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Introducció 
 
 

L’OBJECTE SURREALISTA 
 
Una proposta educativa per a públic escolar, dirigida al 
professorat d’educació secundària, relacionada amb 
l’exposició L’objecte català a la llum del surrealisme. 
 
 
El material que aquí presentem va dirigit al professorat d’educació 
secundària en general. Consta d’una sèrie de propostes didàctiques i 
d’activitats vinculades principalment a les àrees d’Educació Visual i 
Plàstica i de Llengua, tot i que no se’n descarta la utilització des 
d’altres àrees del currículum. 
 
 
Els nostres alumnes es troben potser en l’etapa més surrealista de la 
seva vida, però no tenen, ni ells ni la societat, els mateixos esquemes 
que als anys trenta. Per tant, no serveixen els mateixos paràmetres 
ni els motiven les mateixes coses. La societat creix, avança, i els 
punts de partida han de ser diferents perquè comprenguin què vol dir 
el surrealisme. 
 
 
 
 

El dossier d’activitats   
 
El programa d’activitats està pensat per treballar els conceptes que 
defineixen el surrealisme, els fets que van motivar els artistes, els 
procediments que van emprar. També per reconèixer el valor dels 
objectes, fins i tot d’aquells que l’han perdut o que passen 
desapercebuts. Per trobar elements surrealistes, estimulants i 
suggeridors en la vida quotidiana. Per recrear els somnis, el 
subconscient, les idees amagades a través dels objectes al nostre 
abast. 
 
Es pretén crear un canal de comunicació, de debat i d’expressió entre 
els alumnes que permeti descobrir, i potser entendre, el 
comportament i el perquè de les obres dels artistes surrealistes. 
 
Els punts de partida són diversos, i apropen el surrealisme a la seva 
realitat actual, al que ells tenen al seu abast. A partir del que els és 
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proper i conegut podran entendre millor el que a simple vista sembla 
absurd i incomprensible. 
 
Utilitzarem elements extrets de la publicitat, de la televisió, del circ, 
de les cançons, dels contes, de la platja, del carrer, dels objectes de 
la vida diària, del calaix de les joguines, del bagul dels oblits i les 
coses perdudes, i de les coses trobades. 
 
Cercaran en el passat dels principis de segle XX i dels anys trenta, en 
el passat dels seus pares i en el seu propi, i també en el seu present. 
Indagaran en el seu subconscient, en els seus somnis, en la idea que 
tenen de la realitat i com la perceben.  
 
La creació literària també té un lloc a les activitats. L’escriptura 
automàtica, la interpretació de textos, la redacció, la titulació de les 
obres, l’expressió oral, l’ús correcte de les paraules i els conceptes, 
etc.  
 
Aprendran tècniques de treball noves i aplicaran les que ja coneixen. 
S’exercitaran en l’ús de la fotografia i la informàtica. Podran treballar 
a l’aula, a casa i a l’aire lliure. 
 
 
El programa està dirigit als nois i noies de secundària i batxillerat en 
general. No s’hi indiquen les edats o cursos en què s’ha de fer cada 
activitat, ja que això dependrà de molts factors, com ara l’àrea des 
de la qual es proposi, els interessos del professorat, l’adequació al 
currículum, el temps de què es disposi, la distribució de la 
infraestructura i els recursos del centre i, per descomptat, l’empenta 
amb què se sentin professorat i alumnes per al desenvolupament de 
les activitats, per poder realitzar algunes o totes les propostes. 
 
Serà el professor qui decideixi la graduació de les dificultats, la 
manera de plantejar aquestes activitats i els aspectes en què li 
interessi més incidir. 
 
Les primeres activitats que caldria fer són els exercicis que els 
permetin comprendre la manera de pensar i de fer dels surrealistes, 
quins mecanismes mentals empraven. 
 
També hi ha un bloc d’activitats en què s’expliquen les tècniques i els 
procediments que utilitzaven o que van inventar els artistes 
surrealistes perquè els puguin experimentar. 
 
Hi ha activitats que ens permeten treballar conceptes d’expressió oral 
i escrita, relacionant la idea, la paraula i l’objecte, i altres conceptes 
plàstics al voltant de l’objecte. 
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Algunes activitats parteixen directament de les obres de l’exposició i 
permeten observar-les, comentar-les, experimentar, construir, crear, 
redactar i divertir-se; i altres parteixen dels conceptes i dels 
procediments que utilitzaven els surrealistes. 
 
Les activitats estan agrupades en quatre blocs, cadascun amb un títol 
que fa referència al seu contingut comú: 
 

- Un bany de surrealisme: Per imbuir-se de les idees i la manera 
de fer dels surrealistes. 

- L’objecte quotidià: Per aplicar els conceptes surrealistes als 
objectes de la vida quotidiana. 

- L’objecte surrealista i els artistes catalans: Per conèixer millor 
l’obra dels artistes catalans que van treballar a la llum del 
surrealisme. 

- Això és surr... rrrealissssttaa!: Per investigar, dialogar, mirar, 
construir, expressar, sentir, cantar, riure, jugar... amb el 
surrealisme. 

 
Dins de cada bloc trobem les activitats amb un títol suggeridor que 
anuncia les diferents propostes, unes vegades úniques i altres 
encadenant un seguit d’exercicis o proposant altres activitats amb el 
mateix punt de partida. Poden realitzar-se totes les d’un bloc o 
només les que interessi. Funcionen independentment. 
 
 
 
 
La màxima pretensió d’aquest material és que els nostres alumnes 
gaudeixin de la tasca escolar i que alhora aprenguin, i per això les  
activitats que s’hi proposen són amenes i de fàcil realització. També, 
és clar, s’hi intenta facilitar la tasca docent posant a l’abast del 
professorat idees i maneres per portar-les a terme en l’àmbit escolar, 
i es cobreixen un munt d’objectius d’una manera lúdica, fàcil, 
instructiva i propera. 
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Un bany de Surrealisme  
 

Per imbuir-se en les idees i  
forma de fer dels surrealistes 
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EXERCICIS i JOCS per comprendre EL 
SURREALISME 
 
 
El surrealisme, més que un estil, era una actitud mitjançant la qual 
els artistes pretenien plasmar el jo interior que tan sols es podia 
trobar en el món dels somnis i el subconscient.  
Escenes i associacions il·lògiques, paisatges inquietants i misteriosos, 
figures i personatges irreals, elements contradictoris, objectes 
insòlits, presència de monstres i màquines formen part de les 
representacions de móns fantàstics. 
Els surrealistes retornen a l’artista l’esperit del joc per penetrar en els 
secrets de la realitat i el subconscient, de la imaginació i els somnis.  
 
Abans de fer qualsevol activitat, és molt important que els nostres 
alumnes comprenguin el procés mental que seguien els surrealistes, 
quins eren els procediments i els mecanismes psíquics que empraven 
per crear les seves obres literàries i plàstiques.  
Per fer-ho, us proposem un seguit d’exercicis amb els quals podran 
endinsar-se en la manera de fer dels artistes que ens ocupen. 
 
 

 

 
«Surrealisme: Automatisme psíquic pur mitjançant el qual s'intenta 
expressar, verbalment, per escrit o de qualsevol altra manera el 
funcionament real del pensament. És un dictat del pensament, sense la 
intervenció reguladora de la raó, aliè a tota preocupació estètica o moral.»                     
Així definia el surrealisme André Breton, el seu primer inspirador, al Primer 
Manifest del Surrealisme, de 1924. 
 
En un principi, era un moviment literari, però immediatament es van veure 
les enormes possibilitats que hi havia per a la pintura i l'escultura, les quals 
es concebien com a conseqüències plàstiques de la poesia. 
 
Procediments: 
- L'automatisme psíquic, és a dir, el treball automàtic i immediat sense 
pensar. Pot utilitzar-se tant en la pintura i en el dibuix com en l'expressió 
escrita. 
- Els somnis, que revelen els continguts inconscients de la ment. El somni 
és la visió interna de la imaginació, oposada a l'ull. 
 
� L’associació espontània de dos conceptes contradictoris, somni i realitat, 
dóna lloc a les imatges surrealistes. 
 
� Si en l’inconscient es pensa per imatges i l’art s’expressa amb imatges, 
llavors l’art és el millor mitjà per mostrar els continguts de l’inconscient. 
L’art serà autèntic si la consciència no intervé. I d’aquí la importància de 
l’automatisme i els somnis. 
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És important ensenyar als nois i noies que es pot escriure sense 
lògica. Perquè puguin entendre-ho, se’ls pot parlar dels somnis en 
què, per exemple, passen coses «molt estranyes», i dels contes, com 
La Caputxeta Vermella (un llop que parla?, l’àvia i la Caputxeta dins 
de la panxa del llop vives i senceres?) o Momo (homes grisos que 
s’alimenten del temps dels altres?, una tortuga que es comunica a 
través de missatges a la closca?) i, per descomptat, del cinema. 
 
Cal explicar-los i fer-los entendre que es pot parlar o escriure frases 
il·lògiques que potser són difícils d’entendre amb la lògica habitual, 
però que poden ser divertides o poètiques, o fins i tot que ens poden 
fer pensar. 
 
Hem de fer-los saber que les nostres imatges mentals, el que 
pensem, està desordenat dins el nostre cap i que quan ho escrivim 
intentem donar-hi forma seguint unes normes establertes per la 
societat. Però que aquest desordre podria respondre a altres realitats. 
 
Per què no podem ordenar les imatges d’altres maneres? Per què no 
podem imaginar els peixos volant, els elefants jugant un partit de 
futbol amb sabates de taló, el sol resplendent en el sostre de l’aula 
mentre veiem per la finestra com plouen pedres, o un calendari d’on 
surten els números volant en anar passant els dies? 
 
Bàsicament els farem gaudir de les imatges desordenades, o 
ordenades d’una altra manera. I així podrem reflexionar sobre el fet 
que no hi ha una sola realitat i una sola lògica, i que cadascú tria la 
seva. 
 
 
 
ESCRIPTURA AUTOMÀTICA 
 

 

 
L'escriptura automàtica és la transmissió dels pensaments en un text, 
tal qual sorgeixen de la ment, sense reflexió ni control de la raó, i fora de 
tota preocupació estètica o moral.  
 
Aquestes frases dictades directament pel subconscient no tenen 
coherència lògica entre si, i esdevenen escrits totalment purs, lliures de 
qualsevol repressió. 
 
És un mètode defensat i usat principalment per André Breton i els 
surrealistes en la primera meitat del segle XX. Va donar lloc a un gran 
nombre de jocs i tècniques que va desenvolupar i influenciar el moviment 
surrealista. 
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ACTIVITATS 
 
Explicar què és l’escriptura automàtica i fer que escriguin textos 
surrealistes. Com que pot ser complicat, es pot intentar amb jocs, 
que no seran exactament una escriptura automàtica, però que en 
poden fer l’efecte. 
 
Poden treballar en grups de tres, de cinc o tota la classe. Per ordre, 
van dient una paraula intentant fer una frase. Un es pot dedicar a fer 
de secretari i escriure la frase, que només es llegeix al final. Per 
exemple: 
 
EL     CAMÍ     RECTE     I     HUMIT     ES     PRECIPITAVA     AL     
BASSAL     DEL     CASTELL     GRAN     ON     LES     GRANOTES     
JUGUEN     AMB     LES     BICICLETES     QUAN     ELS      NÚVOLS     
VERMELLS     LLENCEN     LES     VAQUES     ALS     CARRERS     DE       
ROMA. 
 
Una vegada s’han fet un, dos o més textos, cada alumne pot triar una 
d’aquestes frases i representar-la amb un dibuix, un collage o bé amb 
objectes. Al final, poden posar-hi títol i, si volen, explicar el que han 
fet. 
 
 
CREAR TÍTOLS D’OBRES 
 
A l’estil del joc d’escriptura automàtica, cada alumne diu una paraula 
per tal de fer un títol. És a dir, frases tancades però no explicatives, 
sinó enunciatives. Per exemple: 
 
SÒL     COBERT     DE     LLIBRES    DE    TINTIN     EN      UN     DIA     
AMARG     I     PERES     SALADES     SOTA     EL     MAR. 
 
A partir d’aquest títol, es pot fer una obra, un dibuix, un collage, un 
objecte, etc. 
Després, poden explicar el que han fet. La intenció d’explicar-ho no 
és de buscar-hi la lògica, sinó de crear un significat. 
També es pot escriure abans de crear. Primer s’escriu un text sobre 
aquest títol i després es crea una obra plàstica. 
 
 
POEMES A L’ATZAR 
 
Es tracta de retallar paraules dels titulars dels diaris, paraules que 
sorprenguin o que agradin, o simplement perquè sí. S’agafen unes 
quantes d’aquestes paraules a l’atzar i es combinen lliurement per 
composar petits poemes. 
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CADÀVERS EXQUISITS 
 
Els surrealistes van crear diferents jocs, però el que més èxit i millor 
resultat va obtenir va ser el del cadàver exquisit. Primer s’hi jugava 
amb paraules i posteriorment amb dibuixos. 
 

