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Segons Horaci, l’art té dues funcions: instruir i delectar.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Antecedents

A finals del segle XIX, es va crear una concepció d’art que s’allunya de l’artista-artesà per buscar l’individu que produeix obres d’estètica més personal, amb significatsíntims i una adaptació al temps real de l’autor. De la mateixa manera que es planteja unanova concepció del fet artístic, comença la revisió de la didàctica de l’art. Als anys 60 (s.XX) a França, es va plantejar una renovació urgent del que era fins ara la didàctica de lahistòria de l’art. Als anys 80, a Espanya, es comença a reflexionar sobre el tema.Actualment els moviments a favor d’una renovació de la educació artística donant-li un pesmés rellevant i un caràcter menys tradicional, prenen cada dia més força. Aquestsmoviments defensen la necessitat dels especialistes, formats professionalment, per portar aterme aquesta educació i els projectes d’investigació pedagògica.En l’article de Cristòfol-A.Trepat es constata “la necesidad y oportunidad de lahistoria del arte en el contexto didáctico de la educación artística” 3 senyalant comobjectius d’aquesta disciplina el desenvolupament de l’autoexpressió creativa,l’alfabetització visual, la crítica de l’art i la estètica.El present treball vol lligar dues didàctiques, la didàctica de la història de l’art i ladidàctica de l’educació visual i plàstica, ja que no entenem l’una sense l’altre en l’educaciódels infants.S’han fet nombroses propostes teòriques i experiències pràctiques d’un valorpedagògic i estètic important. Aquest treball fa una proposta general i organitzadabasant-se en l’art català.

1.2. Base teòrica i fonament del treball
Em permeto extreure una sèrie d’idees del llibre d’Eisner1 les quals defineixenclarament alguns aspectes que han orientat aquest treball i que li aporten un fonamentteòric.

1. ...importància de reconèixer la contribució única que fa l’art a la experiència i el coneixementhumà./.../En l’educació de l’art ens interessa educar la visió humana de forma que el món al que la personas’enfronta pot observar-se com art. Cap camp, apart de l’educació de l’art, pot fer aquestareivindicació./.../ (237)
2. El que podem aprendre de la història és que hi ha una relació orgànica entre la pràctica escola i lasocietat en la que té lloc aquesta ensenyança. (238)
3. L’aprenentatge de l’art és complex i està fortament influït per les condicions de l’entorn en el quees produeix. La capacitat de percebre allò qualitativament subtil, de comprendre el context en el ques’han produït les obres d’art i de comprendre la relació mútua, de ser capaç d’utilitzar habilitats moltrefinades en la creació d’una forma artística visual no s’aconsegueix fàcilment.  (239)
4. Sobre els currículums en l’educació de l’art:
                                               
3 Cristòfol-A. Trepat.  “Didácticas de la historia del arte. Criterios para una fundamentación teórica”Monogràfic nº 37 Iber  “Repensar el arte en la enseñanza” Ed. Graó. Pàgina 9
1 EISNER (2005). Educar la visión artística. Paidos educador. Barcelona  (original 1972). Traducció del’autora.
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...el contingut curricular que ha d’oferir, en general, ha d’incloure no només aspectes productius del’art, sinó també els aspectes crítics i culturals del mateix. /.../... els currículums que no permetenque els estudiants desenvolupin cert grau de domini sobre el material amb el que estan treballantdifícilment possibiliten que els estudiants utilitzin aquest material com a medi d’expressió. Si espretén que el treball amb un material artístic sigui alguna cosa més que una novetat, es precísproporcionar programes que ofereixin una continuïtat i que construeixin de forma consecutiva. (240)En “L’educació visual a l’escola” de Marta Balada i Roser Joanola 2, es pot llegir:
L’educació visual i plàstica “…engloba l’educació de tots els aspectes que faciliten la comunicació noverbal, es a dir, la percepció, l’expressió i la comunicació a través del llenguatge visual…”(pàg. 23)

Nosaltres podríem dir llenguatge dels sentits. A través d’aquests es percep elmón, s’aprehèn i passa a formar part del nostre bagatge cultural. De manera que si unapersona està acostumada a percebre el món a través dels sentits, potenciant aquests, nonomés tindrà una visió estètica i personal d’aquest sinó que li possibilitarà el comprendre iacceptar el seu funcionament i fins i tot canviar-lo, millorar-lo i adaptar-lo a les necessitatsde cada època.Per altra banda, limitar-se a un únic llenguatge, el verbal, és limitar la comunicació il’expressió amb altres receptors que no utilitzin o dominin el mateix codi lingüístic peròque tenen una visió comú del món i de l’ésser humà. Generalment la falta de comprensióprové de la falta de comunicació.Un dels aspecte fonamentals en l’educació integral de l’alumnat, es la participacióde totes les àrees de coneixement en aquest objectiu comú. Per tant, trobarem en elpresent treball  la insistència en la col·laboració de tot el professorat que té accés al’educació de l’infant i d’aquelles persones que formen part del seu entorn.
“L’art no és una illa; serveix per entendre el món. Els seus principis s’apliquen a tots els camps delconeixement.” R. Arnheim3

Altres treballs sortits de llicències d’estudi, han permès endinsar-se en l’estudi decultures variades i diferents a l’occidental  donant pautes al professorat per introduirdiverses maneres d’entendre l’art, tot estudiant la cultura i l’entorn per ser compreses. Aixícitem els últims treballs com el de Ramón Llinés i Camps (2005/06), “Art i cultures aprimària” 4.El seu treball …
“es basa en la idea que per entendre qualsevol obra d’art no n’hi ha prou amb una anàlisiformal de l’obra, sinó que cal estudiar l’entorn, la cultura des de la que ha estat feta. Així l’educacióartística, sensibilitzant l’alumnat envers la comprensió de les diferents manifestacions d’art, potesdevenir un camí de coneixement de la diversitat cultural.”En el seu treball es planteja la necessitat de les escoles de concretar unaprogramació que enllaci els diferents cicles i que comporti un coneixement més profund del’art. També planteja la conveniència d’anar incorporant les noves manifestacionsartístiques per un estudi actual de l’art. Citem aquest treball perquè trobem una inquietudsemblant a l’hora de plantejar-se un estudi sobre com ha de ser l’EVP a primària.Les propostes en canvi, tenen un plantejament diferent. El treball que presentemparteix de la cultura del país, la catalana, i prenen importància les interrelacions entreaquesta i altres de tot el món. També busca produccions de caràcter individual en l’alumnat.                                               

2 BALADA, MARTA I JUANOLA, ROSER. (1984) La educación visual en la escuela. BibliotecaPaidós/Rosa Sensat- 6 Barcelona.
3 ARNHEIM, R. (1979): Arte y Percepción Visual (Nueva versión). Madrid. 2002. Alianza Forma. (p. 235)

4 http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1086m.pdf   (pàg. 4)
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que, tot i sent conscients de que els plantejaments són comuns, busquen l’expressió lliured’aquest. Per això no es centra en obres concretes sinó que mostra i analitza moltes percrear un registre visual, sonor i conceptual que vagi formant el criteri personal estètic decada persona.Cada tema es planteja de forma diferent. Podríem dir que té autonomia. I s’utilitza,en moltes de les propostes, els medis audiovisuals com una eina comunicativa que hapermès a molts artistes manifestar-se davant d’un públic heterogeni.
Un altre treball del curs 2005/06, és L’educació artística: un currículum per al’educació intercultural i un àmbit per a la comprensió social de Xavier M. GiménezBueno5. En el seu treball podem llegir aquesta cita a la pàgina 15:

“Un currículum concebut adequadament pot prendre la forma allà on diferents tradicions locals sóncompartides pels grups: perquè en tant que el currículum roman local, presenta una visió del mónaïllada. Quan els estudiants aprenen sobre les tradicions locals dels altres tenen una base millor percomprendre i avaluar les seves pròpies tradicions”. (Efland, Freedman i Sthur, 1996:97, citat en
Aguirre,2005: 312)Deixant clar que la idea aquí expressada i la nostra busquen un objectiu comú,nosaltres afirmem que:

A partir del coneixement de la cultura del propi país, expressada en les seves
manifestacions artístiques, es possible fomentar el respecte i l’interès pel patrimonicatalà, comprendre i establir relacions amb altres cultures, facilitar el fet de laintegració i millorar les relacions dins i fora de l’entorn escolar.

I sobre aquesta idea parteix la recerca.
Especificant una mica més podríem dir:
• Les persones necessiten identificar-se amb una cultura, generalment la dels seus pares.
• Quan aquestes persones són desplaçades del seu lloc d’origen, necessiten comprendre lacultura del lloc on viuen per poder-se adaptar.
• La comprensió porta al diàleg. No sempre el diàleg porta a la comprensió.
• Una persona formada en l’estimació de la seva cultura podrà comprendre que altrespersones també defensin la seva.
• Les influències entre cultures són enriquidores.
• Quan les cultures passen de ser influents a ser dominants, es perd el diàleg.
• És necessari fomentar l’esperit crític.
I anant més enllà…
• Per formar-se com individu, les persones necessiten adquirir una cultura íntegra, basadaen un model més humanístic que tecnològic.
• És necessària una reflexió sobre la utilització de la tecnologia.
“La actual sociedad (...) postmoderna, se caracteriza (...) por el fin de las certezas, la extensión de laduda, la progresiva retirada de la tradición y una cierta pérdida de credibilidad en el progresotecnocientífico como horizonte seguro de la solución de los problemas humanos y ecológicos. (...)Todo ello, necesariamente, repercute consciente o inconscientemente en la educación. Esta es la
                                               

5 http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1004m.pdf



7

razón, por lo que necesariamente una reflexión sobre cualquier didáctica deba hoy formularse enplural” 1Aquests criteris són les directrius del treball. En ell es planteja, com argumentarem acontinuació, l’estudi de l’art català com eix vertebrador d’una proposta pedagògica, en laque s’impliquen la resta de les àrees i que porten a una didàctica més humanística. Ésevident de que l’estudi de l’art a primària no ha de ser del tot teòric, sinó que ha d’implicarl’experimentació per comprendre artistes i moviments. Per això, la història de l’art il’educació visual i plàstica han de ser còmplices per arribar a bons resultats. A més, lescaracterístiques psicològiques dels infants a la primària ( i encara més a infantil), comportenun interès pel més proper. Partint d’aquest coneixement i experimentació, podrem establirrelacions amb altres cultures, geografies, temps i filosofies estètiques, arribant a una
comprensió global de les arts. L’educació actual necessita de plantejaments més madurs respecte als continguts imetodologia que ha de formar part del currículum de les futures generacions. Laintroducció de les TIC i els audiovisuals a l’aula han de comportar una reflexió i unacurat plantejament del significat i la utilitat de les noves eines. La gran quantitatd’informació que arriba a persones en vies de formació sense, moltes vegades, un criteriarrelat de la realitat, és un fet a analitzar i a debatre en les escoles, no només entre elprofessorat sinó amb els propis alumnes. Les eines que ens ofereix la societat moderna hande ser utilitzades correctament cap  a un desenvolupament de les capacitats individuals i, ala vegada, per obtenir una major comunicació i comprensió de l’altre.Sense aquesta reflexió, les noves generacions es poden perdre en un món massacomplex, sense filtre de qualitat que passa per la capacitat crítica de les persones i unsprincipis morals de respecte. La voluntat de superació personal admetent el propi jo, és elresultat d’una constant exposició i defensa d’idees i una acumulació de coneixementsordenats i adquirits per voluntat pròpia. Aquest aspecte és un dels fonaments de la nostraproposta de treball: Mitjançant l’art i el diàleg que representa, entre artista i espectador,podem desenvolupar un medi de gran valor pedagògic per construir persones capacitadesper enfrontar-se a un futur que s’apropa ràpidament.La cultura del país ha de ser la base d’unió de diferents cultures que comparteixen,voluntàriament o no, un mateix espai geogràfic. A partir del coneixement i el respecte de lacultura del país, entenent-la com a pròpia, sigui d’on sigui l’origen de la persona, es potconèixer i respectar la resta de cultures. En un món que globalitza, que unifica societats,cap a models simplistes i poc reflexius, l’escola té l’obligació de ser l’inici, la llavor d’una“revolució”, plantada en la ment de cada alumne.Com es pot comprovar, en els treballs citats i en altres relatius a llicències d’estudi delsúltims cursos, hi ha un creixent interès per l’art contemporani. S’estudia Miró, Dalí oBarceló… El que nosaltres proposem és una visió una mica més amplia del panoramaartístic català i del seu desenvolupament històric.
Pretenem construir una programació que doni una visió de l’art català a partir del romànic,amb connexions amb l’art contemporani no només del segle XX sinó dels nostres dies. Iaixí es pot veure com els artistes catalans universals (Dalí, Miró…) i aquells que ensrepresenten (com Picasso), donen pas a d’altres amb una riquesa prou interessant per tenir-los en compte i que no ha tingut tant ressò mediàtic. Parlem d’artistes com Joan Brossa, elno prou estudiat a les escoles, Antoni Tàpies, l’ignorat Pablo Gargallo, artistescontemporànies com Eulàlia Valldosera, Susana Solano, Eugènia Balcells…I tants altres detots els temps que es troben en aquestes propostes didàctiques.
                                               
