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La realització d’aquest projecte ha estat possible gràcies a una llicència 

d’estudis retribuïda concedida pel departament d’educació de la 

Generalitat de Catalunya, en la modalitat B1 del curs 2008-2009. Resolució 

EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008)). 

 El departament d‘educació no és el responsable de les despeses originades 

en el desenvolupament i creació del projecte. 

Vull agrair l’interès i suport mostrat pel Departament d’Educació de la 

Fundació Miró de Barcelona per les propostes que els mestres i les mestres 

fem, des de l’escola, per a treballar i apropar l’art d’aquest artista als nens i 

nenes. 
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   Els símbols i els colors: 

L’art en general i el de Joan Miró, en concret, va lligat a la vida, a l’entorn i a les 

experiències i sensacions que hi tenim. Quan expliquem aquestes vivències 

podem fer-ho d’una manera àmplia, genèrica, amb molts detalls o, tot el contrari, 

d’una forma concreta, clara, concisa i amb pocs detalls. 

Les dues opcions són vàlides, i, evidentment, les dues s’apliquen a l’art, en els 

diferents estils i tècniques dels artistes, però, mentre la primera deixa poc espai 

per a imaginar, perquè ja proporciona quasi bé tota la informació, la segona 

sembla que ens aporta les eines elementals per entendre un missatge però 

permet elevar-nos, imaginativament, a una interpretació, la que suggereix 

l’artista, o una personal. 

Els quadres de Joan Miró són amb pocs detalls però amb molta vida.  Fa servir 

elements molt simplificats, reduïts al màxim però mantenint el màxim de sentit. 

Per a Joan Miró, els colors dels seus quadres formen part, junt amb els símbols, 

d’un llenguatge, d’un codi o alfabet propi que utilitza en diferents obres, enviant 

missatges a qui les admira. 

Ell diu que els colors són com les notes que composen una peça musical o com 

les paraules que composen un poema. Amb ells explica coses, situacions,... els 

símbols les expliquen. 

Joan Miró és un artista molt adient per a treballar a l’educació infantil perquè, les 

seves obres senzilles, esquemàtiques i vistoses, resulten atractives en  el treball 

del llenguatge plàstic i artístic en aquestes edats; la regularitat en la utilització de 

colors i de símbols amb el mateix sentit a diferents obres fa que puguem 

interpretar, si més no intentar-ho o fer-ne una aproximació (infantilitzada per als 

nens i nenes) per treure una explicació, un sentit a la imatge que hi ha. 
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Miró ens apropa les seves obres als infants a través d’un llenguatge subtil i clar, 

concret, que deixa captar ràpidament formes molt bàsiques que permeten als 

infants fer una anàlisi, una visió ràpida del missatge i entendre’l a partir dels 

símbols i dels colors que sempre utilitza.  Aquesta esquematització, mancada de 

complexitat en el traç i les formes, fa, de les obres de Miró, un art atractiu, 

comunicatiu i fàcil d’imitar i aprendre pels nens i nenes. 

Fa servir unes tècniques divertides, que convida a dur-les a la pràctica, sobre tot 

perquè els resultats no demanen als nens i nenes uns perfils estandarditzats 

socialment sinó, que un gaudi en el procés.   

Però, a més a més, si juguem a desglossar, a descomposar les seves obres 

separant tos els elements es dedueix un  llenguatge matemàtic de caire lúdic, 

ple de moviment i d’expressió, molt propi de l’escola i de l’entorn infantil.  Són 

formes i colors elementals, molt pròxims i que els nens i nenes poden trobar per 

tot arreu, però també són línies (llargues, curtes, amples, estretes, obertes, 

tancades,...), hi ha cercles, circumferències, regions geomètriques, límits, plens i 

buits, nocions espacials anomenades cel i terra (a dalt i a baix), hi ha els colors 

primaris, els secundaris, el blanc i el negre. 

I com a tota expressió artística hi ha un lligam afectiu, emocional, de l’artista que 

queda palès en els colors i les tècniques emprades; aquestes mostren sovint 

l’estat d’ànim de l’artista, els seus sentiments vers alguna situació,... i els que 

mirem l’obra podem jugar a interpretar aquest llenguatge. 

 

  