 
 
ACTIVITATS ESCRITES 
 
A- A partir de paraules 
 
Poden participar-hi de 2 a 6 persones al voltant d’una taula.  
En un full, un escriu una paraula i la passa al següent, que n’escriurà 
una altra, i el següent una altra, i així successivament fins que s’acabi 
la ronda. El paper no es pot aturar gaire estona a cada participant. Si 
volen, aniran repetint la ronda fins que no quedi més espai al paper o 
decideixin acabar. Llavors podran llegir la frase resultant. 
 
Es pot completar la feina fent tantes còpies del text com participants 
hi hagi, i fer versions personals posant els signes de puntuació com 
cadascú vulgui, la qual cosa donarà diferents versions a la lectura. 
 
Aquest procediment permet desarticular els nexes lògics entre les 
paraules i accedir a noves imatges que revelin els processos del 
subconscient. 
És un joc intel·lectual que pot donar resultats divertits i sorprenents. 
 
B- A partir d’oracions  
 
Es necessita un full de paper, un llapis o bolígraf, i tantes persones 
com hi vulguin participar. 
Un membre del grup comença per la part superior escrivint-hi una 
oració, doblega el paper just perquè no es vegi el que ha escrit, i a la 
part doblegada torna a escriure l’última paraula de l’oració. La passa 
al següent company, que escriurà la seva oració a partir de la paraula 
anotada, també plegarà el paper a continuació i copiarà l’última 
paraula escrita. Així es va fent successivament fins que s’acaba la 
ronda o el paper. Llavors desplegaran el paper i podran llegir el text 
complet. 

 
Cadàver exquisit: Joc surrealista de creació col·lectiva, que podia ser 
literari o plàstic. Cada membre del grup realitzava la seva part de l’obra 
sense conèixer per complet les altres parts. 
La primera frase que va sortir d’un d’aquests jocs escrits va ser:  
          «El cadàver - exquisit - beurà - el vi – novell» 
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VARIACIÓ: Talleu un full de paper DIN A4 en tres parts de 7x30 cm 
aproximadament. Uniu-les amb cinta adhesiva de manera que quedi 
una sola tira d’uns 90 cm. Aneu escrivint al llarg d’aquesta, i plegueu 
el paper cap enrere deixant a la vista l’última paraula escrita abans 
de passar-la al següent participant.  
 
C- A partir de fragments de textos 
 
«Històries a 5 mans»: Sense preparació prèvia, tots els nois i noies 
comencen a escriure un text narratiu en un full. Han d’escriure de 
pressa, sense tema preconcebut. Al cap d’una estona, entre 5 i 10 
minuts, el full canvia de persona. El que el rep llegeix el plantejament 
i continua la narració. Al cap d’una estona com la d’abans, el full 
passa a una tercera persona, que farà el mateix (la història pot 
continuar, fer un gir, introduir sorpreses...). Després, passa a un 
quart participant, que ha d’escriure un final. Finalment, un cinquè es 
fa càrrec de posar-ho tot en solfa: fa la correcció ortogràfica i formal, 
dóna coherència a tot allò que queda una mica despenjat i hi posa un 
títol. També ho passarà a net a l'ordinador. A la següent sessió, es 
farà la lectura dels textos a classe, que de ben segur seran 
sorprenents. 
 
D- «Cadàver infinit» 
 
Talleu un full de paper en quatre tires iguals, uniu-les fent una sola 
tira i construïu una cinta de Moebius, unint la tira pels extrems 
després d’haver donat mitja volta a un d’aquests.  

          
               
S’aconsegueix així una cinta que té una sola cara. Sobre aquesta 
cara, un grup de persones escriuen alternativament petites frases 
tenint com a punt de partida l’última paraula que ha escrit l’anterior. 
Així fins que es troba la primera paraula posada, que serà el final de 
l’última frase. D’una manera gairebé «màgica» s’obté una frase 
infinita utilitzant tot el paper. 
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E- «Cibercadàvers» 
 
A Internet també es pot jugar a fer cadàvers exquisits. 
 
Una persona comença escrivint una frase, la imprimeix i la guarda, i 
envia a una altra l’última paraula. El que la rep, escriu la seva frase, 
que continua de la paraula rebuda, la imprimeix i la guarda, i envia la 
seva última paraula a una tercera persona. Així fins que tot el grup 
ha fet el mateix seguint la cadena. Llavors portaran totes les frases 
impreses a l’aula i buscaran els seus «abans» i «després» a partir de 
les paraules rebudes i enviades. Aleshores les aniran unint i 
descobriran el text que han escrit entre tots. 
 
Potser trobaran connexions i complicitats poètiques o es faran un tip 
de riure amb les excentricitats trobades. 
 
No oblidem que un dels valors destacats pel surrealisme és la 
diversió, el caràcter lúdic de la creació, que permet alliberar-se de les 
pressions de la vida. Per això, tot i sent treballs de caire literari, hem 
de potenciar el vessant de joc. 
 
 
ACTIVITATS GRÀFIQUES 
 
De la paraula es va passar a la imatge; el joc dels cadàvers exquisits 
va ser adaptat al dibuix i al collage.  
 

 
          Exemples de cadàvers exquisits realitzats pels artistes surrealistes 
 

       

                       

Cadàver exquisit (1932), 
realitzat per Gala,  
Salvador Dalí, André 
Breton i Valentine Hugo. 

   

 
Cadavre exquis (1928) 
realitzat per 
Man Ray, Yves Tanguy, Joan 

Miró i Max Morise. 

Cadavre exquis (1927) 
realitzat per 
Yves Tanguy Man Ray, Max 
Morise i Joan Miró.  
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A- En grups de 4 o 5 jugueu a dibuixar cadàvers exquisits. Es 
necessiten llapis i tants fulls DIN A4 com participants hi hagi.  
Doblegueu els papers en quatre o cinc parts (per tenir marcats els 
límits de cada participant).  
 
Cada participant agafarà un full i, sense que el vegin els altres, 
dibuixarà la part superior d’un cos o els objectes que el reemplacin. 
Abans de passar-ho al veí de l’esquerra, doblegarà la part dibuixada 
cap enrere, deixant només 1 cm del dibuix a la vista, perquè aquest 
pugui continuar el dibuix. Al mateix temps, rebrà el full del seu veí de 
la dreta preparat de la mateixa manera. Al final del joc, tots els fulls 
hauran d'haver completat el circuit. 
 
Un cop fet això, desplegaran el full i veuran el dibuix acabat. 
Cadascú pot posar títol a un dibuix complet i pot intentar explicar-lo, 
sense intenció de ser lògic, només descriptiu. 
 
B- Feu un treball de procediment similar, però amb la tècnica del 
collage utilitzant les fotografies trobades en revistes i diaris. 
 
Els surrealistes pensaven que els resultats d’aquestes pràctiques, 
encara que aparentment no tenien sentit, eren un aparador ideal per 
conèixer els punts en comú de l’imaginari col·lectiu i per deixar les 
personalitats individuals en segon pla davant d’una obra d’autoria 
compartida. 
 
És curiós constatar que aquesta idea de treball col·lectiu és 
actualment una de les constants en el món interactiu d’Internet.  
 
 
ELS SOMNIS 
 
El somni és la forma més pura d’automatisme psíquic i arriba a la 
seva màxima expressió en el relat o invenció de somnis. 
Breton explica l’anècdota d’un poeta surrealista que just abans d’anar 
a dormir penjava un cartell a la porta de casa seva que deia «El poeta 
treballa». 
 
ACTIVITATS 
 
- Escriure o explicar somnis que els nois i noies tinguin.  
- Fins i tot, es pot arribar a inventar els somnis. 
- Crear entre tots un somni supersurrealista, amb ajuda del 
professor: Un lleó que neda enmig del mar i salta com un dofí per 
menjar-se els ocells que volen per sobre seu... Una escala que en 
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pujar-la em porta al replà del pis de sota, però que no puc baixar... 
Un ull amb dues pupil·les que em mira fixament a través d’un forat...  
 
- També es poden crear somnis a partir de tres paraules que n’han de 
ser les protagonistes (per als  exemples anteriors podrien ser LLEÓ, 
MAR, OCELL i ESCALA, PUJAR, BAIXAR). 
 
Un cop s’han fet els textos, poden utilitzar-se com a treball literari o 
bé generar una obra plàstica sobre un d’aquests somnis. Posar-hi títol 
i explicar-lo. 
 
 
DIÀLEGS SURREALISTES 
 
ACTIVITAT 
 
El mecanisme del joc és similar al joc dels disbarats. Cada jugador ha 
d’escriure en un paper, sense mostrar-ho, una pregunta amb la seva 
resposta. Al seu torn, cada jugador farà la seva pregunta al company 
del costat i aquest li respondrà amb la resposta que ell té anotada al 
seu paper.  
Per exemple, entre tres podria sortir un diàleg com aquest: 

- Què has esmorzat avui? 
- Molta pluja. 
- Quin temps fa avui? 
- La geografia. 
- Quina assignatura no t’agrada? 
- Un entrepà de pernil. 

 
 
REINTERPRETAR LES OBRES DELS ARTISTES DE 
L’EXPOSICIÓ  
 
ACTIVITATS 
 
- Cada alumne tria una de les obres de l’exposició i, a partir del títol, 
interpreta oralment el que veu. Després, reinterpreta plàsticament el 
títol creant una nova obra amb els elements i materials que trobi o 
els que cregui convenients. 
 
- Cada alumne tria o li és adjudicada una de les obres sobre la qual 
haurà d’escriure una història, un somni, un conte o un poema. Ha de 
reinterpretar el seu propi text amb una obra plàstica per mitjà del 
dibuix, el collage o la construcció d’un objecte. 
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TALLER D’EXPERIMENTACIÓ AMB ALGUNES 
TÈCNIQUES EMPRADES PELS SURREALISTES  
 
Els surrealistes van inventar molts mitjans que els permetien mostrar 
altres realitats: el món dels somnis, l’inconscient, allò que és ocult o 
fora de la lògica. Amb les activitats del capítol anterior («Exercicis i 
jocs per comprendre el surrealisme»), els nostres alumnes han tingut 
ocasió de comprendre els procediments i mecanismes psíquics que 
empraven els surrealistes per crear les seves obres. 
 
En aquest bloc d’activitats podran conèixer i experimentar algunes de 
les tècniques plàstiques que van fer servir.  
 
 
PINTURA AUTOMÀTICA I AUTOMATISME PSÍQUIC  
 
Consisteix a eliminar o reduir al mínim el control conscient, racional o 
estètic de l’autor sobre l’obra, amb la intenció de transformar 
directament l’estat psíquic de l’artista en una obra pictòrica. 
 

• Traceu moviments amb un llapis o pinzell sobre un paper, 
lliurement, deixant-vos portar pel moviment i ritme del 
subconscient. El resultat es pot deixar tal qual o bé buscar 
formes suggeridores i completar el dibuix. 

 
 
CADÀVERS EXQUISITS 
 
Joc per deixar-se portar per l’atzar i la imaginació. Consisteix a fer un 
dibuix entre diverses persones: la primera amaga el seu dibuix, 
excepte la part final, a la segona i així successivament fins a 
completar el full de paper. 
 
Vegeu l’apartat «Cadàvers exquisits» del capítol anterior («Exercicis i 
jocs per comprendre el surrealisme»), en què s’explica les tècniques 
d’aquest joc que pot aplicar-se a les paraules, a les oracions, als 
textos, i també al dibuix, al collage i a la confecció d’objectes (vegeu 
l’activitat «L’objecte exquisit» dins el bloc «L’objecte quotidià»). 
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FROTTAGE       
 
Tècnica inventada per Max Ernst el 1925, que consisteix a transferir a 
un paper la textura rugosa d’una superfície mitjançant fricció o 
fregament. 
 

• Fregueu amb cera tova o dura, amb guix o amb llapis de colors, 
sobre un paper col·locat sobre una superfície rugosa o amb 
relleu. Feu una recerca de textures i «captureu» diferents 
mostres amb aquest procediment. Utilitzeu aquest material com 
a punt de partida per a la realització de composicions 
representant móns fantàstics.  

o Retalleu les formes de les figures sobre els papers 
estampats i enganxeu-les fent una composició. 

o Feu un dibuix i, en comptes de donar-hi color, ompliu els 
espais amb textures captades amb frottage. 

o Ompliu un full amb diferents mostres i després amb un 
llapis completeu el dibuix que suggereixi.  

 
 
GRATTAGE  
 
Tècnica utilitzada per Ernst o Klee, que consistia a repartir colors 
d’una manera arbitrària damunt una taula de fusta. Un cop eixuts, 
amb un punxó o una ganiveta, es raspava la superfície acolorida 
creant dibuixos i, per últim, es realçaven llums i ombres per tal de 
delimitar les figures obtingudes. 
 