1 “Didácticas de la historia del arte. Criterios para una fundamentación teórica”  (pàg. 7) Cristòfol-A. Trepat.Monogràfic nº 37 Iber  “Repensar el arte en la enseñanza” Ed. Graó
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A finals d’aquest curs s’ha publicat el currículum per educació visual i plàstica a primària.Aquesta etapa de transició, sense una base oficial m’ha permès treballar amb plena llibertat ien certa manera comprovar finalment, que la filosofia, metodologia i objectius de meutreball estan més a prop dels nous plantejaments que de l’antic currículum.
L'àrea d'educació artística de l'educació primària pretén desenvolupar en les nenes i els nens lapercepció i l'expressió estètica amb l'objectiu que adquireixin una formació que els permeticomprendre els móns artístics i culturals, i de manera molt especial els del seu entorn més proper iels d'altres pobles, i participar-hi. (Competències bàsiques d’educació artística. 2007)

1.3. Objectius i resultats proposats
1.3.1 Objectius concrets del projecte
• Recollir l’opinió del professorat, en la mesura del possible, respecte a l’estat de laqüestió.
• Establir els elements conceptuals com a punt de partida respecte a la història de l’art deCatalunya i les seves relacions amb la resta del món, sota un criteri d’equilibri idescoberta
• Constatar la base teòrica que ha portat a la recerca i demostrar la seva validesa en lapràctica.
• Elaborar unes propostes de tallers per cicles amb interrelacions amb altres àrees isuficientment flexibles per adaptar-les a cada una de les realitats de les escoles.
• Proposar eines i metodologies que comportin un apropament a la societat actual i quehan d’estar reflectides en l’educació moderna.
• Fer un recull de material i documentació que faciliti l’aplicació de les propostes.
• Portar a la pràctica, de manera experimental, una prova pilot, fent una valoració per partdels mestres implicats.
• Difondre els resultats del treball.
1.3.2  Resultats proposats
• Recollir les enquestes del professorat i treure’n conclusions per obtenir un punt departida real del treball.
• Realització d’una sèrie de propostes d’EVP basades en l’estudi de l’art català des delRomànic fins a l’actualitat. S’han d’establir connexions amb altres països i entre lesdiferents èpoques sobre tot s’ha d’establir relacions amb l’art actual perquè sigui mésproper a l’infant. Les propostes han de ser prou flexibles per poder-se adaptar a lesnecessitats de cada escola per això s’estableix la divisió en temes i èpoques
• Fer un recull de material apte per treballar l’art a l’escola.
2. TREBALL DUT A TERME
2.1. Pla de treball

Es van realitzar 3 plans de treball trimestrals. Al segon trimestre els resultats eren prousatisfactoris en quan a la informació i material recollit però es va plantejar el canvi enalgunes de les intencions per altres opcions que eren més interessants i més factibles. Vasorgir la possibilitat de fer el seguiment de l’escola Antaviana i el projecte ExpressArt ambel MACBA. Es van descartar algunes entrevistes d’artistes per la impossibilitat de fer-les
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totes, ja que s’hagués perdut el sentit global que es pretenia. També es volien gravar moltessessions d’activitats però va ser més enriquidor participar activament en elles i fer algunesfotos.En general el pla de treball s’ha complert respecte al que era la base o idea inicial inomés s’ha anat modificant amb la idea de fer-lo més pràctic.
CALENDARI DEL PROJECTE SOBRE L’ART CATALÀ A PRIMÀRIA

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre▪ Curs de recercametodològica▪ Curs Linkat
• Taller d’il·lustració ambOliver Jeffers (GranBretanya) Setmanainternacional del llibre infantili juvenil. 3 febrer 2007

▪ Temps per dibuixar. ProfessoraMar Morón ▪  Curs: Serigrafia en petitformat. Escola Eina

▪ Elaboració del qüestionari▪ Contacte amb escoles:(novembre)
▪ Conclusions dels Qüestionaris ocomentari sobre el procés seguit.▪ Contacte amb escoles: Col·laboraren la planificació, realització iavaluació de la prova pilot sobreSantiago Rusiñol.

▪ Sessió “Joies a l’escola amb material
reciclat”. Joiera: Marisa Perales.(Es demana una trobada perrecollir informació al respectepel llibret Joieria Modernista)

▪ Elaboració de l’informe escritsobre l’experiència de SantiagoRusiñol, valorant els resultats iindicant les conclusions.▪ Recopilació d’informacióbibliogràfica
▪ Concreció dels conceptes atreballar, temes,estructura…
▪ Recull de documentació
▪ Elaboració del llibret:Santiago Rusiñol i elModernisme.

▪ Visita a biblioteques: Tàpies,CCCB, MACBA, Marítim, UB,Nou Barris, FrancescaBonemaisson, MNAC, S. Rusiñol.▪ Consulta i obtenció i ordenació dematerial.▪ Ordenació i elaboració delredactat final del blocintroductori.▪ Primer redactat sobre lesexperiències plàstiquesproposades

▪ Redactat final del treball▪ Ordenació del material
▪ Elaboració de la presentació       del treball.

▪ Contactes amb els serveispedagògics dels Museus:MNAC, MACBA i CauFerrat

▪ Contactes amb els serveispedagògics i biblioteca delsMuseus: Museu Marítim, CaixaForum, MACBA.▪ Seguiment de l’experiènciaExpressa-Art del MACBA sobreart contemporani a l’escolaPública Antaviana de Nou Barris.

▪ Col·laboració amb el MNACen el curs sobre SantiagoRusiñol on es presenten elsresultats de la prova pilot.(juliol)

▪ Visita exposicions i  museus.
▪ Assistència a la presentaciódel documental:“Els altres Rusiñols”Festival de cinema de Sitges.

▪ Visita  exposicions i museus.
▪ Contacte amb l’escola Antaviana:Intercanvi d’idees. Enregistramentdel vídeo.

▪ Visita exposicions i museus
▪ Elaboració del vídeod’Antaviana.
▪ Contacte amb altres personesque elaboren o han elaborat
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Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre▪ Assistència a Exposicions,Tallers, Conferències,Jornada plàstica (octubre)…

▪ Contacte amb altrespersones que elaborentreballs (llicències de visual iplàstica). Intercanvi d’idees.

treballs (llicències de visual iplàstica). Intercanvi d’idees.

▪ Sessions de tutoria: Juliol,setembre, octubre▪ Seguiment: Sessió d’Inici(setembre), Presentació deltreball (octubre)

▪ Sessions de tutoria: mensual
▪ Seguiment:(febrer) Informepresencial

▪ Sessions de tutoria: mensual
▪ Seguiment:(maig) Informe nopresencial

2.2. Metodologia emprada
1. Qüestionaris:Es vol començar recollint l’opinió del professorat amb un qüestionari. La redacciód’aquest es centra en preguntes que tenen l’objectiu de recollir l’opinió personal delprofessorat respecte a la cultura, a l’àrea d’EVP i com s’organitza l’àrea a les sevesescoles.Posteriorment s’utilitza el correu electrònic i l’entrevista per invitar a respondre elqüestionari. Finalment, és aquesta última pràctica la que aporta els resultats.Després es realitza el buidatge dels qüestionaris rebuts  per persona, no per claustre.A mida que es va fent buidatge es va apuntant els resultats en una graella per fer lesgràfiques i es van anotant les conclusions.Les conclusions i les gràfiques les podeu veure a la pàgina 30.
2. Investigació bibliogràfica: Revisió i lectura de nous textos.Per triar aquells temes de l’art català adients a cada etapa així com per sustentarteòricament la filosofia d’aquest projecte, s’ha fet una labor d’investigació bibliogràficade revisió i trobada de nous textos. A cada llibret es fa una recopilació de bibliografiaque podrien classificar seguint els següents criteris:

▪ Bibliografia base per l’elaboració de la proposta.▪ Bibliografia pel professorat.▪ Bibliografia recomanada d’ampliació.▪ Bibliografia per l’alumnat.▪ S’ha definit una biblioteca d’art per l’aula.
La col·laboració del personal de les biblioteques és un aspecte que vull destacar. Laseva predisposició facilita recursos i material.Agrair a la bibliotecària de la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges per haver-mefacilitat el contacte amb la Sra. Isabel Coll, especialista en el tema de Santiago Rusiñol.

BIBLIOTEQUES CONSULTADES
• Francesca Bonnemaison (especialitzada en la dona)
• Biblioteca d’Història de l’Art del MNAC
• Fundació Miró
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• MACBA
• Nou Barris (Especialitzada en circ)
• Sant Andreu (Especialitzada en còmics)
• Biblioteca del Museu Marítim de les Drassanes de Barcelona
• Biblioteca de la Universitat de Barcelona Vall d’Hebron.
• Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges.

MEDIATECA
• Caixafòrum
• Casa Àsia

3. Manteniment de contactes amb els departaments pedagògics del MACBA,MNAC i Fundació Tàpies, Cau Ferrat de Sitges.Finalment s’ha aconseguit mantenir contactes amb els departaments pedagògicsd’aquests museus de Catalunya per obtenir informació de les seves activitats ambl’objectiu d’integrar la informació a la programació i d’establir possibles col·laboracionsque enriqueixin el projecte. L’observació d’aquests tallers permeten comprovar quinesactivitats són millor rebudes pels infants. També es va assistir a la valoració d’un tallerdel MNAC, L’hora blava. Això va permetre conèixer les tècniques que utilitzen elsmuseus per donar l’aprovació a una activitat i com millorar-la.Destacar la col·laboració del Departament d'Acció Cultural i d'Educació del MNAC,concretament de la Sra. Esther Fuertes, Sra. Teresa González, a Sandra i a totes lesmonitores dels tallers.També agrair a Ariadna Miquel  i Tonina Cerdà del MACBA i a XavierMingorance del Cau Ferrat el seu temps.
TALLERS

Assistència a tallers com observadora:
• MNAC:
Educació primària:1. El bestiari (adreçada a cicles inicial, mitjà i superior).2. Fem un retaule (adreçada al cicle superior).3. Joc de llums, ombres i volums: natura morta (adreçada a cicles mitjà i superior).4. L’hora Blava. Santiago Rusiñol.

Educació Secundària Obligatòria:1. Fem un retaule (adreçada al primer i segon cicle)
CAU FERRAT
1. Rusiñol i el seu temps2. Cerca i troba4. Juguem com Rusiñol.5. Les joguines als temps de Rusiñol.
FUNDACIÓ TÀPIES1. A tu què et sembla? Digues-ho amb un cartell. Els cartells de Tàpies i l’esfera pública.4 de gener de 2007
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MACBA1. Expressart, expressa’t a través de l’art. Seguiment de les activitats de l’escola Antaviana. Nou Barris.Comporten activitats al Museu i a l’escola.

6. Visita a exposicions.
Enguany, la quantitat d’exposicions dedicades a artistes catalans, ha sigut important i habeneficiat aquest treball ja que s’ha pogut observar obres directament que han aportatun coneixement més real de les obres i els artistes.

EXPOSICIONS
▪ SITGES
1. Santiago Rusiñol i la pintura europea. Sitges.2. Museu Cau Ferrat i Maricel. Sitges.3. Lola Anglada i l’ideal del llibre. Sitges.4. On són les dones? Espais femenins a l’art català dels segles XIX i XX.Palau Maricel. 4 de març – 11 d’abril 20075. Rusiñol desconegut (Sitges)

