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Presentació de la publicació Quadern 3615. 11 accions artístiques a 

partir de Joan Miró 

Dimecres, 11 de maig de 2016, 19 h 

Biblioteca Jacques Dupin, Fundació Joan Miró 

 

 

Nota de premsa 

 

 

La Fundació Joan Miró acull la presentació de la publicació Quadern 

3615. 11 accions artístiques a partir de Joan Miró. 

 

Quadern 3615 és un llibre-acció impulsat per la Fundació Joan Miró 

i editat per Cuscusian*s mitjançant un procés de cocreació que ha 

articulat les aportacions de més de vint persones de diferents 

col·lectius. 

 

El volum proposa onze accions artístiques a partir de l’obra de Miró 

amb l’objectiu de donar a conèixer als lectors els processos creatius 

de l’artista i activar la seva creativitat.  

 

El llibre estarà disponible a l’inici del curs vinent als Centres de 

Recursos Pedagògics de tot Catalunya com a eina educativa 

complementària pels als cicles de primària i secundària. 

 

Noemí Tomàs, membre del departament Educatiu de la Fundació, 

Teresa Martí, responsable de la Biblioteca Jacques Dupin, Lluís 

Sabadell, impulsor de l’editorial Cuscusian*s i Marc Torrent, de 

L’Automàtica intervindran en la presentació d’aquesta publicació, 

que tindrà lloc a la Biblioteca Jacques Dupin de la Fundació Joan 

Miró dimecres, 11 de maig de 2016, a les set del vespre. 
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Barcelona, 4 de maig de 2016. «El gust per l’anonimat porta al treball col·lectiu 

[...]. El treball anònim ha de ser alhora col·lectiu i molt personal. Cadascú ha de fer 

el que desitgi, amb tanta naturalitat com respira.» Joan Miró a TAILLANDIER, Yvon, 

Je trevaille comme un jardinier, 1959. 

 

Quadern 3615 és un llibre-objecte impulsat per la Fundació Joan Miró, editat per 

Cuscusian*s i imprès a L’Automàtica. El volum proposa onze accions artístiques 

basades en l’obra de Miró. L’objectiu del llibre és donar a conèixer d’una manera 

lúdica i a la vegada rigorosa els processos creatius de l’artista a fi d’activar la 

creativitat dels lectors.  

 

Partint d’un projecte inacabat de Joan Miró per a la realització d’un llibre d’artista, el 

quadern s’ha produït mitjançant un procés de cocreació en el qual han participat més 

de vint persones de diferents departaments de la Fundació, de la comunitat 

educativa, de Cuscusian*s i de L’Automàtica, entre d’altres col·lectius. El títol del 

llibre, Quadern 3615, és un joc numèric que fa referència a la data del projecte 

original de Miró –1936– i al moment en què s’ha publicat el quadern actual, editat 

a finals de 2015. 

 

Entre d’altres iniciatives a l’entorn d’aquest material, el llibre estarà disponible a 

l’inici del curs vinent als Centres de Recursos Pedagògics de tot Catalunya com a 

eina educativa complementària pels als cicles de primària i secundària. La maleta 

que s’oferirà a les escoles, i que inclourà el quadern i materials de suport per a la 

realització de les accions, es desenvoluparà també a partir de la metodologia de 

cocreació, en diàleg amb Cuscusian*s i la comunitat educativa. 

 

Un «sintetitzador d’imatges» per aprendre a copsar els trets essencials de les 

formes, «tipotaques» per estimular l’ús creatiu dels recursos tipogràfics o una 

«microcomposició musical» amb culleres són algunes de les propostes que inclou el 

volum, que ja es va posar en acció en un taller familiar del programa educatiu de la 

Fundació amb la participació de més de 140 persones. 

 

La presentació de Quadern 3615. 11 accions artístiques a partir de Joan Miró 

tindrà lloc el proper dimecres 11 de maig de 2016 a les set del vespre a la Biblioteca 

Jacques Dupin de la Fundació Joan Miró. Hi intervindran alguns dels cocreadors del 

projecte, compartint les seves experiències sobre el procés de creació col·lectiva:  

Noemí Tomàs, membre del departament Educatiu de la Fundació, Teresa Martí, 

responsable de la Biblioteca Jacques Dupin, Lluís Sabadell, impulsor de l’editorial 

Cuscusian*s i Marc Torrent, de L’Automàtica, entre d’altres. Durant la presentació 

s’exposarà la maqueta del quadern i es projectarà un audiovisual sobre la iniciativa. 
 

 

Per a més informació: 

Premsa Fundació Joan Miró | Elena Febrero – Amanda Bassa   

+34 934 439 070 | press@fmirobcn.org 
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