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Joan Miró i Ferrà (Barcelona, 20 d’abril de 1893 - Palma, Mallorca, 25 de desembre de 1983) va 
ser un pintor, escultor, gravador i ceramista català, considerat un dels màxims representants 
del surrealisme. 

A la seva obra va reflectir el seu interès pel subconscient i pel seu país. Les seves primeres 
obres mostren fortes influències fauvistes, cubistes i expressionistes, evolucionant cap a una 
pintura més plana, com ho és el seu conegut quadre La masia, de 1921-1922, que evoca el mas 
d’estiueig de la família a Mont-roig del Camp. A partir de la seva estada a París, la seva obra es 
torna més onírica, coincidint amb les directrius del surrealisme però sense arribar a incorpo-
rar-se formalment a aquest moviment. En nombroses entrevistes i escrits que daten de la dè-
cada del 1930, Miró va manifestar el seu desig d’abandonar els mètodes convencionals de pin-
tura, que en les seves pròpies paraules es concreta en «matar-los, assassinar-los o violar-los», 
per poder afavorir una forma d’expressió que fos contemporània, i no voler doblegar-se a les 
exigències ni a l’estètica d’aquests mètodes, ni tan sols en els seus compromisos vers els su-
rrealistes.[3] Més endavant l’autor mostra interès per l’espiritualitat japonesa de tipus zen i per 
l’expressionisme abstracte dels Estats Units. Als anys 50 es va instal·lar a Palma, on va trobar 
un espai de refugi i de treball, gràcies al taller construït pel seu amic Josep Lluís Sert. Miró va 
morir a Palma als noranta anys.

Un dels espais on millor es troba representada la seva obra és la Fundació Joan Miró, funda-
da el 1975 i ubicada a Barcelona. Es tracta d’un centre cultural i artístic creat per difondre les 
noves tendències de l’art contemporani, constituint-se amb un gran fons d’obres donades pel 
mateix autor. També hi ha importants fons d’obra seva a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma, 
al Centre Georges Pompidou de París, al MoMA[4] al Museu Reina Sofia i a l’Espacio Miró de 
Madrid, al Guggenheim de Nova York, a la Tate Modern de Londres i al Moderna Museet d’Es-
tocolm.

Fundació Joan Miró

https://www.fmirobcn.org/

