
Miró en joc
2 + 1 = Miró
Un joc per a grans observadors

CAT



A uns grans observadors com vosaltres no us 
serà gens difícil jugar al 2 + 1 = Miró.

Què trobareu en aquest joc?
— 12 fotografies de Joan Miró fetes pel seu amic 

Joaquim Gomis, que va retratar moments emblemàtics 
de la vida de l’artista.

— 6 frases de Joan Miró en les quals explica què li 
agrada, com treballa o amb què somia. 

Com es juga al 2 + 1 = Miró?
— Retalleu  totes les fotografies i els textos.  
— Barregeu totes les imatges i intenteu associar-les  

de dues en dues.
— Mireu de trobar quina frase correspon a cada  

grup d’imatges que heu fet.
— Al final, us haurien de quedar sis grups formats  

per dues fotografies i una frase cadascun. 

D’aquesta manera arribareu  
a la fórmula final:

2 +1 = Miró!



Em llevo a les sis del matí i 
esmorzo —una mica de pa 
i cafè— i abans de les set 
estic treballant. Pinto tota 
l’estona des de les set fins 
a les dotze. En questa hora 
faig una mica d’exercici físic 
durant mitja hora.



Quan veig un arbre, per 
exemple un garrofer, sento 
que l’arbre em parla. Té ulls. 
Hi pots parlar.



El meu somni, quan podia 
fixar-me en algun lloc,  
era de tenir un gran taller 
[...] per disposar d’espai, 
tenir-hi moltes teles, perquè 
com més treballo més ganes 
en tinc.



Quan viatjo sempre duc  
a la butxaca una garrofa de 
Mont-roig.



Només faig servir el que 
trobo; ho deso tot dins del 
meu taller, que és molt 
gran. Col·loco els objectes 
a terra i després en trio un o 
un altre. Combino diferents 
objectes i, de vegades, torno 
a utilitzar elements d’altres 
escultures.



Tres formes que han 
esdevingut obsessions en 
mi representen la influència 
d’Urgell: un cercle vermell, 
la lluna i un estel.



Miró en joc és una sèrie de recursos 
educatius per conèixer diferents 
aspectes sobre Joan Miró: la seva 
vida, la seva obra o els seus processos 
de treball.

Pots fer servir aquests materials per 
preparar la teva visita a la Fundació 
Joan Miró o per continuar aprofundint 
els teus coneixements a casa  
o a l’escola.

Observa, crea i diverteix-te amb 
aquesta col·lecció de jocs per a nens  
i nenes de totes les edats!
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