallers de Palma, on dibuixava la presentació dels objectes que conformarien les 

escultures resultants. Poc després arribava a la foneria amb les seves carpetes plenes de dibuixos preparatoris, 

que explicaven com s’havien de col·locar tots els objectes». 

Aquests treballs es comencen a mostrar, conjuntament amb la pintura, a les grans exposicions internacionals 

de la seva obra. I ja el 1972 es publica la seva primera monografia, Miró escultor, amb text de Jacques Dupin i 

fotografies de Català-Roca. Un any més tard, Maeght edita Miró sculpteur, escrita per Alain Jouffroy i Joan 

Teixidor, tasca que conclouen amb gran criteri el seu net, Emilio Fernández Miró, juntament a Pilar Ortega, en 

editar el 2006 Joan Miró. Sculptures. Catalogue raisonné 1928-1982. 

Durant els últims anys de la seva producció, rep encàrrecs de gran rellevància per emplaçar escultures en 

espais públics, cosa que agradava moltíssim a Miró, ja que sempre va buscar transcendir els espais del taller o 

de les sales d’exposicions per entrar a formar part d’un entorn urbà que competís amb la naturalesa per 

atansar-se així a un públic més ampli, buscant sempre la interacció amb els espectadors, amb els quals volia 

establir un diàleg poètic i lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dades biogràfiques de l’artista  

1893. El 20 d’abril, Joan Miró i Ferrà neix a Barcelona. 

1910. Acaba els estudis de comerç i comença a treballar de comptable. 

1911. Contrau la febre tifoide i passa la convalescència a Mont-roig, on es dedica a la pintura. 

1918. Fa la primera exposició individual a les Galeries Dalmau de Barcelona. 

1920. Viatja per primera vegada a París. 

1924. Es reuneix amb un grup de poetes i escriptors d’avantguarda al taller d’André Masson. 

1928. Comença la seva primera etapa escultòrica amb obres tridimensionals, d’escàs volum.  

1930. Neix a Barcelona la seva única filla, Maria Dolors. 

1946. Durant un període de deu anys, desenvolupa escultures íntimament lligades als seus treballs ceràmics. Concep 

Oiseau solaire i Oiseau lunaire com a forces antagòniques . 

1947. Viatja per primera vegada als Estats Units, on rep l’encàrrec de fer un mural per a la Gourmet Room del Terrace 

Plaza Hotel de Cincinnati. És el seu primer encàrrec privat.  

1949. A partir d’ara es dedica a l’obra gràfica amb intensitat.  

1954. Li concedeixen el Gran Premi Internacional del Gravat a la XXVII Biennal de Venècia. 

1955. Rep l’encàrrec de la UNESCO de crear dos grans murals per a la seva seu de París. 

1956. Es trasllada definitivament a Palma, on s’ha construït una casa i un taller. 

1958. S’inauguren els dos murals de la UNESCO a París. 

1962. Comença un temps d’inflexió i reflexió en què reprèn l’escultura, i que donarà lloc a la seva tercera etapa. 

1966. Viatja al Japó, per primera vegada, amb motiu d’una retrospectiva al Museu Nacional d’Art de Tòquio.  

1967. S’instal·la un mural de ceràmica, fet en col·laboració amb Josep Llorens Artigas, al Salomon R. Guggenheim 

Museum de Nova York. Li concedeixen el Carnegie International Grand Prize de pintura. 

1971. Es crea la Fundació Joan Miró de Barcelona. 

1975. La Fundació Joan Miró de Barcelona, dissenyada per l’arquitecte Josep Lluís Sert, obre les seves portes . 

1978. La Generalitat de Catalunya li atorga la primera Medalla de la Generalitat (categoria Or). Dona a la ciutat de Madrid 

l’escultura Mère Ubu, que s’ubica al Museu d’Escultura a l’Aire Lliure del passeig de la Castellana. 

1980. El rei emèrit Joan Carles I li lliura la Medalla d’Or de les Belles Arts. Aquest any també inaugura un mural al Nou 

Palau de Congressos i Exposicions de Madrid. 

1983. Amb motiu del norantè aniversari de l’artista, tenen lloc al món una sèrie d’exposicions, homenatges i 

publicacions. El 25 de desembre Joan Miró mort a Palma. 

 



 

Joan Miró: Escultures 1928-1982 

Dates: 20 de març - 2 de setembre de 2018 

Comissaris: M.ª José Salazar, membre de la Comissió Assessora d’Arts Plàstiques de la Fundación Botín, i Joan 

Punyet Miró, net de l’artista i cap visible de la Successió Miró 

Horaris: hivern (d’octubre a maig), de dimarts a diumenge, de 10.00 a 20.00 h; estiu (de juny a setembre), de 

dimarts a diumenge, de 10.00 a 21.00 h 

Centro Botín 

Muelle de Albareda, s/n  

39004 Santander 

Més informació: www.centrobotin.org  

 

«Davant d’una escultura de Miró el més important potser és escoltar atentament el xiuxiueig de la intuïció 

per intentar, així, descodificar-la i poder-nos endinsar en el misteri de la seva creació», Joan Punyet Miró. 

Imatges per a ús de premsa 

A l’àrea de premsa del web del Centro Botín et pots registrar per descarregar el material gràfic disponible, tant 

de l’exposició com de l’edifici, amb els seus crèdits corresponents. 

………………………….. 

Centro Botín 

El Centro Botín, obra de l’arquitecte Renzo Piano, és un projecte de la Fundación Botín que aspira a ser un centre d’art 

privat de referència a Espanya, una part del circuit internacional de centres d’art de primer nivell, que contribuirà a 

Santander, a través de les arts, a desenvolupar la creativitat per generar riquesa econòmica i social. Serà també un lloc 

pioner en el món per al desenvolupament de la creativitat, i aprofitarà el potencial que tenen les arts per al 

desenvolupament de la intel·ligència emocional i de la capacitat creadora de les persones. Finalment, serà un nou lloc de 

trobada en un enclavament privilegiat del centre de la ciutat, que completarà un eix cultural de la cornisa cantàbrica, per 

convertir-se en un motor per a la promoció nacional i internacional de la ciutat i la regió. 

 

Més informació:  

Fundación Botín 

María Cagigas 

mcagigas@fundacionbotin.org 

Tel.: 942 226 072 

 