• Ompliu generosament una superfície (paper, cartolina, fusta) 
amb ceres toves de colors, aleatòriament, sense cap ordre 
previst.  
Cobriu després tota la superfície pintada amb una altra capa de 
cera de qualsevol color que tapi suficientment.  
Amb un instrument una mica afilat (un tros de canya, un clip, 
un tap de bolígraf), dibuixeu el motiu que vulgueu sobre 
aquesta superfície preparada, de manera que en rascar la 
primera capa de cera surti el color de la de sota. 

 
 

• Amb una agulla o un punxó grateu sobre una cartolina blanca, 
«dibuixant» de forma invisible, sense cap idea prèvia i sense 
pensar gaire allò que us surti espontàniament, automàticament. 
Passeu per sobre del dibuix invisible una aiguada de color 
(pintura molt diluïda). Apareixerà el dibuix que estava amagat. 
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DECALCOMANIES 
 
Tècnica utilitzada per Ernst, Breton o Oscar Domínguez, en la qual 
l’artista es deixava portar per l’atzar en manipular materials pictòrics.  
 

• Amb un pinzell gruixut, esteneu una capa de pintura al tremp 
negra diluïda irregularment sobre una superfície llisa (paper, 
fusta laminada, vidre...). A sobre, col·loqueu-hi un paper 
setinat blanc sobre el qual exercireu una pressió mitjana. 
Aixequeu aquest segon full sense pressa i vegeu com apareixen 
paisatges de somnis, grutes submarines, mars glaçats. També 
podeu utilitzar altres colors. Cal assegurar-se que el paper és 
força setinat perquè la pintura llisqui més fàcilment. 

 
 
TAQUES SIMÈTRIQUES 
 

• Deixeu caure, aleatòriament, gotes de pintura o tinta sobre un 
paper, plegueu-lo per la meitat i exerciu-hi pressió (en comptes 
de pintura, hi podeu posar ratlladura de ceres de colors). 
Plegueu-lo i passeu-hi per sobre una planxa calenta, procurant 
posar-lo entre papers absorbents o de diari. 
 
En desplegar-lo, descobrireu imatges simètriques i 
suggeridores. Si ho desitgeu, podeu continuar el dibuix insinuat 
amb retoladors. 

 
 
GOTES i ESQUITXOS 
 

• Experimenteu amb paper gruixut tirant-hi gotes de pintura o 
tinta i per mitjà de diferents moviments (esquitxant, movent el 
paper, bufant directament o a través d’un tub, desplaçant les 
gotes amb un pal, una ploma, una agulla...).  
 
Proveu-ho també amb el paper prèviament mullat amb una 
esponja. Es poden aconseguir efectes sorprenents. 
Assageu amb diferents tipus de paper: de dibuix, setinat, 
brillant, absorbent... 
 
Podeu aprofitar els resultats com a fons de collages. 
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COLLAGE 
 
Els surrealistes, com abans ho havien fet els dadaistes, van posar el 
collage a l’ordre del dia. Aquesta tècnica, inventada pels cubistes, 
consisteix a enganxar en el quadre objectes com ara papers, teles, 
fustes, etc. El collage amb retalls de fotografies és un altre 
procediment molt utilitzat. També es pot fer amb fragments i 
objectes de la vida quotidiana extrets del seu context.  
 

• Són infinites les possibilitats que dóna aquesta tècnica, per tant 
infinites també les propostes que es poden fer. Poden servir 
d’exemple les activitats indicades en el bloc anterior a partir de 
l’escriptura automàtica, la creació de títols, els cadàvers 
exquisits, la interpretació de somnis, l’obra d’alguns artistes, 
etc. 

 
Us proposem alguna activitat més: 
 

• Cerqueu a la biblioteca, en els llibres d’art, imatges d’obres 
d’artistes surrealistes. També podeu fer la cerca a través 
d’Internet. Fotocopieu aquelles que representin figures 
humanes. La tria la podeu fer els professors i oferir les còpies 
als alumnes perquè treballin, o bé els podeu demanar a ells que 
facin aquesta cerca d’imatges. 
Amb tot aquest material, es proposa fer un collage per tal de 
representar un personatge construït amb fragments d’obres de 
diferents artistes. 

 
• Mitjançant aquest treball es pretén que coneguin l’extensa i 

variada obra dels surrealistes, els estils que van caracteritzar-
los, en un tema comú com és la figura humana. 

 
• A més de la tècnica del collage com a fotocomposició, es pot 

aprendre a utilitzar la fotocopiadora com a eina que els permeti 
canviar la mida de les imatges per adaptar-la a les seves 
necessitats. 

 
 
MÀQUINES 
 
Els dadaistes Picabia i Duchamp, precursors del surrealisme, van 
representar màquines delirants, objectes mecànics per mostrar 
realitats ocultes.  
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• Inventeu màquines que posin en marxa funcions del nostre 
pensament, dels nostres sentiments. O màquines que 
modifiquin el funcionament de les coses quotidianes.  
Utilitzeu la tècnica del collage amb fotografies i dibuixos trobats 
a revistes i diaris per representar les diferents peces i 
mecanismes. Podeu dibuixar sobre el collage per completar la 
composició.  

 
 
OBJECTES TROBATS  
 
La base de molts objectes creats pels artistes surrealistes van ser els 
objectes trobats, els encontres fortuïts. 
Observem les obres d’Àngel Ferrant (1932), Leandre Cristòfol (1935-
36), Eudald Serra (1935), Antoni Clavé (1939), Joan Miró (1931), 
entre altres. Totes ens mostren clars exemples de com un objecte en 
desús o que es troba inesperadament pot ser el motiu de creació d’un 
nou objecte. 
 

• Proposeu un recull de troballes fortuïtes, amb les quals es 
puguin crear nous objectes. Es poden posar en comú i escollir 
d’entre totes les que més els inspirin en el moment de fer el 
treball. 

• Una manera ràpida de fer les unions entre objectes o amb els 
suports és per mitjà de barres de cola termofusible amb el seu 
aplicador o pistola. 
No oblideu de posar títol a les obres. Podeu consultar els 
«Exercicis i jocs per comprendre el surrealisme» del capítol 
anterior. 

 
 
OBJECTES INÚTILS O IMPOSSIBLES  
 
Meret Oppenheim, amb la seva obra Tassa, plat i cullera folrats de 
pell, fa un subversiu canvi de funció dels objectes d’ús, distanciant-
los de la realitat, provocant l’efecte de l’absurd i la sorpresa que  
volien els surrealistes. 
 

• Imagineu i confeccioneu objectes que es converteixen en inútils 
en canviar la seva pell, la dimensió, quan se’n modifica algun 
element de la forma, quan perden la funció o esdevenen 
objectes inútils per a la funció que estaven previstos. 
Utilitzeu objectes reals i modifiqueu-los. O bé treballeu amb la 
imatge d’objectes reals, per a la qual cosa haureu de 
fotografiar-los, escanejar-los o buscar imatges ja impreses en 
publicacions.  
Poseu títol o doneu nom als nous objectes impossibles o inútils. 
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PAISATGES IRREALS I OMBRES 
 
Alguns artistes representen paisatges fantàstics que semblen d’un 
altre planeta. Com els d’Yves Tanguy, amb platges irreals on el cel es 
confon amb la sorra i el mar, amb formes extravagants que projecten 
ombres intenses, escenografies silencioses i fredes que semblen 
projectar malsons.   
 

• Escolliu una il·lustració d’un llibre en què cohabitin la terra, el 
mar i el cel. Fotocopieu-la, a una tinta, engrandint-la fins 
adaptar-la a la mida del full, que pot ser de color. Servirà 
d’imatge de fons per al collage.  
 
Després busqueu en una enciclopèdia reproduccions de 
minerals, petxines, algues... Fotocopieu-les, reduint-les o 
ampliant-les, i movent el llibre sobre el vidre de la 
fotocopiadora per tal de deformar la reproducció (és millor 
seguir la direcció de la llum de l’aparell). Movent l’original no 
copiem simplement les imatges, sinó que en creem de noves. 
També es poden fotocopiar directament alguns objectes 
(forquilles, raspalls de dents...) i deformar-los, movent l’objecte 
sobre el vidre, o retallar i fraccionar les imatges dels objectes i 
enganxar-les modificant les formes originals.  
 
Utilitzeu fulls de colors diferents i feu diverses proves. Retalleu 
amb cura tots els elements. 

 
Per fer les ombres utilitzeu aquestes formes de plantilla per 
retallar les siluetes en paper negre. No cal que siguin 
idèntiques, es poden allargar i escurçar. 
 
Només falta distribuir les peces com desitgeu sobre la imatge 
de fons, acompanyades de les seves ombres, i enganxar-les.  
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L’objecte quotidià  
 

Per aplicar els conceptes surrealistes  
als objectes de la vida quotidiana 
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L’OBJECTE EXQUISIT: «El regal del no-aniversari»(1) 
 
Es tracta de crear un objecte entre diverses persones, a l’estil dels 
cadàvers exquisits, afegint elements a l’objecte inicial. És molt 
important l’element sorpresa, la troballa fortuïta.(2) 
 
ACTIVITAT 
 
Els alumnes han de portar objectes que per a ells no tinguin valor 
(dels quals no els importi desfer-se) embolicats d’una manera 
especial, adequada o no al contingut. 
Es posen en comú sobre una taula, s’observen i es dialoga sobre els 
embolcalls i sobre què poden contenir; es crea així un joc de misteri, 
suposicions i semblances per la forma, la mida, el pes, el soroll (es 
poden tocar, sospesar, moure, agitar...). 
Els paquets no es poden obrir ni es pot dir què contenen.  
 
Després, cada alumne agafa un paquet qualsevol i el «regala» a un 
altre company, que se l’endurà a casa, on sí que el podrà obrir. 
            
El que obre el «regal» troba un objecte inesperat, una «troballa 
fortuïta»(2), que serà el punt de partida per crear un OBJECTE 
EXQUISIT. 
 
Un cop han descobert l’objecte, afegeixen (amb la tècnica adequada 
als materials) alguna cosa o element que trobin per casa que hi vagi 
bé. L’emboliquen, el porten a classe i el tornen a «regalar» a un 
company perquè també se l’emporti a casa i faci el mateix amb el 
que trobi. Ningú no pot tenir dos paquets. Així ho faran cada dia, 
durant una setmana (o el temps que cregui convenient el professor). 
Al final, cada alumne obrirà un paquet a classe i descobriran els 
objectes exquisits que han fet. Hi hauran de posar un títol (vegeu els 
exercicis d’escriptura automàtica). 
 
Fotografieu els objectes obtinguts després del treball realitzat.  
Exposeu-los, comenteu-los, valoreu-los. 
 
 
(1) Al conte Alícia al país de les meravelles celebraven els no-aniversaris i així 
podien felicitar-se 364 dies a l’any. Per tant, qualsevol dia, excepte un, és bo per 
fer un regal de no-aniversari. 
 
Feliç no-aniversari d’Alícia en el país de les meravelles: 
http://www.youtube.com/watch?v=CXwIyzulPsY 
 
 
(2)  Troballes fortuïtes: Un objecte que trobem inesperadament, ens crida l’atenció i 
ens motiva a crear un objecte original (escultura, pintura). 
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EL BRAÇ OBJECTE 
 
Punt de partida:  Anunci de Coca-cola Toma la calle 
http://www.youtube.com/watch?v=FHJTCe2cTko 
 

           
 
Un dels últims anuncis d’una marca molt coneguda de refresc és el 
d’uns nois que beuen aquest refresc i es passen l’ampolla. Quan 
l’agafen, el braç se’ls converteix en un braç objecte que té la forma o 
propietats del que els agradaria ser, del seu personatge preferit, de la 
seva afecció, ja sigui un dibuix, una màquina, un robot, una roca, un 
animal fantàstic... 
 
ACTIVITAT  
 
Fer treballar la imaginació a partir del propi braç i les pròpies 
afeccions. Com seria el braç en ser tocat per una beguda màgica? En 
què es convertiria? Aquest braç ens faria aconseguir els nostres 
somnis? Quins poders tindria? De quins materials estaria format? 
Quines formes, volums i colors tindria? 
 
Construïu el braç objecte a partir d’una samarreta vella i amb els 
materials adequats al seu projecte. 
Afegiu els elements necessaris en una màniga amb els procediments 
adequats (enganxar, cosir, pintar...), de manera que se la puguin 
posar i representar el moviment que ha de fer per acomplir l’objectiu 
desitjat del seu braç objecte. 
 
