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JOAN MIRÓ: DONA I OCELL 

 
 

1/ CATALOGACIÓ: 

- Nom obra: Dona i ocell 

- Autor: Joan Miró 

- Cronologia: 1983 

- Estil: Surrealista 

- Tècnica: Buidatge, trencadís i construcció 

- Material: Formigó i ceràmica 

- Tipologia: Volum rodó  estàtua, segons la forma  dempeus, és una 

presentació de grup (dona + ocell) 

- Cromatisme: Policrom 

- Dimensions: 22 m d’altura 

- Localització: Parc de l’Escorxador, Barcelona 

- Tema: Aquesta escultura té una multitud de significats. Hi ha gent que diu 

que veu una dona i un ocell, que és el títol, uns altres que és la connexió 

entre la vida humana amb els estels i la naturalesa, i els altres diuen que 

és el sexe masculí i/o femení. 
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2/ ANÀLISI FORMAL: 

- Descripció general: És una escultura d’unes mides molt grans, té una 

forma allargada i està pintada de diferents colors (vermell, groc, blau i 

verd) 

- Tècnica: Buidatge, trencadís i construcció. 

 

En aquest cas l’autor va fer servir la tècnica de buidatge d’arena. El qual 

procediment consisteix a modelar l’escultura per peces en caixes d’arena, on 

és posat el material necessari, i al final les diferents peces són unides. 

La tècnica de trencadís va fer servir com a decoració de l’escultura. Va agafar 

4 colors diferents de ceràmica i els va trencar i a partir d’aquí va fer un mosaic. 

I la construcció consisteix en que l’obra va ser construïda a partir de peces 

més petites. 

- Composició: 

 Eixos: És una obra que consisteix en un eix 

principal amb una mica d’inclinació.   

 Moviment: Aquesta escultura és estàtica 

sense cap corba molt expressiva. 

 Volum: Es tracta d’un volum tancat, ja que 

quasi no hi ha cap buit. 

 Llum: La llum és natural, tenint en compte la 

ubicació exterior i la claredat dels colors. 
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 Equilibri: La figura resulta equilibrada perquè l’eix, en el qual està 

localitzada, no té una inclinació extrema que faci que la figura 

caigui. 

- Temps i ritme: Dona i Ocell representa un moment concret en la història 

de les reformes de Barcelona. 

- Textura i acabat: Tot i que el formigó té un acabat llis, la part on hi ha 

colors te una textura de mosaic, ja que està feta com un mosaic. 

 

3/ INTERPRETACIÓ: 

- Iconografia: 

 Temàtica: Simbòlica 

 Simbòlica: 

· La forma allargada d’escultura  el sexe masculí. 

·L’incisió negre vertical  el sexe femení. 

·Cilindre  nadó aixafat. 

· Un quart de lluna creixent  la imatge de vida és coronada per un 

ocell. 

 Formal: Aquí l’autor ens vol representar la connexió que té la dona 

i l’home, i que gràcies a ella es pot fer vida a una altra. 

- Significat: 

- Tipologia:  Figurativa. 

- Aspectes temàtics: Quotidià. 

- Gènere pictòric al que pertany: Escultura surrealista 

- Context històrico-artístic: Dona i Ocell es va realitzar en un període en 

què la ciutat de Barcelona va experimentar diversos projectes de 

renovació urbanística, on es va convidar a artistes i arquitectes de renom 

a participar per renovar la imatge de la ciutat. Aquesta escultura és un 

encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, ja en temps democràtics, en el 

marc del procés d'urbanització de l'antic Parc de l'Escorxador -un solar on 
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hi havia hagut l'antic escorxador de Barcelona, enderrocat l'any 1978-. 

L'obra es convertiria en l'element central del futur Parc Joan Miró. 

- Autor i la seva obra: Amb la seva obra Miró volia donar la benvinguda a 

tots els visitants que arribaven en cotxe per la Gran Via o en tren, des de 

l’estació de Sants. 

- Models i influències: L’obra de Miró va ser inspirada en el primitivisme i 

en el camp de l’abstracció. 

La persona, de les quals obres es va inspirar, va ser Jean Arp, ja que 

utilitza formes orgàniques, donant a les seves obres una dimensió poètica 

i obrint a la associació d’idees. 

 