▪ MNAC
6. Exposicions permanents del MNAC7. Dibuixos de Santiago Rusiñol del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 24 de Abril de 2007 - 01 deAbril de 20088. Domènech i Montaner i la descoberta del romànic Data: 17 de Maig de 2006 - 29 de Octubre de20069. Mirades paral·leles. La fotografia realista a Itàlia i Espanya Data: 20 de Juny de 2006 - 03 deSetembre de 200610. Francesc Gimeno, un artista maleït Data: 03 de Març de 2006 - 21 de Maig de 200611. Caravaggio i la pintura realista europea Data: 08 de Abril de 2005 - 15 de Gener de 200612. Liliana. El món fantàstic d'Apel·les Mestres Data: 13 de Juny de 2005 - 28 de Agost de 200513. Dibuixos espanyols a la Hispanic Society of America. Del Segle d'Or a Goya. 16 de Març de 2007- 24 de Juny de 200714. Natures mortes. De Sánchez Cotán a Goya. A l'entorn de la col·lecció Naseiro adquirida per alPrado. 26 de Març de 2007 - 24 de Juny de 2007
▪ CAIXA FÒRUM15. El món d’Anglada Camarasa. 29 novembre a 18 març 200716. Escolta amb els teus ulls. Entre llenguatge i percepció. Fins al 6 de maig de 2007.17. Agatha Ruiz de la Prada. Color, dibuixos i vestits. Fins al 13 de maig de 2007.18. Another album. Selecció d’enregistraments fes en un jardí. Espai Moncada. 200719. El jardí de roses. Massimo Bartolini. Intervenció.20. Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)10 novembre 2006 a 11 febrer 2007.21. Henry Moore Juliol 2006.
▪ LA PEDRERA22. Nicolás de Staël. 19 de junio al 24 de septiembre de 200723. Schönberg – Barcelona. Setembre- octubre 200624. Pablo Gargallo. Gener 2006.25. Ramón Gaya.  L’hora de la pintura. 18 juliol a 1 octubre 2006
▪ MACBA26. Carlos Pazos. No me digas nada. 9 de març a 6 de maig de 200727. La construcció fotogràfica de Barcelona. 5 de març a 18 de juny de 2007.
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28. Manolo Laguillo. Barcelona, 1978-1997…   2 de març a 6 de maig 2007.29. Janet Cardiff + george Bures Miller. The killing machine i altres històries.  2 de febres a 1 de maig2007
▪ CCCB30. La pintura a la llum del cinema. Variacions Hammershoi-Dreyer. 18 de febrer- 15 abril 2007.31. That’s not entertainment!  El cinema respon al cinema. 22 de desembre 2006 a 18 març 200732. Cinemavisió. Algunes obres mestres del cinema experimental, 1956-2000. Octubre - novembre 200633. Llegir ens porta lluny. Setmana internacional del llibre infantil i juvenil. Activitats del 26 de febrer a 4febrer entorn al llibre i la il·lustració. Conferències.
▪ MUSEU MARÍTIM (DRASSANES DE BARCELONA)
34. Els ex-libris, signes de pertinença i objectes de col·leccionisme.
▪ COSMOCAIXA35. Museu permanent
▪ FUNDACIÓN FRANCISCO GODIA
36.  De Fortuny a Barceló. Coleccionismo generación Francisco Godia. Juny 2007
▪ PALAU DE LA VIRREINA
37. Centelles. Las vides d’un fotògraf. 1909-1985.  Març 2007
▪ MUSEU PICASSO
38. Picasso i el circ. 16 novembre de 2006 a 18 febrer 2007
▪ MUSEU DE TARRAGONA.
39. Col·lecció permanent.
▪ CENTRE MUSEU BASC D’ART CONTEMPORANI
40. Andres Serrano. El dedo en la llaga. Sala Norte. Estiu 200641. Jana Sterbak. De la performance al vídeo. Estiu 200642. Javier Mingueza. Imágenes de Jazz. Estiu 200643. Entornos Próximos. Estiu 2006
▪ MUSEU CHILLIDA LEKU. Estiu 200644. Col·lecció permanent.
▪ HÔTEL DE VILLE. AVIGNON45. La crèche Provençale. Desembre 2006. Pessebres tradicionals del taller de Marcel Carbonel de Marseille.
▪ GIRONA46. Exposició d’art floral. Primavera 2007.
▪ BALEARS47. 7 de joies. Exposició col·lectiva de joieria creativa. Sala de cultura Sa Nostra. Sant Francesc. Formentera.Agost 2007.48. Claudia Maccarini. Elemento. Sala exposicions La Caixa. Sant Francesc. Formentera. Agost 200749. Formentera Horitzó. Elena Jou Montano. Ajuntament Vell. Formentera. Agost 2007
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7. Sessions amb professionalsLes activitats busquen l’obtenció de treballs d’una certa qualitat estètica. Per això laconsulta a professionals sobre aspectes tècnics, ha sigut fonamental, sobre tot en elllibre de joieria modernista. També es va fer alguna consulta sobre escultura però méspuntual.
8. Aplicació d’alguns exercicis a grups reals d’alumnes.

Es fa de dues maneres:▪ Es porten a la pràctica exercicis concrets, proposats al treball per avaluar-los. Enaquest cas el grup és petit (entre 10 i 12, de diverses edats). A vegades l’exerciciinclou visita a exposicions i en aquest cas es fa de guia.▪ S’aplica un tema sencer a les escoles. Es pretén valorar com s’adapta, la participaciódel professorat, de l’alumnat i la reacció de les famílies, els resultats dels treballscom a eina de comunicació personal de l’alumnat.
9. Contactes amb les escoles a fi d’intercanviar informació al llarg del curs i portara terme la prova pilot.

S’han fet més de 15 reunions més l’acompanyament a les visites. S’ha fetacompanyament en 7 sortides. En total, més de 20 intervencions, al marge de les visitespuntuals i trucades per temes molt concrets relacionats amb l’activitat. Es va facilitar laconcreció dels horaris de les visites de les amb el museu que vaig fer personalment.S’han fet intervencions en les escoles presentant materials a l’alumnat o ajudant en eldesenvolupament de l’activitat. I s’han fet sessions puntuals a demanda del professorat,amb els alumnes per ampliar el tema.També s’ha donat bibliografia i el material íntegre de la prova sobre Rusiñol.
10. Recopilació d’un vocabulari bàsic adaptat a la programació, imatges del tema,en format digital, material audiovisual i adreces d’Internet per oferir a lesescoles amb la programació.En alguns temes es determina un vocabulari bàsic per l’alumnat.Les imatges digitals es classifiquen en carpetes segons els temes citant les fonts d’onestan tretes.També s’ofereix una sèrie de material audiovisual i pàgines d’Internet revisades  adientsals temes.

11. Seguiment d’una experiència escola – museu.Degut a la importància que se li dona en aquest treball a la relació escola - museu i al fet deque aquests cada vegada ofereixen més propostes didàctiques de bona qualitat va semblarinteressant recollir la experiència. A més, l’escola contava amb una mestra dedicada a laplàstica, el que permetia valorar i demostrar les avantatges d’aquesta organització d’escola.Es pensa en un vídeo que reculli l’experiència.
12. Assistència a activitats culturals diverses.A fi de que el treball recollís les tendències culturals del present, es fa necessàrial’assistència a actes diversos. D’aquests s’extreuen idees per les propostes didàctiques.
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CONCERTS, DANSA, CINEMA I TEATRE
Clàssica a Horta - Guinardó  2007Projecció del Documental: Els altres Rusiñols. Festival de cinema de Sitges.El Trencanous Txaikovski. Ballet. Teatre CondalBallet Imperial rus. Carmina Burana de Karl Orff, la coreografia que Nikolay Androsov va fer per a Bolero i
Sheresade. Març 2007

ACTIVITATS PER INFANTS:
▪ Observadora:
MACBAPetites històries del cinema. Especial Norman McLaren.  10 de febrer a 28 de maig del 2007.CCCBMón llibre. 21 i 22 d’abril.MUSEU PICASSOEspectacle de circ + visita comentada a l’exposició. 4 febrer 2007
▪ Guia:Exposició Pablo Gargallo. Gener 2006. La Pedrera. Grup d’alumnes de primària escola Torrent de CanCarabassa de Barcelona..

ALTRES ACTIVITATS
• 25è Setmana del Llibre en Català. 1 a 11 de març del 2007. Conferències d’il·lustradors i tallers.13. Cursos, conferències i jornades
Es fa necessària l’assistència a aquestes activitats per recollir informació respecte a certstemes imprescindibles pel treball.

CONFERÈNCIES I JORNADES
▪ El viatge a Orient i la pintura del segle XIX. Jordi À. Carbonell. Universitat Rovira Virgili deBarcelona. 17 d’octubre 2006. Cicle de conferències al MNAC: els camins, el viatge, els artistes.
▪ L’univers simbòlic de Santiago Rusiñol. L’estètica. Teresa – Montserrat Sala, professora d’Història del’Art. UB. 5 d’octubre 2006. Cau Ferrat
▪ CICLE DE COMENTARIS A LA SALA

L'ull crític: Especialistes de formació diversa aporten el seu particular punt de vista d'una obra i un artistaen sessions de 30 minuts.
Dimarts, 17 d’abrilPoètica de quietuds: Francisco de Zurbarán i el seu fill JuanMaria Margarita Cuyàs, conservadora en cap del Departament d’Art del Renaixement i el Barroc delMNAC
Divendres, 27 d'abrilLa vida cotidiana del siglo XVII a través de los bodegones: Dos fruteros sobre una mesa, deTomás HiepesNatacha Seseña, historiadora de l’art i membre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando deMadrid. (Aquesta xerrada la va fer Margarita Cuyàs finalment.)

▪ XVIII TROBADA DE PLÀSTICA: COLORS, IMATGES I PARAULES… 21 octubre 2006

CURSOS
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• Bases metodològiques per la recerca educativa. Setembre – octubre 2006. ICE
• Curs Linkat
• Taller d’il·lustració amb Oliver Jeffers (Gran Bretanya) Setmana internacional del llibre infantil ijuvenil. 3 febrer 2007
• Temps per dibuixar. Professora Mar Morón. Dissabtes de març, abril i maig 2007. Activitat entorn al’exposició Dibuixos espanyols a la Hispanic Society of America. Del Segle d'Or a Goya. MNAC
• La serigrafia portàtil. Escola Eina. Taller d’estiu.
14. Utilització d’un vocabulari no sexista.Seguint les pautes donades al fòrum pel professorat a l’educampus, s’intenta en la redacciódel treball utilitzar un vocabulari adequat.
15. Art i dones.En tot moment es pretén donar la importància que es mereix l’aportació de les donesartistes al conjunt de l’art del nostre país i es fa una selecció sobre tot, de les més properesen el temps ja que es considera que són les que poden influir  més en l’alumnat. En aquestsentit s’escull il·lustradores que es poden trobar en contes i artistes, les propostes de lesquals representen altres formes d’expressió allunyades de les tradicionals i per tantrepresentants d'un art actual que és el que es trobarà l’alumnat.
16. Recopilació d’adreces d’Internet i fonts d’imatges i textos.En tot moment hi ha un respecte per la propietat de la imatge. A cada carpeta amb imatges,hi ha un document amb la informació de la font. Si s’han extret d’un llibre es comentadirectament al treball. A vegades s’utilitza les dues opcions.
17. Elaboració de textos pel treballS’han confeccionat textos (contes, poemes…) per treballar alguns temes.

2.3. Descripció del treball
Estructura
Tres blocs: Introductori, temes i èpoques.El treball es planteja fer un recull d’artistes i èpoques localitzats en l’àmbit català. Esconsideren aquells artistes que són originaris del territori pròpiament català, aquells quesón nascuts en territoris de parla catalana, artistes que han desenvolupat la seva tasca oformació a Catalunya encara que no siguin originaris  i artistes que han sigutfonamentals pel desenvolupament de l’art català.
Diferents llibrets cada un amb documentació i activitats.Pensant en les preferències que puguin tenir les escoles, el treball està estructurat entemes i èpoques dels que surten els llibrets. Cada llibret té variades propostes a fid’adequar-se a la realitat de l’escola i poder portar-les a la pràctica amb èxit. Pretenenque l’alumnat pugui aprofundir en els temes i adquirir una cultura, uns hàbits, unestècniques i una forma de pensar reflexiva per engrandint-se com individu.A partir d’un moviment artístic o una època històrica es fa la presentació dels tretsfonamentals per anar a la concreció d’obres, tècniques o artistes. Una vegada definit elcontingut, es busquen  les relacions amb l’art contemporani o les influencies entrepaïsos i artistes. A partir d’aquí s’articula el tema i es plantegen les propostes.En quan als llibres de temes, es fa una selecció en funció dels que tinguin més interèsper l’alumnat. Es busquen els artistes que han treballat el tema i, de la mateixa forma
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que els dedicats a èpoques, després de definir els continguts bàsics, es pensen lesactivitats.
Metodologia.
▪ Les activitats plantejades estan pensades com a  projectes globals, projectes intercicles oprojectes per cada cicle.Els projectes globals tenen una temàtica comú i a partir d’aquí cada cicle treballa apartir de les seves possibilitats i habilitats.Els projectes intercicles també parteixen de la mateixa temàtica però tenen comobjectiu la interrelació ja sigui de treballs o de les persones cap a un projecte comú.Els exercicis per cicles parteixen d’un tema comú però cada un tracta un aspectediferent o l’enfoca des de punts de vista diferents.
▪ Els textos estan escrits de manera que puguin ser utilitzats directament per l’alumnat,fent una tria o directament.
▪ A cada tema hi ha un vocabulari nou a introduir ja sigui sobre temes artístics ja siguid’altres temes.
▪ Hi ha informació afegida als cd. per tal de que el professorat pugui adaptar encara més,les activitats a les necessitats de l’alumnat i una amplia bibliografia i webs que poden ferservir per tal d’ampliar coneixements. En aquest llibret introductori proposem unabibliografia al marge dels temes proposats i que és bàsica pel professorat dedicat al’ensenyament de l’àrea.
▪ Dins la documentació de cada llibret, també hi ha una quantitat d’informació gràfica isonora important que s’ha d’utilitzar i analitzar. Una imatge vista no aporta tantainformació com una imatge analitzada. Aquest últim fet és el que desprès s’aplicainconscientment a les diverses activitats de la vida.
▪ Es fan suggeriments per tal de que les àrees s’impliquin en un projecte comú iaconsegueixen l’objectiu fonamental que és que l’alumnat rebi una formació integral.Les àrees de llengua i música: Utilitzant el llenguatge, l’alumnat ha de realitzar unprocés reflexiu que s’acabi convertint-se en hàbit a l’hora d’analitzar qualsevol situació.Respecte a la música, és evident que el llenguatge plàstic està molt lligat a altresmanifestacions artístiques i sobre tot a la música. També és un pont que enllaça ambformes d’art més lligades a les matemàtiques.Podríem dir que és fonamental per l’èxit de les propostes, que hi hagi una bona entesaentre el professorat de les diverses àrees i una col·laboració constant. Això suposa queles propostes s’enriqueixen per les diverses aportacions Les àrees artístiques hand’anar interrelacionades sempre que es pugui i les àrees de llenguatge aporten laracionalitat a un fet a vegades més passional que racional. Explicar en paraules elssentiments que provoca una obra o ser capaç d’analitzar-la, fa més comprensible el fetartístic.
▪ Al marge de que les activitats facin propostes concretes, s’introdueix constantment elmode de treball del professional que té un objectiu i que ha de respondre a uns mínims.Per exemple en alguns projectes es desenvolupen diaris tècnics que mostren tot elsprocés de treball. Per altra banda també hi ha encàrrecs on l’alumnat ha de “respondredavant d’un client” amb un treball de qualitat. Tot aquest sistema implica una exigènciaindividual i un saber treballar en grup, sigui el que sigui, per aconseguir uns objectius.També introdueix tècniques que els facilitin el treball creatiu, l’organització, la lògica iun coneixement tècnic divers amb el que podran portar a la pràctica les seves idees.
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▪ Les activitats busquen introduir diverses formes d’expressió que necessitarà l’alumnatper poder manifestar el producte de les reflexions prèvies que s’han fet sobre els temes.Aquestes formes d’expressió van des de les tradicionals com són el dibuix, la pintura, elmodelat, fins el happening o la utilització dels medis audiovisuals.Es fa èmfasi en la imatge i el seu anàlisi però també es busca la utilització d’altressentits tan per recollir informació com per transmetre les reflexions de l’alumnat. Es adir que, a pesar de que la part visual és important (recordem que estem parlant de l’àreaVisual i Plàstica), no es considera la única forma de captar l’art i adquirir cultura artísticai un sentit estètic.Es considera l’alumnat capaç de crear a partir de les pròpies experiències i no es trobavàlid que desenvolupin treballs d’imitació d’una obra. Per tant és fonamental al llarg deldesenvolupament dels temes, l’expressió constant i la manifestació d’opinions isuggeriments i s’ofereix multitud de propostes d’artistes diferents perquè cada personavagi formant el seu propi criteri. Les activitats són comuns però cada infant manifestala seva personalitat en la seva creació.
▪ El perfeccionament de la tècnica és necessari perquè l’infant no es trobi limitat a l’horade manifestar-se. Així s’ofereixen uns exercicis que, de manera sistemàtica, treballenaspectes tècnics.
▪ L’art català és art mediterrani i d’aquí que quan s’estudia sorgeixen molts lligamsamb les cultures que envolten aquest mar i que, a pesar de les marcades diferències, finsi tot de caire espiritual, troben un punt comú d’entesa i de convivència. Aquestacaracterística d’estar oberts a d’altres cultures, també ha provocat la recerca de novesformes de mirar en terres més enllà de la Mediterrània, cosa que ha afavorit la situaciógeogràfica i el desenvolupament industrial i urbà.Actualment no es pot parlar d’un art català pur, terme propi d’un nacionalisme desfasat.Per un costat, Catalunya conta amb una població multi-ètnica, amb una emigracióimportant numèricament i que esta influint en la societat i en la cultura. Visions,costums i evolucions diferents obliguen a una entesa. Però també alertem de lapossibilitat de pèrdua de la pròpia cultura que per important, no ha de desaparèixer, jabastant atacada des del propi país a través dels anys i els pensaments més retrògrads.Per altre costat, els artistes autòctons surten fora del país en busca de fonts d’inspiraciói per aprendre. Ja ho feien quan viatjaven a Roma o a Paris però ara les distànciess’escurcen per donar un ventall de més possibilitats. Les relacions també són mésfluides i les noves tecnologies ajuden en aquest tema.