Divertiment: Un altre anunci del la mateixa beguda que també tracta la mà com a 
objecte central. Anunci de Coca-cola Aixequi la mà. 
http://www.youtube.com/watch?v=k3cK1RRDm70 
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TRANS-FORMA 
 
DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONCEPTES A LA TRANSFORMACIÓ DE L’OBJECTE   

 
ACTIVITAT 
 
Cada alumne té davant dos objectes d’ús quotidià. 
 
- De cada objecte han de fer una llista de conceptes relacionats, de 
propietats, de qualitats, de paraules que els vinguin al cap, del que 
els recordi aquell objecte, aproximadament uns 10 o 12 conceptes. 
 
- A cada llista, han de destacar els 5 o 6 conceptes que creguin més 
significatius de l’objecte. 
 
- Han d’intercanviar-los amb els 5 o 6 de l’altra llista i fer una nova 
llista amb els conceptes que han canviat. A cada nova llista, cal posar 
primer els conceptes que quedaven sense destacar i afegir-hi els 
destacats de l’altra. 
 
- Després han de redactar un text automàtic (espontani, sense 
pensar-hi gaire) que tingui en compte aquests conceptes, explicant 
com seria un objecte que tingués aquestes noves característiques, un 
objecte que de ben segur no ha existit mai. O bé poden fer un text 
utilitzant les paraules d’una de les llistes.  
 
- Ara han de dibuixar l’objecte resultant i donar-hi nom. Hi poden 
afegir totes les qualitats, propietats i característiques que vulguin. 
 
- També poden elaborar un cartell o un fullet publicitari en què 
s’expliqui el nou objecte o producte obtingut, únic al món. 
 
- Han de llegir en veu alta tot el text o part d’aquest.  
 
- Si la composició del nou objecte no és gaire complexa, pot fer-se 
una representació en volum, una maqueta. 
 
- Després es comparen els nous objectes amb els que s’han utilitzat 
com a punt de partida. 
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Un exemple pràctic proposat a l’alumne: 
 
- De cada objecte, fes una llista de conceptes relacionats, de propietats, de qualitats o de 
paraules que et vinguin al cap, del que et recordi aquell objecte, aproximadament uns 10 o 12 
conceptes: 
 
                                                 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A cada llista, destaca els 5 conceptes que creguis més significatius de l’objecte. 
Intercanvia’ls amb els 5 de l’altra llista. Fes una llista nova amb els conceptes que hagis canviat. 
A cada nova llista, escriu primer els conceptes que quedaven sense destacar i afegeix després 
els destacats de l’altra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ets capaç d’explicar com serien els nous objectes que s’identificarien amb els 
conceptes que has unit? Els pots representar? Potser et resulta molt difícil, perquè 
no existeix en l’arxiu de la teva memòria cap objecte que acompleixi alhora tots 
aquests requisits. 
Inventa. Sigues absolutament creatiu i imagina una cosa que no hagi existit mai. 
Per boja que sigui. Escriu en un paper el que se t’acudeixi amb les paraules d’una 
de les dues llistes i després dibuixa l’objecte resultant. Posa-hi nom i afegeix-hi 
totes les qualitats, propietats i característiques que vulguis.  
 
Exemple de text de la primera llista: 

Últimes notícies!  
S’ha trobat un contenidor que a simple vista està ple de números que fan 
sorolls estranys. Ha portat molta feina transportar-lo amb la suficient 
protecció per no desvelar l’autèntic secret d’aquesta capsa.  

 
- Llegeix en veu alta el teu text. 
- Ara pots confeccionar el nou objecte (amb collage de fotografies o amb volum) i fer un cartell 
que l’anunciï. 
- Compara el nou objecte amb els objectes inicials i comenta els resultats amb els companys. 

Sorolls 
Números 
Notícia 
Feina 
Secrets 
Capsa 
Protecció 
Transport 
Vista 
Contenidor 

Obertura 
Tancament 
Sol 
Frontissa 
Vermell 
Comunicació 
Llunyania 
Missatge 
Veu 
Conversa 

Un telèfon mòbil 
comunicació 
llunyania  
missatge  
sorolls  
veu  
números  
notícia  
feina  
conversa   
secrets    

Una funda d’ulleres 
capsa 
protecció 
transport 
obertura 
tancament 
sol 
vista 
frontissa 
contenidor  
vermell 
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L’objecte surrealista i els artistes catalans 
 

 Per conèixer millor l’obra dels artistes catalans 
que van treballar a la llum del surrealisme 
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UN DIA A LA PLATJA AMB L’ÀNGEL FERRANT 

El 1945, Àngel Ferrant realitza una sèrie de 21 obres denominades Objectes 
trobats, fetes amb elements naturals recollits a la platja: pedres, arrels, animals, 
restes de fustes i vegetals, suro, petxines, aparells de pesca abandonats. 

 
Combinant aquests elements i fragments realitza composicions amb l’objectiu 
de suggerir, metafòricament, un món imaginari relacionat amb ambients 
marins.  
 
Alguns fragments tenen la capacitat de suggerir formes sense necessitar gaire 
manipulació, demostrant que la naturalesa també actua com un artista i només 
són necessaris nous ulls per «trobar» les seves obres. A aquestes últimes les 
denomina Escultures intactes. 
 
Cada objecte o fragment pot suggerir significats per separat, i, a la vegada, 
aportar altres significats diferents en associar-se amb nous fragments. 
En aquestes obres, el títol donat per l’autor és un factor decisiu per estimular 
les relacions de significats. 
 
 
 
ACTIVITATS 
 

A – TÍTOLS:   
 
- Inventeu un títol nou per a aquests 
objectes de l’Àngel Ferrant. 

Tempesta, 1945    
(Arrel) 

 

         

 
       Mariner Narcís. 1945 
     (Fusta, mirall, suro,  
             closques i filferro) 

 
 
 

 
 

 
 
                          Figura, 1945 

(Pedra, closques i objecte) 
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- Reflexioneu sobre la resta d’obres fetes amb objectes naturals, 
intentant esbrinar el lligam entre el títol i l’objecte.  
- Imagineu, a partir d’aquests objectes que va crear, quina era la 
situació i el moment personal de l’autor. 
 
 

B - UN DIA A LA PLATJA 
 
Us proposem una sortida a la platja amb els vostres alumnes per 
apropar-vos a l’obra de l’Àngel Ferrant de 1945 en els seus orígens, 
per treballar en directe amb els materials naturals i per gaudir d’un 
dia a l’aire lliure en un entorn poc habitual en el desenvolupament del 
treball escolar. 
 
1 - OBJECTES TROBATS 
 
Es tracta de passejar per la platja a la recerca d’elements que 
puguin servir per confeccionar, posteriorment a l’aula, algun objecte 
inspirat en els mateixos objectes. També poden ser fragments i 
materials que per si sols suggereixin formes. Recordeu que caldrà 
portar una bossa. (Vegeu l’apartat C.) 
També podeu fer la recerca de material gràfic amb una càmera 
fotogràfica. Es tracta de trobar i fotografiar objectes suggeridors amb 
els que treballaran els nois i noies després. (Vegeu l’apartat C.) 
 
2 - ESPAIS TROBATS 
 
Amb pedres, fustes, sorra i altres elements que es puguin trobar, cal 
desenvolupar una acció que comporti modificar l’espai de la 
platja on es treballi. 
Els alumnes podran portar, si ho desitgen o si el professor els ho 
proposa, altres elements, com ara llistons de fusta, bosses grans de 
plàstic (d’escombraries o industrials) i cordes. 
 
Poden utilitzar també els seus propis cossos, així com també tenir en 
compte els elements atmosfèrics que es donin aquell dia a la platja: 
vent, sol, onades... És necessari portar una càmera fotogràfica o de 
vídeo per enregistrar el procés i els resultats.  
El tema és absolutament lliure. Poden posar títol a la seva acció i 
després, un cop a l’aula, quan es projectin les fotografies o es passi el 
vídeo, podran explicar, comentar i conversar sobre el que han fet. 
 

• Tingueu en compte que caldrà fer una explicació o un 
recordatori de l’ús de la càmera fotogràfica per tal d’obtenir 
imatges nítides i ben enquadrades: distància mínima, 
enfocament, ús del macro, il·luminació, etc. 
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        Mercè Gaja 
 
Aquestes seran obres de caràcter efímer (recordeu les obres 
destruïdes de l’Àngel Ferrant de les quals només ens queda una 
fotografia); en acabar caldrà destruir-les i deixar els elements com 
els havíem trobat. No oblideu de recollir tots els materials que han 
portat (fustes, plàstics, cordes) i tornar-los a casa o a l’escola. 
La platja ha de quedar igual, o millor, que abans de la nostra 
presència. 
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3 - FER VOLAR ESTELS I AIXECAR CASTELLS DE SORRA 
 
Fer volar estels i construir castells i figures amb sorra són activitats 
lúdiques, que podem carregar de contingut. Fer volar estels i aixecar 
castells de sorra sempre s’ha associat a imaginar i a somiar coses 
irrealitzables. 
 
1 - Intenteu enlairar un estel al més amunt que pugueu i 
mantingueu-lo «enganxat al cel». Ara tothom escriurà desigs, 
utopies, provocacions, somnis o esperances en un tros petit de paper. 
Feu un tall fins al centre del paper i un foradet en aquest centre que 
posareu al voltant del fil de l’estel, el tancareu una mica en forma de 
con i el fixareu amb un clip o celo, amb la punta cap a l’estel. El vent 
s’encarregarà de fer arribar el missatge a l’estel. 
 
2 - Construïu figures amb sorra mullada, imaginant éssers sortits 
del fons del mar. Aixequeu castells al més alts que pugueu sense que 
es caiguin. Feu fotografies de composicions fetes amb sorra i el propi 
cos, per exemple una noia que tingui quatre braços o que se la mengi 
un peix o un noi que tingui ales o els peus gegants.    
 

 

C - DE LA PLATJA A L’AULA   
 
Si no desitgeu o no podeu fer la sortida a la platja, podeu encarregar 
als alumnes de fer el recull de materials trobats (objectes i 
fotografies) pel seu compte durant un cap de setmana. 
 
Un cop a l’aula, revisaran el material trobat. Amb els objectes i 
fragments confeccionaran objectes de manera espontània i 
directa. No cal forçar els elements, només han de deixar-se portar 
per la intuïció. Allò que els inspiri els materials, ja sigui en el moment 
de trobar-los o en el moment de composar-los. 
Incidiu més en el concepte de composició que en el de manipulació 
dels objectes trobats. Penseu en les «escultures intactes». 
Treballeu alhora la creació de l’objecte i el títol. 
 

• A més dels elements trobats, cal disposar a l’aula de barres 
de  cola termofusible amb el seu aplicador (pistola). 

 
 
Amb les fotografies faran un treball de fotocomposició. Depenent de 
la infraestructura del centre i de la capacitat dels professors i els 
alumnes per utilitzar programes informàtics de manipulació 
d’imatges, el treball es podrà enfocar de dues maneres: 
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a) - Imprimint les imatges trobades pels alumnes, sense repetir 
gaires vegades els mateixos objectes, que es posen a disposició dels 
alumnes. (Us facilitem unes quantes imatges a l’apartat «Imatges 
d’objectes trobats» per si us cal ampliar el recull). 
Han de triar les imatges que els siguin suggeridores, retallar-les i fer 
una composició sobre una làmina de dibuix o una cartolina. Poseu-hi 
títol i exposeu els treballs a classe. 
 

• La mida del suport ha d’estar en relació amb la mida de les 
còpies dels objectes. Abans d’imprimir les imatges, copieu i 
enganxeu els objectes disposats sobre un document Word a 
la mida que vulgueu que surtin perquè es pugui treballar en 
un DIN A4 o DIN A3. També és possible treballar amb 
fotocòpies. 

 
b) - Treballant amb els objectes fotografiats en un programa per 
processar i manipular imatges (per exemple el Photoshop). Han de  
retallar i enganxar les imatges dels «objectes trobats» que els 
interessin per trobar la composició que els sigui més suggeridora. 
Poden manipular les imatges com els convingui. Poseu-hi títol i 
guardeu totes les imatges de les composicions resultants en un 
format JPG, de manera que pugueu exposar-les o veure-les en el 
mateix ordinador sense necessitat d’imprimir-les, cosa que no és 
excloent. 
 
 
Imatges d’objectes trobats: 
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CSI (Crimes Surrealistic Investigation) 
 
S’ha comès un crim.  
 
La víctima es diu Elisenda, una jove que treballava de telegrafista a 
l’oficina de correus de la plaça. Aquest matí, una dona gitana que es 
dirigia al mercat n’ha trobat el cadàver estès al centre de la plaça.  
De seguida han començat a córrer rumors molt estrafolaris sobre el 
què i el com d’aquest crim. 
Han avisat el servei del CSI, molt eficient en casos estranys, perquè 
es faci càrrec de la investigació i trobi l’assassí.  
 
