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Signatura i presentació pública de la Càtedra Fundació Joan Miró-UPF 
d’Art Contemporani  
Divendres, 3 de juny de 2022 
Fundació Joan Miró, Barcelona 
 
 
 
Nota de premsa 
 
 
 
La Fundació Joan Miró i la Universitat Pompeu Fabra creen la Càtedra 
Fundació Joan Miró-UPF d’Art Contemporani 
 

La Càtedra, dirigida per Manel Jiménez, vicerector de 
Transformació Educativa, Cultura i Comunicació de la UPF, té com a 
objectiu principal fomentar la recerca, la docència i la difusió de 
coneixements en l’àmbit relatiu a Joan Miró i l’art contemporani. 
  
Aquesta iniciativa és un nou fruit de la voluntat de col·laboració entre 
ambdues institucions. Aquesta cooperació es va endegar l’octubre 
del 2020 amb la rúbrica d’un conveni marc que també ha suposat, 
entre altres accions, la cessió temporal d’obra de la Col·lecció de la 
Fundació a la Universitat, així com la cessió de part del fons 
bibliogràfic d’art contemporani de la biblioteca del museu al catàleg 
bibliotecari de la UPF. 
 

Barcelona, 3 de juny de 2022. El rector de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol 
Amat, i el director de la Fundació Joan Miró, Marko Daniel, han signat avui la creació 
de la Càtedra Fundació Joan Miró-UPF d’Art Contemporani. Aquesta iniciativa 
representa un pas més en la col·laboració àmplia i duradora que des de l’octubre del 
2020 vincula ambdues institucions. En virtut d’aquest conveni marc, els especialistes 
de la Fundació Joan Miró i els acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra 
desenvolupen de manera conjunta projectes d’intercanvi i suma de coneixement, i 
col·laboren per promoure l’estudi de l’art contemporani, l’obra de l’artista i els fons del 
museu entre els alumnes, tot potenciant la relació entre l’àmbit universitari i l’entorn 
cultural. 
 
En paraules de Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró, «la Càtedra Fundació 
Joan Miró-UPF d’Art Contemporani permetrà desenvolupar projectes de recerca a 
partir de la Col·lecció, la programació expositiva i les activitats de la Fundació per 
generar coneixement i compartir-lo amb el món acadèmic i investigador i el públic 
general». Per la seva banda, Oriol Amat, rector de la UPF, ha manifestat que «obre un 
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territori inèdit en la col·laboració institucional sota una fórmula d’innovació i 
transferència com és una càtedra. Provoca l’aliatge natural entre dues entitats 
dedicades íntegrament al coneixement, però amb aproximacions, dinàmiques i lògiques 
diverses. Les funcions cultural, social, pedagògica i fins i tot lúdica que pot oferir un 
museu s’encavalquen aquí amb la vocació indagadora i de recerca d’una universitat. 
Aquesta fusió obre línies exploratòries extraordinàries, que van des de la recerca sobre 
art contemporani fins a la innovació i el desenvolupament en creacions museístiques, 
tot passant per propostes d’aprenentatge disruptives que enllacen de manera molt 
orgànica amb el marc educatiu de la UPF, EDvolució, o amb el seu programa de 
cultura». 
 
En aquest sentit, la Càtedra neix com a eina central per fomentar la recerca, la 
docència i la difusió de coneixement en relació amb Joan Miró i l’art contemporani. La 
direcció anirà a càrrec de Manel Jiménez, vicerector de Transformació Educativa, 
Cultura i Comunicació de la UPF.  
 
Com a eixos principals en l’àmbit de la recerca, la Càtedra definirà i desenvoluparà 
línies conjuntes de recerca, impulsarà la realització de tesis doctorals entre ambdues 
institucions, coordinarà la cooperació per a l’obtenció de projectes de recerca comuns i 
promourà la plasmació de les recerques en publicacions especialitzades. Així mateix, la 
Càtedra promourà activitats de transferència de coneixement entre els àmbits de la 
recerca i l’explotació industrial, i permetrà la posada en marxa d’accions vinculades a la 
formació, com ara beques predoctorals i postdoctorals, plans de pràctiques i premis 
acadèmics, entre altres. 
 
A través de la Càtedra, la Fundació facilitarà que estudiants i investigadors de la UPF 
participin en el pla general d’exposicions del museu amb intervencions expositives 
vinculades a la Torre del Coneixement, entre altres. L’acord entre ambdues institucions 
preveu també la impartició de classes magistrals a càrrec d’especialistes de la 
Fundació en matèries diverses, com ara conservació, restauració, educació, 
exposicions o comunicació. 
 
La creació de la Càtedra Fundació Joan Miró-UPF d’Art Contemporani constitueix un 
nou avenç en el desplegament de l’acord de col·laboració que vincula totes dues 
institucions des del 2020. Fruit d’aquest conveni marc, la Fundació ha cedit de manera 
temporal dos acrílics sobre paper que Miró va crear l’any 1968, una acció que apropa 
la comunitat universitària a la Col·lecció de la Fundació. Aquestes dues obres es 
mostren a l’Espai Tàpies del campus de la Ciutadella de la UPF, i estan integrades a 
l’UPF Art Track, un recorregut pel patrimoni artístic i cultural de la Universitat en el 
qual també són presents artistes com el mateix Antoni Tàpies, Susana Solano o Alfonso 
Alzamora. 
 
La tercera iniciativa de col·laboració fruit dels acords ha estat la cessió, durant deu 
anys, d’una part del fons bibliogràfic d’art dels segles XX i XXI de la Biblioteca de la 
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Fundació Joan Miró a la Universitat Pompeu Fabra, cosa que enriquirà la bibliografia 
relativa a art contemporani de la Biblioteca General de la UPF. Es tracta d’un total 
d’11.327 publicacions procedents de la Biblioteca Jacques Dupin de la Fundació 
especialitzades en Joan Miró, en la història i l’arquitectura de la Fundació i en l’art dels 
segles XX i XXI que es poden consultar al catàleg de la Biblioteca de la UPF. 
 
Sobre la base dels objectius de la col·laboració entre la Fundació Joan Miró i la 
Universitat Pompeu Fabra i els acords de la Càtedra constituïda recentment, totes dues 
entitats continuaran impulsant noves iniciatives i projectes artístics i de recerca per tal 
de continuar ampliant la trajectòria acadèmica i cultural dels estudiants de la UPF i 
expandir els públics i els horitzons de la Fundació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges disponibles a: https://bit.ly/CatedraFJM-UPF  
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