2.4. Recursos utilitzats
▪ Qüestionaris▪ Entrevistes▪ Bibliografia variada▪ Internet▪ Aplicació de les idees tretes de l’observació directa de totes les activitats realitzades alllarg de l’any.▪ Aplicació de la experiència docent.
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3. RESULTATS OBTINGUTS
El treball es divideix en quatre grans blocs:
1. IntroductoriIntroducció al treball per explicar la filosofia que ha portat a la seva realització, lesintencions, els objectius, la forma, el contingut…S’explica la manera d’utilitzar la informació i les propostes i el que es pot trobar.També hi ha informació general de fonts bàsiques per la formació del professorat en l’àreade Visual i plàstica, ja sigui a nivell teòric com pràctic.Es poden trobar les enquestes fetes com a punt de partida que recullen l’opinió d’unamostra de mestres sobre aspectes relacionats amb l’àrea.
2. TemesEl treball planteja dues formes d’enfocar les activitats: per temes i per moviments.En el primer cas, a partir d’un tema general, es desenvolupa la proposta fent un passeig perl’art català i les relacions amb la cultura dels altres països. Són propostes que impliquenaltres àrees sempre i que tenen el desig de ser treballades i enriquides per les aportacionsdels implicats en l’educació: infants, professorat i família.
3. Moviments
En aquests cas es parteix d’una situació en el temps i l’espai català, per arribar a fer unviatge en espai i temps universal. Com exemple, podem partir del barroc i la pintura denatures mortes, conèixer i practicar la fotografia de Toni Catany, passar pel cubisme oarribar a elaborar un receptari il·lustrat amb cuina de tots els temps i llocs.
Dues formes d’arribar a un mateix objectiu però entenent que l’organització per l’escola potser més còmoda d’una manera que de l’altra.
4. Experiències
Recull d’experiències realitzades enguany a tres escoles:
 Art contemporaniCeip Antaviana. Nou Barris (Barcelona). Aquesta escola va apostar fa un temps perl’especialista de visual i plàstica. La mestra que imparteix l’àrea, presenta el treball que harealitzat enguany amb els alumnes de tota l’escola sobre art contemporani i sentiments dinsd’un tema general de l’escola. Ha col·laborat amb el MACBA.
Any Rusiñol
Es planteja al claustre de dues escoles, aplicar les activitats de visual i plàstica que proposemper commemorar l’any Santiago Rusiñol. La proposta inicial es veu ampliada i millorada iels resultats són prou convincents.Ceip Torrent de Can Carabassa (Horta. Barcelona). Es fa un projecte global dins lasetmana cultural dedicada a Rusiñol. Hi treballen totes les àrees. Es coneix patrimoni delbarri d’Horta (Safareigs del carrer Aiguafreda) i es visita Sitges, el poble i el Cau Ferrat.
Ceip Joan Llongueras (Sant Crist. Badalona). Es porten a terme activitats dins del tallerde plàstica, es visita Sitges i el Cau Ferrat i es coneix patrimoni de Badalona (els Badius opatis).
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Hi trobareu la proposta, el cd, tres power points que resumeixen el treball o són eines detreball per l’escola i una valoració de seguiment de l’experiència que fa el professorat.
3.1. Conclusions dels qüestionaris 6
Es va escriure per mitjà del correu electrònic a més de 30 escoles de tota Catalunya al llargdel primer trimestre del curs. Al novembre es va fer un altre intent degut a la nul·laresposta per part de les escoles que contestaven negativament o no contestaven i es vatornar a enviar a 20 escoles noves. Al correu s’explicava la finalitat i es feia cinc cèntimsdels treball. Mentrestant em vaig posar en contacte amb 3 escoles de Barcelona i Badalonapersonalment, mitjançant gent coneguda. Al final són les que han respost encara que NOho ha fet la totalitat del claustre.En total només s’han pogut reunir 56 enquestes.En tot cas, dues de les escoles van participar després en la prova pilot sobre SantiagoRusiñol, pel que pensem que les opinions són més qualitatives que quantitatives peltreball final.Demostren que els principis en el que ens basàvem per realitzar l’estudi, són vàlids i reals iper tant, que ha valgut la pena realitzar-lo i, a partir d’aquest moment, difondre’l.
En quins aspectes estem d’acord?
La idea en la que es basa aquest treball s’exposa en la primera pregunta:“A més coneixement i estimació de la pròpia cultura, més capacitat de comprensió de les altrescultures” A prop d’un 90% senyalen estar d’acord amb ella. Per tant, ja partim de la base de que laidea que governa aquest treball està acceptada majoritàriament per la mostra de professoratenquestat.El professorat creu convenient en un tant per cent elevat (86%), introduir l’art català alcurrículum d’educació V.P. (13)Majoritàriament (80% i 89.29%), el professorat veu necessari un assessorament en l’àrea(12) i treballar amb noves propostes (7)Per últim, el professorat demostra, també majoritàriament, la seva postura respecte a
l’especialitat de plàstica que creu necessària en un 89 %.En aquesta proposta es dona molta importància a la utilització reflexiva de la tecnologiaque ha de servir com una eina per l’expressió de l’alumnat. Per aquest motiu es pregunta sipensen que es necessària aquesta reflexió (17). La majoria, el 75%, estan d’acord en que si
és necessària la reflexió. Les opinions sobre si el tipus d’educació que es dona actualment està massa centrada en latecnologia (14), són equilibrades, encara que hi ha més gent que pensa que és pochumanista. També hi ha un nombre important de professorat que no es defineix.
Organització de l’àrea de V. P.
El fet de canviar cada any de professorat dedicat a l’àrea, sense una programació per total’escola que doni continuïtat als cicles i marqui les pautes del que s’ha de treballar, fa queanualment es canviïn les programacions en funció de les persones que la imparteixen que,segons la majoria de les observacions fetes, són les persones amb tutoria. En aquellesescoles en que el professorat de plàstica canvia, es renoven anualment les programacions oes basen en propostes anteriors.
                                               
6 El resultat de les enquestes i els gràfics els podeu consultar a l’annex i al bloc introductori dins del cd.
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Quan el professorat  de plàstica és fix (entenem per les observacions que són tutors i pertant, també esta subjectes a canvi anual) s’utilitzen tot tipus de programacions. Des de lesque ja estaven a l’escola, les fetes per primària, les anual i els llibres). Aquestes respostes tanvariades, fins i tot en la mateixa escola, contrastada amb la manifestació del 80% que creunecessari un assessorament, fa que es pugui afirmar que existeix un cert grau dedesorientació a l’hora d’organitzar l’àrea.
En aquest sentit, el temps destinat està comprés entre 1 a 2 hores, només s’excedeixd’aquest temps en cursos d’infantil pel que trobem variacions de temps en una mateixaescola (preguntes 2 , 3 i 4.). Es veu una tendència a reduir l’horari en els cursos superiors deprimària. En general el temps es troba suficient per l’activitat realitzada. 7
El 60% del professorat pensa que no és equiparable l’àrea de V.P. a les instrumentals.Caldria afegir una pregunta en funció del resultat, per concretar si el canvi en laprogramació suposaria una major valoració de l’àrea.Quan es pregunta sobre si es mostren satisfets per la programació d’E.V.P. (pregunta 6), un40% diu que sí però un 32% està insatisfet o creu que es podria millorar.
Les respostes a les preguntes 7 i 8 resulten contradictòries. Per una part, el 89% diu quenecessita propostes noves però quan se li torna a preguntar dins de la pregunta 8, no quedasenyalada aquesta opció més que per un 5%.De fet són molts els aspectes que es creu s’han de millorar (pregunta 8). Preocupen més elsreferents a la continuïtat en el temps i les habilitats tècniques. Segueixen lacontinuïtat entre cicles i els recursos materials i, per últim, es dona menys importànciaa la metodologia, els continguts i l’avaluació.A prop d’un 17%, no opina.Si ajuntem els resultats sobre aspectes similars com continuïtat en el temps i continuïtatentre els cicles, es veu que és el tema que més preocupa (30%) i que aquesta continuïtat noes dona a la majoria de les escoles.Per les qüestions sobre el tipus de programació (preguntes 10 i 11) on les respostes sónmolt variades, fins i tot dins d’una mateixa escola, es demostra que cada cicle tendeix aorganitzar-se al marge dels altres o, dit d’una altra manera, no hi ha una continuïtat entre
els cicles o programació general de l’escola de V.P..El professorat que no imparteix l’àrea no té coneixement de la programació(10)  pel que esdedueix que no hi ha relació entre les diferents àrees i la V.P.  Influeixen altres factorsen aquest ordre:
▪ Poca relació entre cicles en la programació al no fer un plantejament que estableixi unaproposta per tota l’escola
▪ Falta de continuïtat.
▪ Nombre elevat de professorat itinerant (interins, substituts, provisionals…)

Immigració i integració
A les escoles es veu un increment d’alumnat d’altres països (pregunta 15), entre un 25 i un50 % (les dades s’apropen més al 50%). Però destaca la falta d’informació en aquest temaque demostra la majoria del professorat.
                                               
7 Voldria contrastar aquesta opinió amb l’expressada per les mateixes escoles, una vegada estaven portant aterme la proposta de Rusiñol. En les valoracions, s’expressa la necessitat de destinar més temps al’experiència.
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Les dades sobre l’alumnat i procedència d’aquest, en una escola, ha de servir  a l’hora deplantejar metodologia, continguts i recursos en les programacions i per fomentar laintegració a la cultura del país.8
Reforça aquesta opinió la resposta de la pregunta 16, en la que una quarta part delprofessorat enquestat no sap si s’utilitzen els recursos de l’àrea per integrar nouvinguts. I un41% afirma que NO s’utilitza. Caldria analitzar quins recursos s’utilitzen per la integració enel 34% que afirma que sí s’utilitza per validar si són efectius o correctament aplicats.
Respecte a la col·laboració de les famílies (preg. 18), cap de les persones enquestades pensaque no se’ls dona oportunitat de participar però aquesta participació resulta desigual idepèn de la zona. En aquelles escoles en que l’emigració és més elevada o el nivellsocioeconòmic de les famílies és baix, les dades de participació són menors. Per tant,caldria fer un esforç per apropar cultures a través de l’escola i fomentar la participació. I lespropostes que fem van encaminades a fomentar-la.

                                               
8 Recordem que la metodologia i els continguts, juntament amb l’avaluació de l’àrea, eren els aspectes quemenys importància se’ls donava a l’hora de buscar millores en la programació.
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3.2   La prova pilot: Santiago Rusiñol i el Modernisme.

