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Nota de premsa 

26/05/2014 

 

La Fundació Joan Miró i la Universitat Oberta de Catalunya presenten la 

Càtedra Miró. La roda de premsa ha comptat amb la presència del rector 

de la UOC, Josep A. Planell; del director de la Càtedra Miró, Robert Lubar; 

i de la directora de la Fundació, Rosa Maria Malet.  

La Càtedra Miró és una iniciativa conjunta de la Fundació Joan Miró i de la 

Universitat Oberta de Catalunya que té l’objectiu d’aprofundir en l’estudi i 

la difusió de Joan Miró. La Càtedra emmarca dues activitats centrals: el 

Grup Internacional de Recerca Joan Miró i el curs de postgrau d’Estudis 

Mironians Fundació Joan Miró - UOC.  

Robert Lubar, professor de l’Institute of Fine Arts de la New York University, és 

el director de la Càtedra. Lubar, especialista en les avantguardes francesa i 

espanyola, ha centrat la seva tesi doctoral i la majoria dels seus treballs de 

recerca en l’obra de Joan Miró. 

 

 

En la presentació de la Càtedra Miró Rosa Maria Malet, directora de la 

Fundació Joan Miró, ha destacat que «el fons documental i artístic de la 

Fundació, de 13.000 peces, és clau per estimular l’estudi i la recerca sobre 

Miró». 

Respecte el curs de postgrau d’Estudis Mironians, que s’iniciarà el curs 

2014-2015, el rector de la UOC Josep A. Planell ha considerat que «la Càtedra 

Miró contribuirà a l’objectiu de la UOC de convertir-se en una finestra de 

coneixement de Catalunya al món». 

  

Josep A. Planell, Rosa Maria Malet i Robert Lubar 

 

http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/catedres/catedra-miro/index.html
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El postgrau compta amb professors experts en Joan Miró i s’estructura en sis 

assignatures de màxim nivell creades específicament per a aquests estudis en 

línia. La llengua vehicular del postgrau és l’anglès, tot i que l’alumnat també 

podrà presentar els seus treballs en castellà.  

El Grup Internacional de Recerca Joan Miró, que es constitueix per tal 

d’ampliar el coneixement acadèmic sobre l’artista, està format per reconeguts 

experts en Joan Miró d’arreu del món, amb el suport de la New York University 

(NYU), que farà una aportació a través de la seva oficina d’ajuts per a la 

recerca, la NYU Global Initiative. Robert Lubar ha apuntat que «amb Miró 

encara queda molt per estudiar i per descobrir» i que «aquesta nova oferta 

d’estudis universitaris especialitzats permetrà aprofundir al màxim nivell en la 

figura i el fons de l’obra de Miró». 

El Grup Internacional de Recerca s’articula en dos nivells amb graus de 

participació diferents: d’una banda, el director científic Robert Lubar i el Comitè 

Executiu que avaluaran i decidiran quins estudis sobre Miró cal desenvolupar i 

prioritzar; i de l’altra, el Comitè Científic, format per equips especialitzats del 

Grup de Recerca i per persones externes, que treballaran els continguts 

acordats. Els temes seleccionats i desenvolupats pel Grup quedaran recollits 

en publicacions i seminaris o bé en exposicions a la Fundació Joan Miró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

 

Premsa Fundació Joan Miró – press@fundaciomiro-bcn.org – +34 93 443 90 70 

Elena Febrero: 646 190 423 / Helena Nogué: 630 634 905  

 

Premsa UOC – premsa@uoc.edu – +34 93 253 23 00 

Anna Sánchez-Juárez: 620 041 736 / Ester Medico: 620 069 273  
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