Ràpidament han demanat a tothom que no toqui res, han acordonat 
la zona i han començat a buscar pistes i fer fotografies. 
 
Aquestes són les fotos i les pistes de les quals disposen: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El bonic cadàver 
d’Elisenda ha estat trobat 
aquest matí al centre de 

la plaça 
(Ramon Marinel·lo,1935) 
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  Pal telegràfic 
  (Eudald Serra,1935) 
 
         
 
 
 

 
 

      
 
 
                      
 
 

 
                             Relleu                                             
  (Leandre Cristòfol,1935) 

 
 

 
 
 
 
 Gitana 
(Àngel Ferrant, 1932) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Home amb monocle                               
 (Antoni Clavé, 1939) 
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Telèfon  
(Antoni Clavé,1939) 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Telèfon afrodisíac (Lobster 
Telephone)  

                  (Salvador Dalí, 1936) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Assemblage d’objectes      
(Salvador Dalí,1936) 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
                      Figures davant el mar  
                  (Ramon Marinel·lo,1936) 
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Composició  
(Eudald Serra, 1935) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                  Hidroavió   
                                 (Àngel Ferrant, 1932) 

 
 
 
Finestra  
(Leandre Cristòfol, 1936) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 

Nit de lluna                          
(Leandre Cristòfol, 1935) 
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ACTIVITAT 
 
Treball d’observació, reflexió, diàleg i expressió oral i escrita. 
 
Agrupeu els alumnes en equips de 4 o 5 investigadors (equips CSI). 
A partir de l’observació de totes les pistes, personatges, llocs i 
situacions que se’ls presenten, cal elaborar la investigació de 
l’assassinat i resoldre el cas. Heu de tenir en compte que el cas pot 
ser tan recargolat i surrealista com vulgueu (de fet, com més ho sigui 
més divertit pot resultar el joc).  
Cal tenir en compte tots els objectes que es mostren i donar un sentit 
a cadascun. 
 
 
Es pot presentar el procés i la resolució de la investigació sobre paper 
o fent un muntatge amb PowerPoint, utilitzant, en ambdós casos, les 
imatges de les obres per il·lustrar la narració. 
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AL VOLTANT DELS «PERSONATGES» DE MIRÓ 
I DALÍ 
 

Reflexió i diàleg sobre dues obres de l’exposició. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personatge, Miró, 1931 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bust femení retrospectiu, Dalí, 1933 
 
 
 
 
 
 
Els introduirem en els conceptes bàsics que caracteritzen el 
surrealisme i destacarem aquests dos artistes catalans representants 
d’aquest moviment.  
Com que són els dos artistes segurament més coneguts pels nostres 
alumnes, deixarem que utilitzin la informació de què disposin, sense 
afegir res més que el que sigui imprescindible: títol de l’obra, autor i 
any de realització. 
 
Els alumnes s’agruparan en equips de 4 membres. Cal posar un 
nombre o lletra diferent a cada equip, de manera que tots els 
membres del mateix equip es diran igual. Caldrà disposar d’una còpia 
impresa de les imatges de les dues obres, o bé deixar-les projectades 
durant la discussió, o obertes a la mateixa pantalla si poden 
conversar al costat d’un ordinador. 
 
Segons el tipus d’alumnes i l’edat que tinguin, el professor ha de 
decidir si treballa amb les dues obres alhora o ho fa per separat. 
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A cada equip es debatrà i s’anotarà el següent: 
 

1- Descripció de l’aspecte formal de cada obra: materials, objectes, 
disposició, forma, color, composició, proporció, tècniques, etc. 

2- Interpretació del significat de cada obra, a partir del que veuen, 
el que signifiquen els materials, la manera com els utilitza 
l’artista, com els composa, quines poden ser les intencions, 
d’on parteix la idea principal, quina història pot haver-hi al 
darrere d’aquests personatges. 

3- Comparació de les dues obres. 
 
Un cop acabada aquesta primera discussió, amb un temps d’uns 15 
minuts, els alumnes se separaran i es distribuiran en equips de 4 
persones de manera que tots els components d’un nou equip tinguin 
nombre o lletra diferent.  
 
En aquest nou equip es farà el següent: 

1- Comentari, discussió, defensa, argumentació i interpretació del 
significat de les obres a partir de les opinions que hagin sortit a 
les discussions anteriors. 

 
Al cap de 10-15 minuts més, es posen en comú els resultats de tots 
els equips: 

1- Exposició dels punts d’acord i de desacord a què hagin arribat. 
2- Diferents opinions personals. 
3- Últimes reflexions i conclusions en comú.  
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NO A LA GUERRA! (CRISTÒFOL I LAMOLLA)  
 
L’any 1935, Leandre Cristòfol va crear un objecte que va titular 
Monument. El mateix any, Antoni G. Lamolla feia un altre objecte 
titulat Guerra. 
 
ACTIVITAT 
 
A- Observar les dues obres i reflexionar sobre cada una d’aquestes i 
sobre les semblances i diferències que s’hi poden trobar. Caldrà 
parlar dels elements del llenguatge visual i plàstic:  
 

• Dels elements visuals: forma, grandària, color, llum, 
textura. 

• Dels elements conceptuals: volum, buit, línia, geometria, 
verticalitat, espai, moviment.  

• Dels elements de relació: composició, posició, equilibri, 
proporció, escala, harmonia, contrast, ordre, ritme.  

• Dels elements emocionals: percepció, expressivitat, 
bellesa, simbolisme, interpretació, figuració, abstracció,  

• Dels elements formals o tècnics: materials, procediments, 
tècniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
Leandre CRISTÒFOL 
Monument, 1935 
Fusta, fusta pintada i acer 
84 x 45,5 x 18 cm 
 

  
Antoni G. LAMOLLA 
Guerra, 1935 
Fusta i guix 
32,5 x 23 x 22,5 cm 
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B- Un cop analitzades les obres, proposem fer un treball creatiu 
prenent les mateixes obres com a referència. 
 
Es tracta de fer un objecte escultòric: El projecte d’un monument en 
contra de la guerra, que podria ser instal·lat en alguna plaça de la 
ciutat. 
 
Els alumnes gaudiran de llibertat creativa, s’expressaran 
espontàniament i materialitzaran els ideals o les preocupacions 
poèticament i plàsticament. 
 
El dibuix és una eina de treball important per fixar les formes i 
determinar els volums. Per tant, realitzaran esbossos fins a trobar la 
idea definitiva, que dibuixaran amb cura, i de la qual ressaltaran els 
volums amb ombres, trames o color. 
Hauran de tenir en compte els materials que volen per al seu 
projecte, ja que això condicionarà les formes, els acabats i la 
representació que han de fer d’aquests materials en el seu dibuix. 
També hauran de decidir si volen utilitzar elements d’ús quotidià en la 
composició; si és així, hauran de buscar informació per obtenir el 
model necessari per a una millor representació. 
 
Evidentment, s’exposaran els projectes, als quals hauran posat nom, 
s’explicaran i es comentaran. 
 
A partir d’aquí el professor pot decidir si vol que els alumnes donin 
per acabada la seva feina o si la volen continuar construint la 
maqueta del monument. 
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Això és surr..rrrealissssttaa!!  
 

Per investigar, dialogar, mirar, construir, expressar, 
sentir, cantar, riure,  

jugar, .... amb el surrealisme 
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L’associació ADLAN (Amics de l’Art Nou), des de 1932 fins a la Guerra Civil 
espanyola (1936), és un exemple important d’activitat cultural gestionada 
per la societat civil catalana. Tenia com a objectiu participar en la producció i 
difusió de la cultura contemporània formant part d’un projecte universal de 
modernitat. 
ADLAN és un grup d’amics fidels a un ideal de societat lliure, oberta i 
cosmopolita, obert a totes les inquietuds espirituals. 
ADLAN promou diverses activitats: exposicions d’art i objectes populars, 
concerts i audicions discogràfiques, sessions de cinema, lectures poètiques, 
edicions i excursions. 
ADLAN impulsa els artistes joves; admira les obres de Miró, Dalí i Picasso, 
s’instrueix en les paraules de Foix i els criteris de Gasch, riu amb els 
personatges del circ de Calder i es deixa seduir per les expressions de l’art 
popular.  
ADLAN és la pionera a donar a conèixer el surrealisme a Catalunya, l’art 
més transgressor davant la crítica més conservadora. 

 

EL CIRC, espectacle surrealista per 
excel·lència 
 
El circ és un espectacle que per la seva riquesa visual ha estat motiu 
d’inspiració per als artistes plàstics de diferents èpoques.  
 
L’ADLAN, l’associació Amics de l’Art Nou, que va promoure les idees i 
la feina dels artistes surrealistes, va homenatjar el circ diverses 
vegades. 
 
Abans de proposar activitats plàstiques, creiem que és important 
establir la connexió entre l’ADLAN i el circ, amb un treball més 
enfocat cap a la història i la llengua. 
 
 
 
L’ADLAN I EL CIRC FREDIANI 
 
A - Us proposem la lectura dels següents textos amb els vostres 
alumnes per tal de conèixer les activitats de l’ADLAN i valorar la 
importància que va tenir en la difusió del surrealisme a Catalunya. 
 
També la relació que va establir amb el circ i la història d’un circ 
ambulant que va acabar instal·lat a Catalunya i que va ser i és 
conegut arreu del món. 
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Una mica de cronologia de l’ADLAN: 
 
1932 
- Exposició de Joan Miró, on mostra els seus “objectes poètics”, construccions a 
partir d’objectes trobats a la platja o als camins: fustes, ossos, petxines, pedres 
arrodonides per l’aigua...  
- Presentació a Barcelona de “El Circ més petit del món” d’Alexandre Calder.  
 
La categoria expressiva dels materials pobres i la tècnica del collage és, en 
aquests moments, la clau estètica de l’esperit de l’ADLAN.  
 
1933 
- Àngel Ferrant exposa els seus “Objectes” realitzats amb materials pobres. Nova 
concepció de l’escultura: “utilitzar allò inútil”. Ferrant és un dels artistes i 
promotors més importants dins l’ADLAN. 
- Exposició de Calder: col·lecció de dibuixos i material escultòric del Petit circ.  
- Creació del grup Amics del Circ. Per celebrar-ho organitzen una excursió a 
Mataró per assistir a l’espectacle que presenta el circ familiar dels Frediani, 
important nissaga d’acròbates eqüestres. Ho explica Sebastià Gasch en la bella 
crònica “Una tarda amb la família Frediani”, publicada a Mirador (23-III-1933). 
- Exposició col·lectiva de pintures i dibuixos d’autors catalans que tenen com a 
temàtica comuna el món del circ i els seus protagonistes.  
- Presentació al Liceu de Barcelona de l’obra “Jocs d’infants”, dels Ballets Russos 
de Montecarlo. Joan Miró ideà el vestuari i l’escenografia de l’espectacle, emprant 
els signes fantasiosos característics el circ.  
 
1934 
- Exposicions de Dalí i Miró a les Galeries Catalònia i Syra. 
- Es publica un article sobre l’art popular, en concret sobre els artefactes 
automàtics. 
 
1935 
- Exposició de les obres de tres joves deixebles d’Àngel Ferrant: Ramon 
Marinel·lo, Jaume Sans i Eudald Serra. Petites escultures realitzades amb objectes 
ensamblats i altres peces de formes molt orgàniques. Salvador Ortiga realitza el 
cartell per presentar l’exposició en què apareixen els tres autors amb vestuari de 
circ. 
- Exposició de dibuixos infantils, i representació de titelles a càrrec d’infants. 
- Primera activitat a Madrid: Exposició d’Antoni G. Lamolla.  
 
1936 
- Lamolla fou també un dels representants espanyols a la gran Exposició d’Art 
Espanyol, a París el 1936. 
- Exposició Logicofobista a la Galeria Catalònia, una de les fites més significatives 
de l’avantguarda catalana de la dècada del 1930.  Entre altres van exposar: L. 
Cristòfol, A. Ferrant, A.G. Lamolla, R. Marinel·lo i J. Sans. 
Declaració del principis “logicofobistes”, contraris a la raó i la lògica, que 
pretenien mostrar els productes més arrelats de la psique humana. 
 
La Guerra Civil va estroncar les iniciatives del grup. Acabaven així els feliços anys 
de l’ADLAN, de l’avantguarda, del desig de “canviar el món”. 
 

 
 

 
EL CIRC FREDIANI 
 
Segons Sebastià Gasch, l’acte d’ADLAN més entranyable i de més sòlida memòria, 
va ser l’excursió que un grup de membres i simpatitzants de l’entitat van fer el 
març de 1933 fins a Mataró, per assistir a una representació del circ de la família 
Frediani. 
 
Florència, 1866. Un sabater deixava l’ofici i amb la seva família fundava una 
companyia ambulant de circ. Ell, August Frediani, era un bon gimnasta i el gust 
per l’aventura el va empènyer a recórrer el món oferint números d’acrobàcia amb 
homes voladors i cavalls a galop per la pista. 
 