SANTIAGO RUSIÑOL O L’ARTISTA MODERN
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 SANTIAGO RUSIÑOL O L’ARTISTA MODERN

• La importància de Rusiñol i el Modernisme
Si he d’argumentar alguna raó per trobar imprescindible la presència de Rusiñol alcurrículum de primària, escolliria la seva vessant d’artista modern, respectuós amb la saviesadels artistes del passat, amb un afany de conèixer el més actual i investigar noves formesd’expressió que canviarien la visió i factura de l’art del segle XX.Les lectures de les obres plàstiques de Rusiñol són diverses. Tan diverses com elpropi artista. Però totes plenes de vida i força i de una passió artística que es va mantenirfins a l’últim moment.Rusiñol va ser primer pintor, després va escriure i mentrestant, col·leccionava totamena de objectes de ferro (un ofici tradicional, recuperat com  tants altres pel Modernisme)que guardava al Cau Ferrat. Va fer còpies perfectes de grans pintors consagrats, peraprendre reproduint els més íntims detalls. Va comprar objectes d’art de procedènciadiversa i fins i tot va fer d’arqueòleg per terres eivissenques, aconseguint una col·lecciód’objectes de vidre força representativa de la cultura mediterrània que va exposar icatalogar, donant-li el valor que es mereixien. Va promoure activitats culturals a Sitges, onestaven representades totes les arts i sobre tot, va fer que el poble i no només la burgesia,s’interessés pel fet artístic, obrint les portes a noves actituds envers l’art.Artesans elevats a la categoria d’artistes, això és el que va aconseguir elModernisme. Recuperació d’oficis perduts i de la bona feina: ferrers, vidriers, joiers,fusters…fins i tot podríem dir que aquí comença el món del disseny en la vida diària.Hi ha aspectes del Modernisme que hauríem de recuperar per la nostra societat ique, per tant, hem de transmetre als nostres alumnes:

• L’afany de saber, de ser persones amb una cultura íntegra, que es manifestava en totsels artistes d’aquest moviment.
• La recerca de llenguatges i formes d’expressió contemporànies, sense menysprear lesfigures del passat, amb una actitud respectuosa pels que ens poden ensenyar de la sevaexperiència.
• El buscar la satisfacció en el que fem, no en el benefici que produirà. I això comporta lanecessitat de valorar el que es fa i fer el que t’agrada, sense oblidar que tot mereix unesforç.
• La tornada a la Natura en busca de models més propers al ésser humà.
• La humanització de la tecnologia. La reflexió sobre la seva utilització. El rebuigd’aquella que ens tregui la capacitat humana de triar lliurement.
• Biografia
Barcelona 1861- Aranjuez 1931

Fill d’una família burgesa originaria de Manlleu, Santiago és el primer fill de lafamília Rusiñol i per tant, l’hereu de la indústria familiar. Als 28 anys, casat ja amb LluïsaDenís9 i essent pare d’una filla, Maria, Santiago ho deixa tot i marxa a París, amb el seuamic Ramon Casas, convençut de que el que realment volia era dedicar-se a la pintura.
                                               
9 Lluïsa Denís i Raventós (Barcelona 1862 – 1946). Va contraure matrimoni amb Santiago el 19 de juny de1886. Va ser autora de teatre i pintora i va escriure “Els caçadors furtius” 1931) i unes quantes sarsueles, deles quals ella mateixa va composar la música.
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Entre 1889 i 1893 va viure al barri parisenc de Montmatre. Allà va començar a escriure unasèrie d’articles per la Vanguardia, explicant les seves vivències i impressions recollidesposteriorment en el llibre Desde el molino (1894). A partir de la seva tornada es converteix enel cap més visible del Modernisme i va construint la seva imatge d’artista modern que aniràlligada a la vila de Sitges. Es aquí on residirà i organitzarà les festes modernistes en el CauFerrat. Santiago Rusiñol va recórrer Catalunya i Espanya dibuixant els jardins més bonicsque va trobar (Mallorca, Eivissa, València, Girona, Aranjuez, Cuenca, Arbúcies).Va haver de lluitar amb la delicada salut que va arrossegar tota la vida i a pesar delsproblemes, la literatura i sobretot, la pintura, el van ajudar a superar els mals moments. Laseva dona i la filla van ser molt importants a l’hora de superar les conseqüències derivadesde la malaltia i la medicació per alleujar els forts dolors que patia.Explica la Maria Rusiñol com la seva mare, feia i desfeia equipatge seguint al seumarit per tota Espanya i com va estar fins a l’últim moment, tenint cura d’ell. La MariaRusiñol va escriure poesia i un llibre sobre la vida del seu pare.10Rusiñol mort quan pintava un dels seus jardins a Aranjuez, a conseqüència d’unapneumònia (per haver estar masses hores pintant), al costat de la seva dona Lluïsa.

                                               
10 Veure fragments en l’annex, del llibre RUSIÑOL, MARIA. Santiago Rusiñol vist per la seva filla. Barcelona:Editorial Aedos,1968.
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CICLE INICIAL :  RUSIÑOL COL·LECCIONISTA

Maria Rusiñol al Cau Ferrat
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          RUSIÑOL COL·LECCIONISTA
• Què és el col·leccionisme?

Podríem definir el col·leccionisme com l’afany d’acumular i posseir objectes per lesseves qualitats estètiques i que acaben adquirint una dimensió afectiva pel propietari. Elcol·leccionisme comença “oficialment” al s. XVIII i serà l’origen dels Museus.
En els infants trobem una passió per acumular coses, simplement pel gust estèticque comporta la seva contemplació, la satisfacció que aporta als sentits o les possibilitatsde portar a un imaginari i grandiós món d’aventures.Els més petits fan boles de fang i les col·loquen en sèrie, en un ordre perfecte. Cadaun sap quina ha fet i la seva destrucció violenta, crearia un drama. Acumulen pedres, pals,petxines i gaudeixen de la seva contemplació…Una mica més grans triomfen els jocs més senzills, basats en la acumulació il’intercanvi per diversos procediments. Parlem de “tazos”, cromos, petits ninots i tot allòque se li acudeixi a un fabricant espavilat, i que es pot trobar en un quiosc. La adquisició del’objecte entra en joc i a vegades, és un gust comunitari, enfocat més cap a unes relacionssocials basades en el joc, que en un veritable sentit estètic personal.En els adolescents, l’afany col·leccionista es complica i adquireix molts matisos,anant paral·lel al desenvolupament de la personalitat. Es transforma en una manifestacióoberta de les pròpies idees. Els objectes col·leccionats no ha perdut aquella màgia de lainfància, tot el contrari, es fan poderosos i plens de significats: Adhesius amb frasessolemnes, xapes reivindicatives, còmics, figures de Warhamer, compacs de música…Els adults col·leccionen com a conseqüència d’afeccions molt definides o simplementper motius d’acumulació d’un valor com a inversió. Però en cap cas es perd lacaracterística de resposta estètica  que ha de provocar en el col·leccionista.

 El col·leccionisme comporta en molts casos, l’intercanvi d’objectes. Això reafirmaen l’infant el sentit social, les relacions i els beneficis d’aquestes relacions.Cada objecte col·leccionat, ha de tenir una història per contenir un valor. Un infantde 4 anys guardarà en la memòria el procés de realització d’aquella bola de sorra o elmoment i les circumstàncies en que va trobar la petxina. Un adolescent buscarà més enllà,voldrà trobar l’origen del protagonista de la seva col·lecció de còmics o la història del’exèrcit d’orcos en miniatura.I sobre tot, la novetat de l’objecte, donarà més valor a la col·lecció.

• Santiago Rusiñol col·leccionista
El Museu Cau Ferrat va ser la casa-estudi de Santiago Rusiñol. Al 1892, va comprarun parell de casetes de pescadors enfilades sobre la costa i va construir la casa seva. Laplanta baixa es va destinar a habitatge i en el primer pis va col·locar tota la col·lecció deferro forjat.11Rusiñol va ser un col·leccionista entusiasta. Va adquirir pintura de pintorsmodernistes reconeguts com Ramon Casas o Isidre Nonell i de pintors joves quecomençaven com Hermen Anglada Camarasa i Picasso.

                                               
11 Ferro forjat és una manera tradicional de treballar el ferro, escalfant-lo directament al foc, fins a posar-loroent i picant amb el martell per donar-li la forma.
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Els paper que van jugar els amics per trobar objectes per la col·lecció de Rusiñol vaser fonamental. Al llarg de molts anys va adquirir peces de ceràmica, objectes de talla,materials arqueològics, dibuixos, pintures i sobre tot, ferros forjats.
•  Bibliografia pels mestres
GILLIG-AMOROS, L.; HÉBERT, E.; SCHNEIDER, M. Autour de l’objet, Practique des Artsplàstiques. École Maternelle et élémentaire, Strasbourg, 1998

• Cau Ferrat
C/ Fonollar, s/n - 08870 SITGESTel. 938940364     e-mail: m.sitges@diba.es         www.diba.cat/museus/sitges.asphttp://www.sitgestur.com/turisme/catt3m.htm#cau (pàgina del museu)

           FITXA D’ACTIVITATS
• Inici:

1. Recol·lectar i acumular 12
L’activitat s’inicia amb el plantejament d’una sortida13. L’objectiu d’aquesta sortida éspassejar, observar i trobar aquells objectes de la natura que agradin a cada infant.   A lasortida han de portar una bossa o una capsa de sabates, on aniran dipositant els objectes. Sialgun objecte és massa delicat, ha d’existir la possibilitat d’embolicar-lo en un paper deseda.Una vegada a classe, cada alumne ha de fer un treball amb les seves peces.

• A classe:
2. Reparar, comparar, preguntar

Primerament, és necessari treure els objectes, disposar-los sobre la taula i fer unaprimera tria: Retirar aquells que hagin perdut l’interès i reparar els que s’hagin malmès en eltransport. Comença un treball de l’alumne en el que compararà peces des de diversos puntsde vista. En aquests procés, ha de plantejar-se preguntes i formular-les (respecte a la forma,material, similitud o diferència, funció…). En cas contrari, el mestre ha de ser la personaactiva que estimuli la curiositat en els seus alumnes.

                                               
12 Aquestes fases estan basades en l’activitat proposada per GILLIG-AMOROS, HÉBERT ISCHNEIDER a Autour de l’objet . (Pàg. 79)
13 La sortida recomanada en aquest cas és anar a visitar el Cau Ferrat i el Palau Mar i Cel de Sitges percontemplar les peces col·leccionades per Rusiñol. Es pot fer un dels tallers que proposen al Museu (veieuapartat de Museus). Posteriorment, es recomana fer una passejada per la platja per recollir objectes.(alternatives: Parc més proper, a la platja o al bosc)
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3. Seleccionar, reagrupar, crear lligams
Es important, reservar un primer moment, per fer un exemple col·lectiu, mostrant lesformes d’aprehensió de les característiques dels objectes. Segons Gillig-Amoros,aquestes són:
• Aprehensió sensorial: Forma, contorn, contingut, dimensions, color, aspecte tàctic,olor, so.
• Aprehensió conceptual: Significat, origen (Què és?/ D’on prové?). Què simbolitzao relació amb algun símbol.  Antiguitat, funció i associació d’idees.
• Aprehensió emocional: evocació subjectiva u onírica, reacció afectiva o inconscient.(Què et recorda, que et suggereix, t’agrada, et desagrada, la rebutges, t’atrau…)
Posteriorment hauran d’agrupar els objectes, seguint unes característiques que cada unha de decidir segons les conclusions que hagi tret de la primera fase i l’exemplecol·lectiu. Han de ser capaços d’explicar aquests criteris. Es plantejaran similituds idiferències, lligams entre grups, subgrups…Es desfaran agrupacions per fer-ne d’altresmés adients. I tot allò en base a un treball de reflexió natural del propi alumne.

4. Presentar i exposar
A partir dels medis físics amb els que comptem per exposar els objectes, podremproposar una sèrie de presentacions. Abans s’ha de fer una reflexió per contemplar totes lespossibilitats de presentació:

• Alineament: Sobre una horitzontal, vertical, rodona, espiral…
• Sobre, dintre, davant d’alguna cosa en funció d’una organització o intenció.
• Presentació de tots els suports disponibles de presentació i les seves possibilitats:plaques de suro, capses, maletes, vitrines, llibres, quaderns, etiquetes…
• Possibilitats de jugar amb la llum per ressaltar, estructurar, delimitar un espai o crearuna atmosfera segons la intensitat, el color, l’orientació, les ombres creades (Amb llumsblaves es pot imitar un racó del mar o de la platja).
• El so aplicable a uns objectes o a una atmosfera creada (explicacions sonores, so delmar…)
• També s’ha de tenir en compte, l’espai expositiu en relació a l’espectador perquè totsels elements que juguen en la presentació actuïn amb tota la potència possible. Serà unespai de visió frontal, es podrà rodejar, serà interactiu…
• Pensar en el recorregut lògic que farà l’espectador. D’aquesta manera s’assegura lacomprensió de l’exposició
• Agrupar les col·leccions exposades per temes, materials, colors, maneres d’exposar,contingut.
• Clarificar aquella metodologia que s’utilitzarà per transmetre informació: Plafonsescrits, àudio, vídeo, fotografia, power-point, experiència tàctil…
Dins l’exposició és necessària una introducció per explicar com ha començat aquest treball,a partir de quin artista. Per tant, s’ha de reservar un espai introductori de l’exposició perexplicar qui era Rusiñol, la vessant col·leccionista i algunes imatges del Museu visitat i de laplatja de Sitges.
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CICLE  MIG : RUSIÑOL I EL RETRAT

Ramon Casas pintat per Rusiñol
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           RUSIÑOL I EL RETRAT
• Objectius:
1. Comprendre el significat de la paraula retrat i de la funció que realitza.2. Comprendre el significat de la paraula autoretrat.3. Memoritzar el nom de Velázquez, Rusiñol i Casas.4. Reconèixer els pintors en els seus retrats respectius.5. Adonar-se de la diferència d’èpoques entre Velázquez, Santiago Rusiñol i l’actualitatutilitzant el concepte de segle.6. Iniciar-se en el retrat fotogràfic des d’una perspectiva artística i simbòlica.7. Col·laborar amb el company escollit en la idea, muntatge dels escenaris i realització delsretrats.8. Ser capaç d’organitzar un escenari amb objectes simbòlics relacionats amb la personaretratada, que transmetin a l’espectador un missatge  explicatiu de les característiquesfísiques i psicològiques del retratat.9. Fer ús correcte d’una màquina digital.

           FITXA D’ACTIVITATS
• Inici

Què és un retrat?
En pintura hi ha dos tipus de representació del ésser humà: el retrat i el nu. Unretrat és la imatge d’una persona, un nu  és una persona retratada sense roba.Podem fer un retrat amb una camera fotogràfica o mitjançant les tècniquespictòriques. Els retrats pintats poden ser realistes o  tenir una certa abstracció.En cada moment històric, es retrata d’una manera o un altra segons els gustos de lasocietat..Quan una persona es fotografia o pinta a si mateixa, s’anomena autoretrat.

Per què serveix un retrat?
Un retrat té moltes funcions segons qui el fa, qui es retrata, en quina època estàrealitzat i en funció del lloc on es col·locarà.Analitzar:

• Segons qui el fa: un familiar, un fotògraf professional, un artista, un amic o amiga…
• Segons qui es retrata: un persona de diferents edats, un personatge de la televisió, unescriptor...
• Segons l’època: Fa cent anys o ara.

• Segons el lloc on es col·locarà: en un saló de l’ajuntament, a casa de l’avia, alportamonedes de la meva mare, al carnet d’identitat, a la fitxa de l’escola, a un museu…
Casas retrata a Rusiñol i Rusiñol retrata a Casas 14

L’any 1889 Rusiñol acabà el retrat de Ramón Casas, mentre que aquest finalitzavael de Rusiñol. Tots dos es retrataren de cos sencer, demostrant el seu convenciment que
                                               
14 Els retrats de Casas i Rusiñol estan en la carpeta /retrats_cm/
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un bon retrat és aquell que aconsegueix representar una figura viva en el medisocial que millor el representa.Santiago Rusiñol retratà Casas assegut en un banc de jardí, vestit segons la modasportman, i al costat d’una bicicleta per subratllar la seva afecció pel ciclisme. Les tarongesque situà al terra serviren al pintor per crear espai.
Casas, en canvi, retratà a Rusiñol de peu dret, en un interior i, penjades a la paret deldarrere seu, dues composicions: un paisatge pintat per Rusiñol i una copia de la infantaMargarida de Las Meninas de Velázquez. La figura de la infanta Margarita de Las Meninasque apareix en el retrat de Rusiñol està quasi tapada per un paisatge pintat per ell mateix,l’any 1887.

 Casas pintat per Rusiñol
c, 1889. oli sobre tela 165 x 96 cm col·lecció Banc Sabadell

A partir de l’observació dels dos retrats i en base a laintroducció del text, els alumnes han d’anar comentant el que veuen,a fi de entendre tots els detalls de les pintures.Analitzar:
• La postura dels personatges (Drets, asseguts, d’esquena, defront…)
• Els vestits (vestits vells, luxosos, de diari, de festa, disfressa…)
• Els objectes que els envolten, la seva disposició i la seva funció en el retrat (llibres,dibuixos, gots, joguines…/ penjats a la paret, sobre un moble, al terra…/ per crearperspectiva, per dividir l’espai, per equilibrar la composició…)
• L’actitud dels retratats (majestuosa,  hieràtica, relaxada, dinàmica, simpàtica, distant…)
• El fons escollit (natural, habitació, neutral…)
• La part del cos retratada o pla (general, americà, mig, primer pla, pla de detall)

Fotografia i retrat
A partir de l’anàlisi de les dues pintures i la comprensió del que significa fer unretrat, els alumnes ja estan preparats per retratar-se entre ells. Es tracta de fer el mateix quevan fer Rusiñol i Casas. En parelles (o petit grup) decidiran quin serà l’escenari, la roba, elsobjectes, l’actitud del retratat, el pla…dels retrats de cada un d’ells. Els retrats resultantshaurien de reflectir les afeccions, el caràcter, els trets físics més rellevants…Tot aixòmitjançant la col·locació d’objectes preferits, escenaris, dibuixos, pòsters, accentuació delstrets físics pel pla i la postura, etc.Una vegada decidit tot això i explicat el  funcionament bàsic de la camera digital,dedicarem una sessió llarga a fer les fotos. Les parelles s’han d’organitzar soles. Trobaran lacàmera amb el trípode preparada i una sala on podran muntar l’escenari amb un fonsneutre. Una vegada realitzades les fotos, desmuntaran l’escenari per donar pas a la següentparella. Mentre, la resta d’alumnes, treballarà en un text per presentar el dia de Sant Jordijuntament amb els retrats. El text ha de descriure el company partint del retrat que ja hanpensat i ha de tenir una qualitat acceptable: Frases ben construïdes, comparacions,metàfores, utilització abundant d’adjectius descriptius… S’entén que aquests aspectes s’hatreballat dins l’àrea de català i ara només serà una constatació del que s’exigeix de la seva
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feina. Els textos han de tenir un màxim de 15 línies escrites a doble espai, tipografia Arial,cos 12. Han de portar un títol en negreta, cos 14.

Exposició
Dues possibilitats:1. Imprimir les fotografies amb un format A5, enganxar-les en cartró ploma iadjuntar el text explicatiu al costat. Les fotografies poden exposar-se com unsanefa al voltant d’un espai (aula, vestíbul…) a una altura adequada per sercontemplades pels petits i els grans.2. Presentació mitjançant un programa informàtic (Power Point o FotoAngelo,per exemple) amb el text sonor  gravat per cada alumne basat en el seu text.
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CICLE SUPERIOR : RUSIÑOL I EL MON

Lluïsa Denís 1886-1887
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          RUSIÑOL I EL MÓN

 Aquesta és una ampliació pel cicle superior de l’activitat de fotografia proposada pel  ciclemig.
• Objectius:
1. Establir relacions de semblança entre obres pictòriques d’un mateix pintor perreconèixer les característiques bàsiques de la seva pintura  i ser capaç de manifestar-lesen una conversa.2. Establir relacions de semblança entre obres pictòriques per establir les influències entrepintors i ser capaç de manifestar-les en una conversa.3. Memoritzar el nom de Velázquez, Rusiñol i Casas.4. Conèixer bàsicament la influència de l’estampa japonesa en l’obra de Rusiñol.5. Conèixer algunes facetes de l’art japonès.6. Adonar-se de la diferència d’èpoques entre Velázquez, Santiago Rusiñol i l’actualitatutilitzant el concepte de segle.7. Iniciar-se en el retrat fotogràfic des d’una perspectiva artística i simbòlica.8. Col·laborar amb el company escollit en la idea, muntatge dels escenaris i realització delsretrats.9. Ser capaç d’organitzar un escenari amb objectes simbòlics relacionats amb la personaretratada, que transmetin a l’espectador un missatge  explicatiu de les característiquesfísiques i psicològiques del retratat.10. Fer ús correcte d’una màquina digital.

• La influència japonesa en el modernisme

Les estampes japoneses van tenir una gran influència en els pintorsmodernistes que buscaven solucions noves per les seves composicions. El Japóhavia sigut un país tancat a l’exterior fins al s. XIX que s’obra a occident. ABarcelona arriben les estampes japoneses cap al 1860 per influència dels
impressionistes francesos.

A França es buscaven nous camins en l’art, escola de UKIYO-E 15(gravats)suggereix el mode de mirar a l’objecte des de dalt per donar la impressió d’espai. Va indicarcom representar l’espai en una direcció diagonal per pintar la profunditat sense la tècnica dela perspectiva, suggereixen el mode de presentar l’objecte imprimint-li un sentit demoviment. L’allarguen prescindint de fons del quadre (Manet i Degàs, cos humà enmoviment).
En la pintura japonesa no es pinta la llum ni l’ombra perquè es considera part de laforma essencial. No hi ha interès per presentar masses de colors per donar sensació devolum. Influeixen en Gauguin (gravats)  i Manet que van substituir al mínim els efectes dellum i ombra substituint-los per brillants superfícies de color. No imitaven, eren font

                                               
15 Ukiyo-e: Significa pintura ( -e) decorativa (Ukiyo).
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d’inspiració. Obren pas a l’abstracció en occident ja que la pintura japonesa ja presentaelements abstractes des dels principis de la seva història.
A Barcelona es fan des de finals del XIX, exposicions d’objectes procedents delJapó i la Xina, s’aixeca el Pavelló japonès al carrer de les Corts Catalanes, es fan moblesamb motius gust japonesos. Rusiñol, si bé al principi, només incorpora elements d’estiljaponès en les seves pintures, com el paravent del retrat de Lluïsa Denís (esposa deRusiñol) desprès es basarà en estampes de Hokusai i Hiroshige com a punt de partida de lesseves pintures.

Wistler               Lluïsa Denís 1886-1887
                                                                                  Oli sobre tela. 177 x 95 cm.

• Coneixem una mica més l’art i els costums japonesos.
http://www.uoc.es/lletra/noms/srusinol/index.htmlhttp://www.tvcatalunya.com/elmeuavi/2003/rusi%F1ol/capitulo.htmPrograma dedicat a Santiago Rusiñol per tv3: El meu avi
http://www.xtec.es/recursos/curricul/llengua/rus_tre/index.htmper treballar l’obra L’auca del senyor Esteve. Recursos didàctics.

FITXA D’ACTIVITATS    

• Inici
L’any 1889 Rusiñol acabà el retrat de Ramón Casas, mentre que aquestfinalitzava el de Rusiñol. Tots dos es retrataren de cos sencer, demostrant el seuconvenciment que un bon retrat és aquell que aconsegueix representar una figura

viva en el medi social que millor el representa.
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Santiago Rusiñol retratà Casas assegut en un banc de jardí, vestit segons la modasportman, i al costat d’una bicicleta per subratllar la seva afecció pel ciclisme. Les tarongesque situà al terra serviren al pintor per crear espai.
Casas, en canvi, retratà a Rusiñol de peu dret, en un interior i, penjades a la paret deldarrere seu, dues composicions: un paisatge pintat per Rusiñol i una copia de la infantaMargarida de Las Meninas de Velázquez. Aquestes obres apareixen superposades, de lamateixa manera que va fer Édouard Manet en el retrat del novel·lista Émile Zola, on esreproduïen Los Borrachos de Velázquez i una estampa japonesa de Kumiaiki II. La figura de lainfanta Margarita de Las Meninas que apareix en el retrat de Rusiñol està quasi tapada perun paisatge pintat per ell mateix, l’any 1887.

La solució de reproduir quadres com a fons d’una pintura també la utilitzaren Degas iWhistler, que se servien d’aquest efecte per mostrar els gustos i les afeccions de la personaretratada.
Què tenen en comú aquests retrats de Velázquez?16

• S’inicia la sessió amb passant una sèrie de retrats pintats per Velázquez. Es presentencom a retrats realitzats per un pintor anomenat Velázquez del segle XVII.Introducció del concepte de segle amb preguntes directes:  En aquest moments’explica que un segle són 100 anys, es fan comparacions amb el nostre segle i esconta quants segles i anys fa que va viure Velázquez)Repetició del nom de Velázquez per la seva memorització natural.
• Una vegada aclarit el concepte, es demana atenció i silenci, es passen les pintures duesvegades.
• Després es fa anàlisi dels quadres en base a aquest guió:

Anàlisi dels quadres:
1. Posició del retratat: dret, assegut, ajagut, dansant…2. Objectes representats3. Vestits: elegants, de treball, disfressa…4. Imatges: altre quadre, làmines, fons a través de finestres…5. Escenari : mobles, fons, decoració…

 Les aportacions haurien de contenir aquestes observacions: Sónretrats de nobles (prínceps, reis, reines…)/Estan representats decos sencer, drets i ben vestits./Tots guarden una posició comú,molt semblant i tots recolzen la mà en una cadira.
Què tenen en comú aquests retrats del segle XVII i el retrat deRusiñol de l’any 1889?

                                               
16 Les imatges es troben a la carpeta /retrats_cs/ en el mateix ordre que en llibret.
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Rusiñol pintat per Casas 1889Col. particular
VELAZQUEZ : Retrats dels seus contemporanis

Don Baltasar Carlos Doña Antonia Ipenarrieta Felipe Próspero

Felipe IV Felipe IV Reina Isabel
Pintures dins de pintures

Continuant la sessió d’imatges, s’analitza el retrat que va fer Manet a Émile Zolaper, posteriorment presentar el retrat de Rusiñol que va fer Ramon Casas.De la mateixa manera, es busquen semblances. Ara ens interessa que es fixin en elsobjectes que acompanyen al representat i sobre tot en les pintures penjades a la paret.Els objectes defineixen la professió de Zola.Una vegada s’han fixat en les imatges penjades a la paret, es mostren aquestesimatges i es diu  l’autor dels quadres o làmines, el títol  i el que representen. És el momentde tornar a parlar de Velázquez (es podria fer la prova de si reconeixen l’autor donantalgunes pistes), de Manet i de l’estampa japonesa i la seva influència en el modernisme.Tornem a trobar a Velázquez i Les Menines en el retrat de Rusiñol i un paisatgepropi. Casas feia al·lusió a dos elements essencials per Rusiñol: Velázquez i la natura.Encara que el retrat està tapat, la posició de la figura, recorda els personatges retratats perVelázquez, inclosa la cadira. El paisatge, recorda per les ombres blaves reflectides al terra, el
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tractament d’aquest aspecte pels impressionistes Monet i Pissarro. Un paraigües i uncarpeta plena de dibuixos, delaten l’ofici del retratat.