El seu fill Willy als quatre anys ja debutava al circ. Ell i el seu germà Béby van ser 
els grans fonaments de la gran família. Willy va tenir deu fills que van continuar 
en el  circ. I els fills d’aquests també. Així va créixer aquesta nissaga que va 
convertir-se en una troupe circense de fama internacional. 
 
El circ Frediani oferia espectacles acrobàtics, a la pista i a cavall, mim, 
il·lusionisme, pallassos, ballarines, amb escenografia i vestuari senzills i amb el 
públic ben a prop. El circ eqüestre d’Augusto Frediani arribà a presentar més de 
seixanta artistes i molts cavalls en més d’una quinzena de números. 
 
Willy, el seu germà Béby i el seu fill Zizine van ser, l’any 1900, els creadors del 
número de circ que més fama els va aportar: la columna de tres a cavall. 
 
Aquell dia de març de 1933, no van faltar els cavalls ensinistrats, ni l’amazona, ni 
el volteig a cavall, ni els pallassos, però sobretot la famosa columna de tres a 
cavall, exclusiva dels Frediani, que el 1908 els va fer guanyar un premi Guinness, 
rècord que encara conserven avui. 
 
La cinquena generació Frediani té, actualment, escampats per tot el món, 
gimnastes, acròbates, malabaristes, genets de cavalls, ballarins, músics i 
pallassos. 
    

        
                    1880           1904           1948 
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ELS DIARIS DE L’ÈPOCA 
 
B - Cercar informació sobre el circ Frediani i sobre l’exposició 
col·lectiva de pintures i dibuixos d’autors catalans que tenen com a 
temàtica comuna el món del circ i els seus protagonistes que es va 
fer l’any 1933 a Barcelona. Us proposem que cerqueu a Internet la 
revista cultural Mirador: setmanari de literatura, art i política, que es 
va publicar a Barcelona entre el 1929 i el 1937. 
  
Amb aquesta recerca els alumnes poden: 

- Aprendre a buscar informació per Internet en documents 
específics. 

- Veure com eren els diaris de l’època, com escrivien els 
periodistes i crítics. Comparar-los amb els actuals. 

- Observar com es feia la publicitat gràfica. Què anunciaven i 
com ho feien. La tipografia. Les il·lustracions. 

- Cercar alguna dada, resumir una notícia, redactar-ne de noves. 
- Ambientar-se en els anys trenta llegint un diari que molts 

catalans  de l’època llegien. 
- Valorar la importància de les publicacions de caràcter cultural, 

com era aquesta, i cercar les publicacions d’aquesta mena que 
existeixen actualment. 

 
Índex de la revista Mirador: http://ddd.uab.cat/record/17654 
 
«Una tarda amb la família Frediani», núm. 216,  23 de març de 1933, 
p. 2, http://ddd.uab.cat/pub/mirador/a1933m3n216.pdf 
 
Anunci i «Una funció de circ», núm. 227, 8 de juny de 1933 p. 5 i 8.  
«Aneu al circ Frediani», núm. 281, 21 de juny de 1934. 
«La mort del pallasso Antonet», núm. 358, 26 de desembre de 1935, 
p. 2. 
 
«Una funció de circ», núm. 226, 1 de juny de 1933, p. 8.  
«El circ en les arts plàstiques», núm. 227, 8 de juny de 1933, p. 7. 
«Ai, circ del nostre cor!» (en contra), núm. 229, 22 de juny de 1933, 
p. 5. 
 
 
EL CARTELL 
 
1935 
- Exposició de les obres de tres joves deixebles d’Àngel Ferrant: 
Ramon Marinel·lo, Jaume Sans i Eudald Serra. Petites escultures 
realitzades amb objectes «ensamblats» i altres peces de formes molt 
orgàniques. Salvador Ortiga realitza el cartell per presentar 
l’exposició en què apareixen els tres autors amb vestuari de circ. 
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C – Analitzar el cartell, comentar-lo entre els companys.  
Realitzar un cartell per anunciar el Circ Frediani, tal com ho haguessin 
fet els artistes surrealistes. 
Al cartell d’Ortiga hi apareixen els tres escultors amb la fotografia de 
la seva cara i els cossos fets amb pintura i retalls de materials 
diversos. 
 

• Es proposa representar al nou cartell la columna de tres a 
cavall, utilitzant tècniques de dibuix, pintura i collage. Per a les 
cares es poden utilitzar fotografies dels mateixos alumnes o 
altres elements que les substitueixin. 

  
També es poden representar els números d’acrobàcia, figures 
amb cavalls, salts, malabaristes, equilibris o il·lusionisme que 
realitzaven els artistes del circ Frediani i d’altres circs clàssics. 
Suport: cartó, cartolina o paper Bàsik mida DIN A3. 
Materials diversos, revistes amb fotografies variades, papers de 
colors, llapis, llapis i tintes de colors, retoladors, etc. 
Tècniques: collage, dibuix, fotografia, retolació. 
Eines adients per als materials i procediments emprats. 
 

• Construcció d’un objecte escultòric que representi aquesta 
figura de la columna de tres a cavall. 

Conceptes que cal tenir en compte: la tensió, el 
moviment, el risc, l’audàcia, la temeritat, l’inaudit, 
l’impossible, el fantàstic.  

Representar, com deia Gasch, la infinita poesia del circ 
ambulant a través dels acròbates a cavall a la pista circense. 

Salvador Ortiga  
Collage de papers, fotografia, fil, 
llapis, tinta i lluentons sobre cartró 
(41,5 x 27,5 cm) 
 
Cartell per anunciar l’exposició 
d’ADLAN dels escultors Ramon 
Marinel·lo, Jaume Sans i Eudald 
Serra a les Galeries d’Art Catalònia 
el 1935. 
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EL PETIT CIRC DE CALDER 
 

 
 
D- Proposem una representació de teatre d’objectes: 
  

• Els nois i noies s’hauran d’organitzar en grups per dissenyar i 
construir els personatges i l’escenografia, així com també per a 
la posada en escena, la il·luminació i, si cal, la música i els 
efectes especials. També hauran de pensar el tema i redactar el 
guió. 

 
Una de les primeres activitats de l’ADLAN, va ser la representació del circ més 
petit del món de l’escultor nord-americà Alexander Calder.  
 
Calder (1898-1976), que és conegut sobretot per les seves estructures mòbils, 
sentia fascinació pel circ. Amb filferro, robes, fusta, suro i alguns materials més, 
va anar construint una pista de circ i els seus personatges en miniatura. Cada 
element tenia una funció i un mecanisme específic que ell manipulava 
expertament. Ell donava vida als personatges i els posava veu mentre la seva 
dona posava la música. 
Durant la resta de la seva vida va continuar representant periòdicament el seu 
espectacle amb el Petit Circ, gaudint com si es tractés d’una gran joguina. 
 
J. V. Foix el qualifica de «la més meravellosa lliçó de mecànica celeste» i S. Gasch 
recorda com els petits personatges i animals de circ fets de filferro «són una pura 
delícia escultòrica», («El circ d’un escultor», Mirador núm. 191, 29-IX-1932, pàg. 
5, interessant de llegir). 
 
Carlos Vilardebó, el 1961, va rodar una pel·lícula en la qual es veu Calder 
manipulant els seus ninots i accionant els mecanismes dels números de circ. El 
DVD o vídeo el podeu trobar en llibreries especialitzades en art; aquí en podeu 
veure un fragment: http://www.youtube.com/watch?v=MWS96nzFUks 
 
  
 

 
 
                         Figures d’El petit circ de Calder, 1926-1939 
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Poden utilitzar el tema del circ, però també en poden triar un 
altre que els agradi més, pensant en la riquesa i varietat dels 
personatges.  
Tant els personatges com els elements de decoració s’hauran 
de construir, tal com ho feia Calder, amb materials pobres com 
filferros, robes, fustes, suros, gomes, cartrons, llaunes, cordills, 
envasos...  
Es pot pensar en la possibilitat d’introduir mecanismes de 
funcionament manual en els ninots o artefactes que donin més 
acció a la representació. La manipulació dels personatges es 
farà directament amb les mans o amb varetes auxiliars. 
 

• El dia de la representació o el dia de l’assaig general, estaria bé 
muntar un equip de gravació, perquè els mateixos nois i noies 
enregistrin en vídeo l’espectacle. Cal indicar-los que facin molts 
primers plans del desenvolupament de l’acció i pocs plans 
generals per tal de fer més creïble l’acció dels personatges. 

 
 
 
 
 
LES ACROBÀCIES DE L’ART 
 
E – Potser heu tingut l’ocasió de veure algun espectacle del Circ du 
Soleil, en directe o a la televisió, i n’heu comprovat l’excel·lència. 
Us proposem en concret que mireu un dels últims espectacles, La 
Nouba. Si no el podeu trobar en vídeo, a Internet se’n poden veure 
fragments. Aquí en teniu alguns accessos: 
 
Cirque du soleil – La Nouba – Acrobacia (!!!) 
http://www.youtube.com/watch?v=U7tfyVbyD08 
 
Cirque du soleil –  Arial Silk – La Nouba 
http://www.youtube.com/watch?v=YqF0tPFoYu8 
 
Cirque du Soleil – La Nouba – Diabolos 
http://www.youtube.com/watch?v=h22o6cDMH3g 
 
Cirque du soleil – La Nouba – Cycles Act  
http://www.youtube.com/watch?v=N2K243bKTbM 
 
Cirque du soleil – La Nouba (resum) 
http://www.youtube.com/watch?v=gdIr9ZLmAt8 
 
 

El circ és, en si mateix, un espectacle surrealista, però aquest ho és 
especialment. Intensificat per la seva bellesa visual, la composició de 
les seves coreografies, el vestuari i la música, no deixa ni un sol 
moment de sorprendre’ns. 
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Podem veure una persona volant entre seda vermella, un tren de 
joguina il·luminat que passa per la pista, personatges bellament 
vestits que semblen sortits d’un somni, una escala per arribar al cel 
feta de cadires i cotxets d’infant, un ciclista cap per avall que camina 
per una corda, una ballarina que roda sense parar, una dona que 
escombra la pista, trapezistes i saltadors que sembla que volin... 
 

• Gaudir de l’espectacle i comentar les sensacions i emocions que 
provoca. 
Comentar les diferències entre el circ dels anys trenta i el circ 
del segle XXI. Les dificultats, la força, el risc, la tecnologia, la 
cultura, l’economia, el públic, etc.  
 

• Fixeu-vos especialment en el fragment «Acrobàcia», en què els 
saltadors pugen per les parets i entren per les finestres d’un 
bloc arquitectònic cúbic. És una escena irreal i impossible que 
podria haver sortit d’un somni. 

 
 
Ara fixeu-vos en la sèrie d’obres que el pintor italià Giorgio de 
Chirico (1888-1978), va realitzar entre els anys 1913-1918, en 
l’etapa de pintura metafísica.  
 
 

 
Giorgio de Chirico va ser profeta i precursor del surrealisme. La seva manera de 
contemplar el món i de representar-lo així ho demostra. 
Aquestes obres, realitzades de 1913 a 1918, ens mostren paisatges i personatges 
d’un món irreal, que semblen sortir d’un somni: arquitectures estàtiques i buides, 
formes geomètriques, colors plans, llargues ombres. Soledat, silenci, quietud, 
llunyania. El temps sembla que s’hagi parat. 
Objectes que es tornen personatges i personatges articulats com titelles. 
Són com somnis sortits del subconscient. 
 

«L’obra d’art no pot tenir sentit comú ni lògica, i en 
aquest sentit està molt propera als somnis i a l’esperit 
infantil.» G. De Chirico 
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• Construir un objecte que s’inspiri en aquesta arquitectura irreal 

i en el circ acrobàtic de La Nouba. 
Materials: Una capsa de cartró, objectes de tot tipus que es 
puguin trobar en el calaix dels records i les joguines (petites 
figures de plàstic, baldufes, cordills, anelles, boles, molles, 
robes...), tisores o talladors per a cartó, pintura i pinzells, cola 
termofusible amb aplicador o altres tipus de goma ràpida. 
 
Posar títol a l’obra, pensant en metàfores i situacions irreals i 
màgiques que ens suggereix el món del circ. Exposar-la. 
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BOMBOLLES, PARÈNTESIS DE REALITAT 
 
 
René Magritte va néixer a Bèlgica el 1898. Va pertànyer al grup surrealista de 
París juntament amb Jean Arp, André Bretón, Salvador Dalí, Paul Eluard i Joan Miró. 
L’obra de Magritte és una permanent invitació a la reflexió a partir dels objectes 
més quotidians en contextos poc corrents, creant situacions sense sentit. Per això, 
la seva obra a vegades es qualifica de «realisme màgic». Utilitza la il·lusió òptica. 
És especialment lúcid investigant el problema de la representació i l’essència de 
l’art. Magritte qüestiona la relació entre les imatges i les coses basada en la 
semblança representativa. 