E. Manet, Retrat de l’escriptor Emile Zola .

Alguns artistes europeus copiarenobres japoneses. Manet pinta un gravat deToyokuni en el seu Retrat de Zola de 1868.

Velázquez,Els borratxos

  Olimpia de Manet
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CICLE SUPERIOR : RUSIÑOL I ELS INFANTS

Retrat de nena, c, 1893
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          RUSIÑOL I ELS INFANTS

• Objectius:
1. Reconèixer unes obres concretes de Rusiñol que son retrats de nens/es. (El mínim són2, el màxim el marca el mestre)2. Comprendre el significat de les expressions que hi ha darrera dels retrats de Rusiñol.3. Saber analitzar senzillament un quadre, sota els paràmetres treballats a classe.4. Conèixer i posar en pràctica les característiques anatòmiques generals en els retratsd’infants (proporcions).5. Ser capaç de fer senzills esbossos al natural6. Conèixer i posar en pràctica sistemes de representació que donen força a un retrat i queimpliquen l’ús del color, la composició, la simplicitat…7. Tenir en compte la síntesi de línies a l’hora de fer un retrat.8. Reconèixer la imatge de Rusiñol en retrats.9. Saber explicar breument la biografia del pintor.10. Ser capaç d’expressar l’opinió personal respecte d’un quadre.11. Ser capaç d’expressar idees personals respecte la representació dels infants per adults imantenir un debat d’intercanvi amb els companys.

• Característiques dels retrats :17
Segons el que es vol destacar en cada retrat, Rusiñol  utilitza unrecurs o un altre. Per exemple, per destacar la cara, la il·luminafrontalment, vesteix de fosc al personatge i neutralitza el fons, es adir, l’enfosqueix o a utilitza un fons sense gaires detalls. (retrat denena) Retrat de nena, c, 1893 oli sobre tela 32 x 25,5 cmMuseu Cau Ferrat de Sitges

Però si el que vol és descriure algunacaracterística especial del retratat, situarà aquest enun ambient concret, col·locant petits detallsd’objectes, poses, o arquitectura que ens parlarande les afeccions o caràcter delpersonatge.(retrat de Casas) Gitana de l’Albaicín 1898
Rusiñol va estar molt interessat sempre per reflectir realitatsde caràcter racial. Es a  dir, que l’interessen els trets físicscaracterístics de cada raça, trets que per una altra bandadonen caràcter a un individu. A més, accentua aquestescaracterístiques, dibuixant detalls en el vestit, pentinat,paisatge o objectes que no deixen dubte. Veieu com exemplela Gitana que va pintar a Granada.

                                               
17 Les imatges es troben al cd a la carpeta /nens/ en els mateix ordre que surt al llibret però afegint detallssobre algunes d’elles.
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Una vegada Rusiñol arriba a Paris, podem veure com els retrats van canviant.S’adona de que no es necessari el carregament del detall per descriure un personatge.  Partird’ara les línies són àgils, rítmiques, vives i donen gran expressivitat als retrats.Rusiñol mai va fer retrats per encàrrec. Tots els retratats tindrien alguna relació d’amistatamb el pintor.
• El infants de Rusiñol
Rusiñol ens mostra un mon infantil envoltat d’un hàlit de tristesa i desemparament. Engenerals els personatges retratats són nenes solitàries i en el cas de varies figures s’estableixun diàleg silenciós entre elles o entre les figures i els objectes.

*La nena de la clavellina, c, 1892 oli sobre tela 155 x 73 cmMuseu Cau Ferrat de Sitges
Rostre detallat sobre una paret blanca a contrallum. Ombresblavoses, Retrat íntim de la protagonista. Uneix la figura femenina i laflor com els italians amb referències simbòliques. La vegetacióreforça la figura. La finestra esta pintada d’ocre, un color que noutilitza en la resta del quadre. Les altes parets del pati, reforcen la idead’isolament de la protagonista. Com la princesa tancada a la torre queespera l’alliberament.

*InteriorAquesta escena de la vida diària és forçainteressant. Les figures formen part de l’espaiescènic. L’arquitectura es menja literalment la figura de l’avia traient-liimportància a favor de la nena que situa a l’altre extrem. D’aquestamanera la composició és fa passar per l’estança i fixar en el patil’atenció com a focus més important de llum i desprès en la nena,il·luminada per la llum que prové de dintre, d’alguna finestra que no esveu. Els objectes també prenenimportància. Fins i tot es mouen com encantats en unadansa silenciosa. Com sempre, les figures no parlen:l’avia ja ha dit tot el que calia a la petita trapella iaquesta ja està “purgant els pecats.”                                                 Detall

Jugant al pati o les hortènsies de la sabatera. c, 1892Oli sobre tela, 130x90 cm.Aquesta és la mateixa nena que la del quadre anterior, on l’avia l’estarenyant. La nena esta jugant a la seva nina en un racó protegida entreparets, gerros i les hortènsies que són les protagonistes. La diferènciaentre Rusiñol i altres pintors es que ell pinta Hortènsies i a la vegadasentiments. Aquest racó sense la nena no ens commouria tant i quedariabuit. Novament situa la figura femenina entre flors. La sabatera ésl’ofici. Als pobles moltes vegades es coneix les cases per l’ofici principal:Ca la sabatera, per exemple.
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**Maria Rusiñol al Cau Ferrat. C, 1894.Oli sobre tela. 88 x 78 cm.
Aquesta és la filla de Rusiñol. Va estar separat d’ella molttemps fins que davant la insistència d’un bon amic, va accedira conèixer-la. A partir d’aquest moment, la seva filla passa aser una persona imprescindible en la seva vida i la Maria, unaadmiradora sense condicions del seu pare. L’escenari delquadre és el Cau Ferrat i va fer aquest quadre durant unatemporada que Maria va passar amb elseu pare amb motiu de la inauguraciód’una exposició.

Pati blau amb dues nenes a l’escala
Dues nenes en un pati blau. Inactives, avorrides o cansades desprès dejugar? El blau intens ocupa la major part de l’escena. Un toc detaronja (complementari del blau) fa una crida als nostres ulls. A l’eixcentral del quadre col·loca la vegetació, la flor és el punt de fuga onvan a parar les línies del terra. Al costat esquerre, molt a prop de laflor taronja, la nena asseguda , una taca de color verd de la mateixa paleta dels blausverdosos, ens condueix cap a l’altra figura que reuneix les mateixes característiques. La vistafa el recorregut còmodament

Les vicentetes c, 1894-95 oli sobre tela 154x135 cm
Les vicentetes: Sara i Elvira Carbonell. Se les coneix pelsobrenom pel qual la família era coneguda al poble. Elvira és laque esta dreta i seria la dona del pintor Joaquim Sunyer, màximexponent de la pintura noucentista. Aquestes nenes havienperdut al pare quan tenien mesos i van perdre també a la mareel mes de març de 1895. Rusiñol les retrata a l’estiu del mateixany , per això les nenes van vestides de dol. Els retrats que feiaRusiñol mai van ser encàrrecs, així que deduïm que aquestesnenes i la seva família tenien relació d’amistat amb el pintor.La presencia infantil en l’obra pictòrica i literària de Rusiñol apareix sovint sobretot a partirdel retrobament del pintor amb la seva filla.. Però les figures infantils sempre estancarregades d’un sentiment de tristesa i melangia.El fons de clara llum, tamisada per una cortina, permet que destaquin les dues figuresvestides de negre. El mobiliari, d’un alegre verd mediterrani dona un toc de color a lacomposició i, les hortènsies (novament flors i dones) permeten a Rusiñol pintar allò quemés li agrada, les flors i que trobarem reflectit en la sèrie de jardins que va realitzar fins laseva mort (recordem que va morir pintant un jardí)En aquesta representació de germanes es troben paral·lelismes amb artistes anglesos del’època victoriana com Franck Stone o William Gush (Rhoda i Sofia Baird 1851) 18                                               
18 Veure el catàleg de l’exposició en motiu de l’any Rusiñol feta a Sitges a l’estiu del 2006, amb el títol : Rusiñol i la pintura europea , COLL, ISABEL. Ed. Consorci del Patrimoni de Sitges.Juny 2006Barcelona.
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* * Obligatòria
• Recomanades per memoritzar

Nena convalescent  c, 1893oli sobre tela 79x98 cm

Alguns creuen que són les bessones sitgetanes Carbonell (les vicentetes) que va retratar al1895. Però els cert és que els trets físics no corresponen i la llum del quadre fa pensar enque esta fet quan era a Paris.La composició en diagonal decreixent formada pels vestits negres (que son taques de color)dona dramatisme a la composició, centrant la mirada en les cares de perfil de les nenes.Novament s’estableix un diàleg silenciós. Els gest, les mans que no arriben a tocar-se,parlen. La gamma de color que utilitza esta pensada per fer contrast entre el ambient i elspersonatges. Els colors són apagats i la llum pàl·lida inunda tota la obra. Utilitza la llum perrepresentar la malaltia.
“Vaig trobar-me a la malalta asseguda/…/Els ulls eren blaus/…/semblaven tenirdintre una alegria apagada i una tristesa naixent/…/De vegades semblava unacriatura, i altres una velleta; però devia tenir uns setze anys” (S. Rusiñol El pati blau)

Rusiñol va ser molt sensible a les malalties dels infants. En aquella època la tuberculosi erauna malaltia bastant arrelada i que causava estralls en la població,sobre tot entre la més dèbil o pitjor alimentada. La tuberculosis’havia eradicat a Europa però actualment, els continusmoviments de la població que provenen d’altres continents méspobres, han fet que se’n torni a parlar. Tots els infants han d’estarvacunats contra la tuberculosi.

La última recepta. C, 1893-94 oli sobre tela 81 x 65 cmMuseu Cau Ferrat de Sitges
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* Interior. C, 1892Oli sobre tela, 81 x 65 cm.Museu d’Art de Girona
En aquest cas es representa una nena d’esquena mirantcap a l’altre personatge. El recorregut comença en unespai en primer pla, lluminós, on situa a la nena. Lallum d’aquest espai és freda, els colors queaconsegueixen aquesta llum tendeixen a ser blavososcontrastant amb el terra vermellós. Si féssim unadivisió vertical, en 3 parts del quadre, situaríem a la nena just en la línia de la primeradivisió, a la dreta. Passejant per l’estança, arribem al segon espai, mes fosc on trobem lasegona línia vertical i el segon personatge. Entre els dos personatge, l’espai alegra del fons,el pati assolellat.

Pati amb figures, c, 1892. oli sobre tela 71 x 95 cm

Camperola c, 1890oli sobre tela 76 x 46 cm

nen 189352 x 32 cm MNACMaternitats:

Interior. c, 1889oli sobre tela97 x 74 cm

Maternitat
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FITXA D’ACTIVITATS

• Inici
La sessió comença passant les imatges dels quadres anteriors. En quan al sentiment quereflecteixen els personatges cal que quedin clares la idea destacada al text. Si fan la visita al Cau Ferrat, podran veure l’escenari on es situa el quadre de MariaRusiñol i reconèixer els elements que formen part com el paravent, la font, les vidrieres,el paisatge de mar que es veu per la finestra…Una vegada s’ha explicat breument les obres, es passa a analitzar aquells elements quepoden servir als alumnes a l’hora de composar el retrat que han de fer. És important quetinguin clar quina és la finalitat de l’explicació. Poden prendre apunts, esbossos o res, ja quea l’hora de fer la pràctica, el professor/a ha d’anar recordant ja sigui individualment ocol·lectivament, els recursos que s’han explicat per fer un bon retrat.Recuperar la definició d’un bon retrat que donava Rusiñol:“Un bon retrat és aquell que aconsegueix representar una figura vivaen el medi social que millor el representa.”