                                   La traïció de les imatges, 1928 

La representació d’una pipa no és una pipa. És possible omplir-la de tabac? No. 
Llavors si hagués escrit que és una pipa hauria mentit. Aquesta constatació és el 
misteri que ocupa constantment Magritte: ni la paraula ni la imatge són garantia 
que l’objecte existeixi en realitat.  

 
Representem el que veuen els nostres ulls, diem el que veiem, però 
el que està representat no és la realitat, llavors el que diem no és 
veritat. Ens enganyen els nostres ulls? 
 

  Un mirall fals, 1935  
 
                                           (Diu un proverbi que els ulls són el mirall de l’ànima.)  
 
En Magritte el surrealisme neix de la infidelitat amb la imatge reflectida. La mirada 
del pintor és «un mirall fals». L’ull del pintor traeix allò que contempla; és un mirall 
que mostra en les coses el misteri que sol ocultar i que només la intervenció de l’art 
és capaç de revelar. 
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Magritte ens suggereix un joc: que no hi hagi límit entre el món 
exterior i l’interior. 
Aquest joc ens permet jugar a la dualitat de les coses. 
 

 
     mar o vaixell 

 
      núvol o roca 

 
 interior o exterior 

      
        repel o recull 
    
 

 
        dona o peix 

     
           dia o nit 

 
es veu o no es veu 

 
  

 
      aigua o homes 

     
        real o irreal 

 
    ocell o cel 

      
         cara o cos 

     
      sabates o peus 
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ACTIVITATS 
 
Participar en el joc que ens proposa Magritte.  
Plantejar als nostres alumnes un treball de creació que s’apropi al 
realisme màgic, és a dir, representant OBJECTES quotidians en 
CONTEXTOS poc corrents i creant SITUACIONS sense sentit. 
Aquestes representacions s’allunyaran de la realitat o s’amagaran en 
les aparences. Utilitzaran els seus ulls com a falsos miralls que 
reflecteixen les imatges, sense límit, del món real i del món interior 
que s’oculta en els somnis. 
 

• Utilitzar les tècniques del collage, el dibuix o la pintura. 
Materials: fotografies de revistes, llapis i retoladors de colors, 
pintures, pinzells. 

o Recrear imatges de doble lectura, fins i tot contradictòries 
o complementàries. 

o Canviar el sentit de les coses intercanviant significats o 
funcions.  

o Imaginar objectes de doble funció, ús o utilitat. 
 

• Amb tècniques de manipulació d’imatges per ordinador, retocar 
fotografies per tal d’unir diferents elements i modificar un 
original, donant-hi diferents formes o significats. 

o A partir d’una cara, substituir els elements propis per 
d’altres, o afegir-n’hi de nous. 

o A partir d’un objecte, crear-ne de nous. 
o Modificar una cara o un objecte amb efectes i filtres, fins 

a distorsionar l’original, donant una visió deformada, 
divertida, espectacular, fantasmagòrica... 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    (1) 

    
 

                    Pau Aguirremota 
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LA BOMBOLLA DEL SOMNI - PARÈNTESI DE LA REALITAT 
 
 
Els mostrarem el vídeo d’un anunci de televisió: l’anunci d’una 
beguda en què el personatge que porta l’ampolla a la mà està 
envoltat d’una bombolla que fa canviar las coses per allà on passa. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IOe8PQ3Mh8  
 

(A partir d’aquest vídeo podem també connectar amb l’activitat «El braç 
objecte») 

 
• Cercar una fotografia real d’un paisatge, un carrer, una 

habitació... Utilitzar-la directament com a suport o fotocopiar-la 
a mida DIN A4. 
Amb retoladors de punta fina, bolígrafs o llapis de colors, 
transformar els objectes, persones i espais de la fotografia, de 
la manera més imaginativa possible. Exemple (1). 
Es tracta de modificar les imatges, creant situacions sense 
sentit o relacions poc habituals entre els objectes i el context, 
com si allò fos una bombolla d’un somni, un parèntesi de la 
realitat. 

o Si es vol, es pot dibuixar prèviament un cercle d’uns 15 
cm o uns quants de més petits, seleccionant la part que 
els agradi, com si fossin bombolles, i modificar 
exclusivament els espais tancats dins aquestes 
«bombolles». A partir d’un objecte, crear-ne de nous. 

o Variacions: Poden utilitzar, si ho desitgen, retalls de 
fotografies i dibuixos per enganxar-los a sobre de la 
fotografia o fotocòpia.  

o També podrien fer la bombolla sobre una figura humana. 
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JUGAR AMB BOMBOLLES DE SABÓ 
 
Les bombolles, delicades, subtils, fràgils, tot i ser efímeres, ens 
regalen una extraordinària bellesa. La seva pell d’aigua i sabó ens 
dibuixa una esfera de mil colors. No les podem guardar ni agafar, no 
podem quasi respirar en la seva presència; intentem que es pari el 
temps i s’aturin en l’aire. Quan esclaten, són com un somni que es 
trenca en despertar-nos. 
 
Mirar en vídeo algun espectacle d’en Pep Bou o fer-hi referència. 
Si no és possible, aquí teniu un petit resum de l’espectacle Clar de 
llunes. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=5WW0hTW4cBY 
 
 
Utilitzant la fórmula «màgica» de les bombolles que duren, fer 
bombolles de tot tipus, experimentar les coses que fa en Pep Bou 
amb diferents estris per fer formes, amb fum, bombolles que 
emboliquen fins i tot una persona, bombolles «planes», etc. 
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Fórmules per fer bones bombolles 
 
Quan ens rentem les mans podem fer bombolles, però perquè 
durin més i siguin més grans us proposem dues fórmules: 
Ompliu una palangana amb una de les següents solucions i 
deixeu-la reposar un parell d’hores: 
 
A) 
• 1 part de detergent líquid de cuina concentrat (sabó per a 
vaixelles) 
• 10 parts d’aigua (millor destil·lada) 
• 1/4 part de glicerina 
  
B) 
• ¾ de litre de detergent líquid de cuina (sabó per a vaixelles) 
• 10 litres d’aigua  
• ½ kg de sucre 
• 25 g de cola d’empaperar 
 
Per fer bombolles n’hi ha prou amb una palleta de les que es 
fan servir per beure, o un filferro cargolat fent un cercle amb 
mànec, i també tubs de diferents mides, ampolles petites de 
plàstic amb la base tallada i qualsevol objecte amb què es 
vulgui experimentar.  
Només cal mullar l’estri triat en la solució, bufar... i fer 
bombolles! 
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FACTOR «S» 
(Surrealisme, Sisa) 
 
Lletres de cançons, lectura, expressió escrita i oral, música, tècniques 
mixtes. 
 
Jaume Sisa (Barcelona, 1948) és un cantautor català que 
s'autodefineix com a «galàctic». Les lletres de les seves cançons són 
una barreja de reflexió mística i surrealisme que aporten grans dosis 
de qualitat poètica. 
 
Qualsevol nit pot sortir el sol, de 1975, ha esdevingut el més reeixit 
dels seus àlbums. Una prohibició governativa a Sisa al Festival Canet 
Rock d’aquell any convertiria en gairebé mítica la cançó que donava 
títol a l'àlbum. 
 

                                        
 
Us adjuntem la lletra d’algunes de les seves cançons perquè les llegiu 
a classe. 
Estaria bé fer col·laborar els pares i demanar-los que remenin junts la 
seva discografia ja que potser alguns trobaran discos d’en Sisa i les 
podran escoltar. 
 
Alguns dels títols són «El Cabaret Galàctic», «A sota l’alzina», 
«Coristes i numismàtics», «El setè cel», «Germà aire», «L’home 
dibuixat», «Vida estel·lar», «Qualsevol nit pot sortir el sol», etc.  
 
A- Comenteu a classe la forma i el contingut de les lletres i quins 
elements surrealistes s’hi reconeixen. 
 
B- És molt probable que els alumnes sentin la necessitat de referir-se 
a les cançons que ells coneixen i de comparar-les. Els proposarem 
que aportin aquelles que creguin oportunes. Ells seran els qui millor 
podran trobar lletres amb contingut surrealista entre els grups i 
cantants actuals.  
Poseu-les en comú, llegiu-les en veu alta i comenteu-les. 
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C- Penseu en la música d’alguna cançó coneguda i poseu-hi una nova 
lletra. 
 
Cal fer una primera escriptura deixant que els inspiri la música, 
escrivint tot allò que els vingui al cap, sigui el que sigui (recordeu 
l’escriptura automàtica i l’automatisme psíquic).  
Els haurem fet portar prèviament la música triada, enregistrada en el 
seu mp3 o en un altre sistema de reproducció a l’abast, sense que 
sàpiguen per a què l’hauran de fer servir. D’aquesta manera ens 
assegurem que l’escriptura serà improvisada i espontània.  
Posteriorment, hauran de fer les correccions pertinents d’ortografia, 
gramàtica i lèxic, i els canvis que convingui perquè la lletra encaixi bé 
amb la música. 
 
Els més valents la cantaran, els més tímids podran llegir la lletra, 
mentre piquen de mans o amb algun instrument per seguir el ritme. 
 
AMPLIACIÓ 
 
«L’home dibuixat», Jaume Sisa 
«L’home estàtic», Pau Riba 
«L’home del carrer», Quico Pi de la Serra 
Són cançons de cantautors coetanis, d’una mateixa època, que fins i 
tot van compartir escenaris en diverses ocasions. 
 
Tots tres ens parlen d’un HOME amb trets i característiques pròpies, 
explicat de manera diferent. 
Feu una lectura reflexiva de «l’home» d’en Pau Riba i de «l’home» 
d’en Pi de la Serra: En què són diferents? En què s’assemblen? Són 
feliços? Estan sols? Els podeu imaginar físicament? 
Llegiu després «l’home» d’en Sisa i feu com ell: dibuixeu algun dels 
dos homes anteriors. Es pot utilitzar una tècnica mixta fent servir 
retalls de revistes, papers, robes i eines per dibuixar i donar color. 
Feu una composició ben original i no oblideu de posar un nom a 
«l’home dibuixat». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Pau Riba  
L’home estàtic, 1969 

 

 

Francesc Pi de la Serra  
L’home del carrer, 1964 

 

Jaume Sisa  
L’home dibuixat, 1968 
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LES LLETRES DE LES CANÇONS 
 
 
 
 
 
 
EL SETÈ CEL  
Jaume Sisa 
 
 
Història certa dels set cels,   
set paradisos màgics i encantats.  
Història certa dels set cels,  
set nius de pau, de glòria i de felicitat.   
 
El primer cel és inventat, 
el primer gran invent de la terrestritat. 
El segon cel, imaginat 
en una nit d’estiu a la vora del mar.  
 
El tercer cel dins d’un mirall 
perfila les imatges d’un món ignorat. 
I el quart cel és irreal 
com un oasi verd en un desert estrany.  
  
Del cinquè cel res no se’n sap, 
no hi ha notícies d’aquest cel tant amagat. 
I el sisè cel està copiat 
del cel setè que has engendrat dins del teu cap.  
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GERMÀ AIRE 
Jaume Sisa 
 
 
Una Meravellosa Impotència 
 
Endormiscà mon germà, 
El meu germà invisible aire. 
 
El meu inconsistent germà, 
El meu germà cap de campana. 
 
El meu mandrós germà, 
El meu germà planetari. 
 
El meu germà tancat 
Dins d’un calaix d’armari. 
 
El meu germà parit 
Del ventre d’un mamut. 
 
El meu germà pirat 
A la velocitat de la llum. 
 
El meu germà tancat, 
Dins d’un calaix d’armari 
Respira per un foradet, 
Que el Déu Balança va fer 
Perquè hi passés l’aire, 
L’aire tèrbol i enrarit. 
 
Germà aire, puja’m al cel 
Com un globus, com un ocell, 
Com un núvol passatger 
 
Germà aire, trenca l’encís 
D’un inexistent país 
Sense pobres, sense rics. 
 
Germà aire, treu-me la por 
De quedar-me aquí tot sol 
Entremig dels llamps i els trons. 
 
Però 
Una Meravellosa Impotència 
 
Endormiscà mon germà, 
El meu germà bessó, 
 
El meu germà petit, 
El meu germà aire adormit. 
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A SOTA L’ALZINA 
Jaume Sisa 
 
 
A sota l’alzina ens hem d’estrenar 
abans que no hi arribi un dimoni alat 
si no ho fem ara no ho farem mai 
la gespa humida ens acollirà. 
 
Despenja el telèfon que vull somiar, 
ja vinc de les planes de descansar, 
doneu-me sorpreses i novetats, 
oh, lluna de l’alba fes-me volar. 
 
Arreu a les cambres gran soledat 
omplint la banyera hi ha un elefant, 
la taula és rodona i jo m’he mudat 
amb tratjo i corbata i m’he... pentinat. 
 
Llegeixo el diari i ja estic plorant, 
no toquis l’alarma o et multaran, 
a la cantonada ha caigut un sant 
amb la cara vermella i el nas rajant. 
 
Avui fa bon dia per surfejar, 
les tres xemeneies treuen fum blanc, 
cosina de l’aire, dóna’m la mà, 
surt del vestuari, saltem al camp. 
 
A sota l’alzina ens hem d’estrenar,  
abans no hi arribi un dimoni alat, 
si no ho fem ara no ho farem mai, 
la gespa humida ens acollirà. 
 
A sota l’alzina ens hem d’estrenar. 
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EL CABARET GALÀCTIC 
Jaume Sisa 
 
 
Homes i dones i nens del cap dret. 
Correu, correu, que el temps pot no ser etern. 
Per entre núvols i molins de vent 
s’obren les portes d’aquest cabaret. 
 
Ballets i orquestres, clowns i jocs de mans. 
Són el repòs del viatger cansat. 
El Capità Cisterna omple l’espai 
d’espills opacs i sers imaginats. 
 
Sàvia i antiga l’estanquera ens diu: 
«no tingueu por dels morts, cal témer els vius» 
Bufa, simun! Desseca llacs i rius. 
Apaga el foc sagrat, pluja d’estiu. 
 
Dues germanes contrabandistes són. 
Amples vestits, cabells llargs i cançons. 
Sota els vestits el mestre caçador 
riu i el seu riure espanta les tristors. 
 
El posadiscos neda en moscatell. 
I el maître dorm dessota del taulell. 
Miss Univers predica als quatre vents: 
«deixa-hi a fora la noció del temps». 
 
El foc primer brolla d’un barret blanc. 
Sorres i cels formen els decorats. 
Estrelles orfes, bruixes i cavalls. 
Màscares negres obriran el ball. 
 
Barres i estrelles, símbols del passat. 
Falçs i martells en el mateix mirall. 
Déus i Senyors i exèrcits condemnats. 
El somni és vida al cabaret somniat. 
 
Monjos borratxos i alquimistes folls. 
Fan boires baixes, flamarades d’or. 
Ses suaus carícies m’han buidat el cor 
del sentiment inhòspit de l’enyor. 
 
El cabaret galàctic ja és obert. 
Els paralítics hi aprendran claqué. 
La masovera enganya els innocents. 
Cambrers romàntics cremen els diners. 
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VIDA ESTEL·LAR  
Jaume Sisa 
 
 
Virtuosos i tuaregs tocant el timbal 
a les portes de la catedral. 
Abans no s’ensorri el cel han vingut al festival, 
secretàries, nudistes i algun municipal. 
La rotllana dels parats belluga i s’encén 
el mirall on es mira la gent. 
 
Cavallets i gronxadors aclareixen la foscor. 
Brolla, brolla el sortidor. 
La lluna en un cove si vols i no dols. 
 
Els poetes i els forners arriben a peu 
a ocupar la Central de Correus. 
la duquessa i el carter ja son una sola veu, 
hinduistes, flamencs i abonats del Liceu. 
Els lampistes, vacil·lant amb les connexions 
de neurones i revolucions. 
 
Cavallets i gronxadors... 
 
Teixidors republicans i el bisbe de Vic 
discutint damunt d’un elefant. 
Poc a poc es van obrint les consciències i les mans, 
els somnàmbuls desperten, els carrers esclatant. 
Volta el carro repartint tortura d’amor 
per aquells que no en tenen mai prou. 
 
Cavallets i gronxadors... 
 
Un batec original s’escolta pertot, 
els ciclistes travessen el foc. 
Grocs, mulates i esquimals despullats de protocol 
com les fades dansaires, homes, déus i animals. 
A la plaça s’hi han ajuntat sublims i vulgars, 
la llavor de la vida estel·lar.
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CORISTES I NUMISMÀTICS 
Jaume Sisa 
 
 
Mira aquests ocells mediterranis 
No els empara l’alegria 
Com si la veu l’haguessin perduda 
On s’amaga la melodia? 
 
Mira aquests ocells transoceànics 
No els cal pas la poesia 
Si fa bon temps i hi ha bona onda 
Mai no perden la sintonia 
 
Esgarrapant un tel d’aigua 
S’escampa la llum del sol 
Algú ha obert un paraigües 
Algú que balla tot sol 
 
Poso el pilot automàtic 
M’enfilo pel cel grisós 
Coristes i numismàtics 
S’esmunyen de dos en dos 
 
Si miro per la finestra 
Ja no recordo el meu nom 
Si escric una carta al mestre 
Puc preguntar i no em respon 
 
D’aquí a Honolulu n’hi ha molts 
De transatlàntics i avions 
Caminen per mar i cel 
Perquè el planeta és obert 
A les humanes inquietuds 
Provem d’anar-hi en autobús 
 
Cada diumenge a la tarda 
La mitja llum del saló 
El taverner que ens esguarda 
Pel mirall del tocador 
 
La processó és començada 
S’exhibirà un nou model 
De petonet i abraçada 
Per conseguir amor fidel 
 
Però jo vull ser explorador 
Desafiar gran perills 
Conèixer el rei Salomó 
I traficar un nou estil 
 
D’aquí a Honolulu n’hi ha molts 
De transatlàntics i avions 
Caminen per mar i cel 
Perquè el planeta és obert 
A les humanes inquietuds 
Provem d’anar-hi en autobús 
 
O si no, en ferrocarril 
O en bicicleta pel carril. 
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QUALSEVOL NIT POT SORTIR EL SOL 
Jaume Sisa 
 
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, 
els convidats van arribant i van omplint tota la casa   
de colors i de perfums.  
Heus aquí la Blancaneus, en Pulgarcito, els Tres Porquets, 
el gos Snoopy i el seu secretari Emili, i en Simbad, 
l’Ali Babà i en Gulliver. 
 
  
Oh! Benvinguts! Passeu, passeu, de les tristors en farem fum.   
A casa meva és casa vostra si és que hi ha... cases d’algú.  
 
 
Hola Jaimito! i Doña Urraca!, i en Carpanta i Barba Azul, 
i Frankenstein i l’Home Llop, i el Comte Dràcula i Tarzan, 
la mona Xita i Peter Pan. 
La senyoreta Marieta de l’ull viu ve amb un soldat, 
els reis d’Orient, Papa Noel, el Pato Donald i en Pasqual, 
la Pepa Maca i Superman. 
 
Oh! Benvinguts!... 
 
Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, 
Roberto Alcàzar i Pedrín, l’Home del Sac i en Patufet, 
senyor Charlot, senyor Obèlix. 
En Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet, 
hi ha la dona que ven globus, la família Ulises,  
i el Capitàn Trueno amb patinet. 
  
Oh! Benvinguts!... 
 
I a les dotze han arribat, la Fada Bona i Ventafocs,  
en Tom i Jerry, la Bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick, 
i l’Emperadriu Sissí. 
I Mortadelo i Filemón, i Guillem Brown i Guillem Tell, 
la Caputxeta Vermelleta, el llop ferotge i el Caganer, 
en Cocoliso i en Popei. 
 
 
Oh! Benvinguts! Passeu, passeu. Ara ja no hi falta ningú, 
o potser sí, ja me n’adono que tan sols 
hi faltes tu... 
 
També pots venir si vols. 
T'esperem, hi ha lloc per tots. 
El temps no compta, ni l’espai ... 
Qualsevol nit pot sortir el sol. 
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L’HOME DIBUIXAT 
Jaume Sisa 
 
 
Amb un tros de carbó 
i un tros de cuiro vell 
dibuixa’m un senyor 
sense llana al clatell. 
 
Posa-li flors al cap, 
un trajo de nylon, 
uns guants de pell de gat 
i una etiqueta al front 
que digui: 
 
Jo sóc l’home dibuixat, 
el que no té carn ni cos. 
D’homes dibuixats com jo, 
si mireu en veureu molts 
 
Per acabar de fer 
la teva obra d’art 
repassa-li ben bé  
el nas gruixut i llarg. 
 
Penja-li un llaç vermell 
dibuixa-li dents d’or 
i a l’esquena un cartell 
que digui: No estic mort. 
 
I jo sóc 
Jo sóc l’home dibuixat, 
el que està fet de paper. 
D’homes dibuixats com jo, 
cada dia en neixen més. 
 
Després per celebrar 
el part sense dolor 
ensenya-li a cantar 
una cançó d’amor. 
 
Amb aigua mineral 
dóna-li un bany al cap, 
un nom original 
i per bandera un drap 
que digui: 
 
Jo sóc l’home dibuixat, 
el que no té cos ni carn, 
d’homes dibuixats com jo, 
se n’aprofiten els grans 
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L’HOME ESTÀTIC  
Pau Riba - Diòptria II (1971) 
 
 
 
Sol de llauna, cel de glaç 
dins del calaix d'un armari, 
draps de dona i un infant 
amb un regust enigmàtic. 
Ve de néixer, està sorprès, 
té uns grans ulls Modigliani, 
absents, tristos, verds i oberts 
i una vida fins que els tanqui. 
 
És l'home estàtic 
la tristesa el té corprès, 
les orenetes faran niu 
als seus cabells. 
 
Quan ja té tres anys, no surt 
a empaitar les papallones, 
quan un gos lladra no fuig 
i els vestits paguen la broma. 
Quan la neu remou el cel 
ell la mira en lloc de córrer 
i li'n queda el rostre ple 
com les estàtues de Roma. 
 
És l'home estàtic 
la tristesa el té corprès, 
les orenetes faran niu 
als seus cabells. 
 
Més grandet, troba un ocell 
sobre d'ell a dalt d'un arbre, 
ell no es mou i un excrement 
li fa blanc a mitja cara. 
Troba la nina d'un ull, 
la voldria per companya, 
però no la crida ni acull 
i la nina se'n va a França. 
 
És l'home estàtic 
la tristesa el té corprès, 
les orenetes faran niu 
als seus cabells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una noia li ofereix 
un clavell per la solapa, 
ell se'l mira però no el pren 
i el clavell se l'enduu un altre. 
Un estiu quan ell ja és gran 
l'amor ve amb tres candidates, 
ell les mira afalagat 
però l'amor té pressa i marxa. 
 
És l'home estàtic 
la tristesa el té corprès, 
les orenetes faran niu 
als seus cabells. 
 
Un bonic dia d'abril 
tot són flors i ell les olora, 
però surt l'amo d'un jardí 
i li fa una cara nova. 
Descobreix que no està bé 
i vol dir-ho a una senyora,  
la senyora no l'entén 
perquè és mestra d'una escola. 
 
És l'home estàtic 
la tristesa el té corprès, 
les orenetes faran niu 
als seus cabells. 
 
Han passat anys, s'ha fet vell 
assegut davant la porta, 
i esperant l'enterrament 
d'aquell de la cara nova. 
Cel de vidre, lluna d'or, 
dins d'un caixó sense potes 
jeu el cos d'un home mort, 
ningú riu i ningú plora. 
 
És l'home estàtic 
la tristesa l'ha matat, 
les orenetes 
d'ell mort, fred, han emigrat. 
Pobre home, al cel sigui! 
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L’HOME DEL CARRER  
Francesc Pi de la Serra – 1964 
 
 
Aquest homenet que tot ho fa bé, 
que sempre camina, que sempre camina, 
aquest homenet que res no pot fer, 
des d'ara en direm l'home del carrer. 
 
No es lleva mai tard, s'afaita molt bé 
-la patilla esquerra, la patilla esquerra-, 
esmorza poquet, perquè no en té més; 
mireu si ho fa bé, l'home del carrer. 
 
Treu un cigarret, ai no, que no en té; 
quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra: 
els amics, si el veuen, fan tots el distret... 
que poc fumaràs, home del carrer. 
 
Baixa amb ascensor, ai no, que no en té, 
camina de pressa, camina de pressa, 
al replà de sota, troba la Roser, 
et poses vermell, home del carrer. 
 
La dona no ho sap, ai no, que no en té, 
malament que penso, malament que penso, 
se li va morir, ja ni sap de què; 
això és un pecat, home del carrer. 
 
Obre el seu cotxet, ai no, que no en té; 
no té una pesseta, no té una pesseta, 
no vol descanviar el seu bitllet darrer... 
ja veus quin paper, home del carrer. 
 
A peu va al treball, d'això sí que en té; 
molt menys en voldria, molt menys en voldria, 
si no hi ha calés, tampoc no hi ha Roser... 
ho tens molt pelut, home del carrer. 
 
El cap li fa mal, ai no, que no en té; 
abans en tenia, abans en tenia; 
un dia el va perdre i no el trobà més... 
no tens res de res, home del carrer. 
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