• Recursos de composició:
1. Per un personatge:
- Situar-lo al centre de la composició. (Nen)
- Situar-lo a prop del punt de fuga quan està immers dins un escenari (paisatge, pati,sala…) (Pati blau amb dues nenes)
- Situar-lo a l’eix central vertical de la composició si és de cos sencer (Camperola)
- Situar-lo en un dels eixos verticals que divideixen la composició en terços. (Noia de laclavellina)
2. Per 2 o més personatges:
- Situar-los en una diagonal ascendent (optimisme) o descendent (pessimisme) unitsd’alguna manera (mans, mirades, objectes…) (Nena convalescent)
- Situar un d’ells a prop del punt de fuga mirant a l’altre (pati blau amb dues nenes)
- Situar un d’ells al l’eix central i unir-lo físicament amb l’altre (Les Vicentetes)
• La llum:
- Per destacar un personatge se’l situa sobre un fons neutre i enfosquit, utilitzant colorsclars per pintar la cara. Si el to de la cara és fosc, s’ha de buscar un color complementaria la roda dels colors, perquè destaqui i utilitzar-lo com a fons. (Retrat de nena)
- Fent incidir la llum en el personatge principal i enfosquint la resta. Això s’aconsegueixutilitzant una paleta clara als llocs on dona la llum. Atenció: els colors s’il·luminen ambel color més clar que tenen a prop en la roda de colors. Per exemple un taronja quedaràmés lluminós afegint el groc de la mateixa paleta. Si utilitzem el blanc només, els colorss’embruten i perden brillantor. (Interior)
• El color:
A més dels recursos explicats sobre la llum i el color, tenim uns altres que es refereixennomés a la utilització del color. És important utilitzar una paleta concreta, ben  escollida iobtenir tots els colors a partir d’ella paleta per donar harmonia al quadre. Oli, aquarel·la,ceres, tempera i totes les tècniques que permetin una bona barreja de colors. En llapis de
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color i pastel partir d’una gamma amplia ja que resulta més difícil als nens, fe la barrejadirectament al paper.
- Podem utilitzar colors vius, sempre dins de la paleta, en els vestits.
- Col·locar a prop un element petit i vistós que senya-li cap a la cara del personatge(Clavellina)
• L’escenari:
- En alguns quadres, els personatges són actors d’històries que vol explicar l’artista. Ésimportant en aquests casos de dotar el retrat d’un escenari potent, carregat d’objectessimbòlics i representar als personatges en acció exagerada. Aquí les expressions de lacara i el cos han de ser molt estudiades. Les fotografies ens poden ajudar per captar unapostura i si no les tenim, es fan.
• El projecte: Dibuixar un infant
Material:
Llapis HB i 2B, paper de dibuix (no setinat) o bloc, goma de pa (Milan normal), maquinetametàl·lica, fusta i pinça, llapis de colors, aquarel·les.
Desenvolupament:
1. Un cap que ens mira:

Es recomana que el retrat es faci frontalment que és la manera més senzilla deproporcionar.Per poder fer el projecte abans s’ha de practicar una mica i aprendre alguns conceptessobre anatomia. Quan els nens són petits tenen el crani bastant gran en comparació a laresta d’elements que composen el cap. Per tant, la part superior del cap i el front s’han dedibuixar amb generositat.Per altra banda, els ulls, el nas i la boca estan molt junts i s’han de disposar seguint uneix. Els ulls és la part més expressiva i s’han de dibuixar grans i vius sobre una líniahoritzontal que travessa el cap pel mig. Són importants el ulls perquè diuen moltes cosesrelatives al personatge. El nas tendeix a ser una boleta entre mig dels ulls i la boca. Aquestaés petita i el llavi superior apunta al nas. La comissura dels llavis està força marcada. En elsbebès el llavi superior és força més gran que l’inferior.Les galtes són pronunciades i la barbeta, molt pròxima a la bocaNo és d’estranyar que els primer dibuixos siguin molt geomètrics o estereotipats. S’had’insistir en el fet de que han de dibuixar el que veuen, no en el que se sap i en el dominidel llapis ja que tendeixen a fer molta pressió sobre el paper.
2. Dibuixar els petits.

Es proposa una sessió compartida amb els nens de 5 anys. Cada un dels alumnes grans,ha de dibuixar un petit. Necessitem desenvolupar aquesta activitat en un espai ample oen varis petits, de manera que cada parella d’alumnes pugui conversar tranquil·lamenten un racó, amb el company i el pugui dibuixar durant un curt espai de temps senseinfluències d’altres companys.
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Primer es demana que el gran “dibuixi amb el dit”, directament sobre la cara del nen.Es tracta de passar el dit per les faccions con si es tractes d’un pinzell per adonar-se de laforma mitjançant el tacte. 19Posteriorment es dibuixa en un temps màxim de 10 minuts. El full ha d’omplir-sed’ulls, boques, galtes, orelles…Encara que el petit no es quedi quiet, han de ser capaços depoder treure uns quants apunts de la fisonomia. És important que s’estableixi, mentre esdibuixa, un diàleg, on el gran buscarà conèixer més al seu company per poder desprèsincorporar el “sentiment” a l’obra.
3. Preparar el projecte
El projecte necessita que l’artista sàpiga el que vol representar sobre el seu amic petit.Per tant ha d’haver un estudi dels elements que hem explicat al principi i un diàleg constanta classe ja sigui amb el mestre, amb el company o amb la totalitat del grup. Aquestesconverses aporten idees a l’artista. També s’ha de  tenir en compte el diàleg amb el petitque s’ha mantingut. Realització dels primers esbossos i…realització del dibuix final. Latècnica que s’esculli ha de ser comuna. Es recomana fer un projecte a llapis en el que espugui introduir el color puntualment, per donar llum a les parts fonamentals amb llapis decolors o aquarel·la.

� El retrat. Material de suport per mestres. Exercicis pràctics pels alumnes.
La representació de la figura humana va paral·lela a l’estudi de l’anatomia. Ésimportant entendre l’estructura de l’esquelet ja que és ell el que dona la forma exterior.Per dibuixar una cara no és necessari saber el nom de tots els ossos que conformenel crani, però és una bona oportunitat per fer un treball conjunt amb l’àrea de medi natural.El que es proposa en les següents línies, és una fórmula bàsica de com reproduiruna cara. Però els alumnes han de saber que un dibuix basat només en la teoria, no és unbon dibuix i que hauran de fer servir l’observació com a primera eina i la pràctica delmateix per arribar a resoldre satisfactòriament i amb estil propi, un retrat.De totes maneres, hi ha aspectes que resoldrem en quan a la representació de lafigura humana. És freqüent trobar dibuixos de ninots sense crani, es a dir, la representacióplana de la part superior del cap. El fet que expliquem la veritable anatomia, és important,però pot ser no traurà la satisfacció de l’infant de reproduir les figures amb aquest aspecte.Si és una opció estètica que forma part del seu estil personal, és interessant deixar fer,sempre que siguin capaços de representar correctament la figura quan se’ls demana.
El crani
La forma que té el cap és la d’un ou invertit. La pell està molt a prop de l’os raó perla qual, en una persona de pes mitjà, aquesta estructura determina les faccions de la cara i lamida del cap.
Exercicis : ser conscient del propi cos.El primer exercici consisteix en palpar la cara i el crani per comprovar que a propde l’os està: Es palpa amb els ulls tancats, el cap, el front, les cavitats orbitals on estanprotegits els ulls. Els pòmuls que són molt amples i ocupen bona part de la cara i són

                                               
19 Aquest exercici requereix una preparació anterior i establir una relació de confiança entre l’alumne gran i elpetit. Si no funciona, no cal forçar la situació.  En algunes escoles la relació entre grans i petits ja és habitualen diverses activitats i això facilita la convivència i la realització d’aquesta experiència.
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fonamentals per determinar el caràcter de la cara. Es passa a la mandíbula superior, lainferior per adonar-se’n de la seva grandària i fins on arriba (a la base del pavelló auditiu enl’exterior).Ara amb ajuda del mirall o d’un altra persona, es dibuixa a la cara amb una barra demaquillatge, les línies fonamentals que ens guiaran per fer l’estructura del dibuix:1. Un eix que parteix del començament del front i que en sentit vertical, baixa pelnas fins la barbeta, dividint la cara en dues parts. Són simètriques? Mai!Important a l’hora de captar les faccions amb correcció. La tendència ésreproduir una part simètricament a l’altre sense l’observació. S’ha de trencaraquest mal costum.2. Aquest eix el dividirem en tres parts iguals.3. La primera línia horitzontal correspondrà als ulls. La línia passa per la meitatdels ulls i arriba fins la part superior del pavelló auditiu.). Entre aquesta línia i elcomençament del front, es forma un espai. Aproximadament a la meitat, estrobarem col·locades les celles. Cal fixar-se com aquestes dibuixen una línia, avegades només insinuada, que les uneix amb les línies que conformen elslaterals del nas. Els ulls es col·loquen ambdós costats de l’eix vertical sobreaquesta primera línia tenint en compte que entre cada ull ha de cabre un altreull.4. La segona línia correspon a la base del nas. L’amplada de la protuberància delnas l’obtenim baixant dues línies verticals des de la part interior de l’ull(lacrimal).5. Ara es senyala una línia horitzontal que passa per la base del nas. Arribarà a labase de les orelles. Entre aquesta línia i la barbeta es crea un espai,aproximadament a la meitat d’aquest, es pot situar la boca.6. Per dibuixar la boca (tancada) es situa el llavi inferior sota la línia i l’inferior asobre. L’amplada la dona unes altres línies, les que baixen en vertical des de lameitat de l’ull.7. El coll no és un tub afegit al cap. Es dibuixa  prop de les orelles.Aquesta és la representació bàsica d’una cara de front. (ver dibuix) Ara que hem vistl’estructura, es poden fer variacions més pròximes a la realitat que s’observa. Veurem comcanvien les proporcions en un retrat infantil..Mentre més petit és un nen, més espai de crani hem de dibuixar. Primer l’ou del capno serà tan allargat sinó més arrodonit per la part inferior. Col·locarem la línia dels ulls capal centre de l’eix vertical per deixar una bona part d’espai cranial. A mida que les personeses fan grans, la cara s’allarga i boca, nas i ulls es separen. En un infant de 5 anys encaratrobem aquests elements molt pròxims. Els ulls són molt més grans i ocupen un bon espaide la cara. El nas és petit i l’amplada de la boca no arriba encara a la meitat de l’ull.
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CICLE SUPERIOR : RUSIÑOL I ELS PATIS D E SITGES

Pati blau 1892
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          RUSIÑOL I ELS PATIS DE SITGES

• Objectius
1. Ser capaç de reconèixer com a mínim, l’obra “El  pati blau” de S. Rusiñol.2. Representar un pati copiat del natural, utilitzant els recursos necessaris explicats aclasse.3. Distingir entre colors càlid i freds4. Saber dibuixar un espai en base a la perspectiva d’un punt de fuga o de dos5. Utilitzar els colors harmònicament.6. Ser respectuosos amb l’entorn i les persones.7. Aprendre a estimar el patrimoni.

• Visites recomanades:
1. Ruta del modernisme a Sitges. Visita del pati. Contactar amb el museu Cau Ferrat.C/ Fonollar, s/n08870 SITGESTel. 938940364e-mail: m.sitges@diba.es         www.diba.cat/museus/sitges.asphttp://www.sitgestur.com/turisme/catt3m.htm#cau (pàgina del museu)
2. Safareigs d’Horta C/ Aiguafreda Barcelona 08031 (visita lliure)Hi viu gent, es prega respecte i anar en grups reduïts.

• Introducció
Els patis de Sitges han atret la mirada de molts pintors per la seva llum i color, pelseu caràcter alegre i mediterrani. Avui en dia queda un pati que es pot visitar. Al barrid’Horta de Barcelona encara ens queda el carrer Aiguafreda, amb els safareigs on les donesrentaven la roba de la gent benestant de Barcelona.
Josep Mirabent i Gatell (1831-1899) els va pintar utilitzant la tècnica del’aquarel·la. Eren els seus, patis buits, sense figures perquè només l’interessava captar lallum, el color i fins i tot l’olor de les flors que adornaven aquells racons. En un primer plasituava els colors fred i al fons es tornaven càlids, els dibuixava vistos des d’un interior , elque permetia potencia encara més, la llum del patis i els emmarcava segons el punt de vistadel pintor.
Ramon Casas, amic de Rusiñol, també va pintar els patis i els va anomenar “elspatis blaus” perquè era aquests el color que dominava. Cal recordar, que el to blau en elspobles de la Mediterrània, és molt característic ja que a més de donar frescor i claror, evitaels mosquits. Fa un temps les dones utilitzaven “el  azulete” que era un producte, que afegita l’aigua, dona un to blau a la roba blanca i potencia precisament aquests color. Els pintorstambé ho fan.Rusiñol, quan arriba a Sitges, decideix pintar els interiors de les cases. No de lescases riques o els palaus, sinó de la gent del poble. A diferència de Mirabent (al qualconeixia ja que va assistir a la primera festa modernista que es va celebrar a Sitges) situa a
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les cases i patis, amb els seus habitants com en un teatre, reproduint una escena de la vidadiària carregada de significat. I com Mirabent, emmarca des del interior aquest patis plensde llum.
Altres pintors de patis sitgetans que no van captar la part intima de Rusiñol.: AntoniAlmirall, Josep Boniquet, Antoni Catasús, Joaquim Miró i Modest Teixidor.Lluïsa Vidal i Puig en Maternitat, va seguir les pautes de RusiñolSegons Isabel Coll, aquests espais ens atrauen perquè al pintor realment liagradaven i va comprendre el seu esperit

• Les imatges:20
** Pati blau 1892112 x 79 cm. Museu de MontserratLes arestes de les parets estan tapades per la vegetacióDomina el blau càlidRoba. El drap es diferencia de les tovalles perquè és molt més blanc perquè en algunpunt deixa veure el fons blau i per diferencia la part davantera hi posa més gruix davant.No es veu d’on ve la llum. Punt de fuga al costat esquerre prop de la figura donantimportància a la banda dreta on els objectes estan detallats per produir profunditat i unefecte real
Dona cosint   96 x 87Contraposició de llums en dos espais. Un en que situa a la dona i un altre on es preocupaper reflectir acuradament la vegetació.

* Galeria blanca 189261 x 90 cm.  MNACGeometria treballada, domini del blancs, l’essencial és la forma.

La terrassa de Can Dalmau 1891 – 189278 x 98 cm.La llum de costat determina que la composició tingui ombres marcades en parets i terres.Punt de fuga: Part superior dreta de la composició que ajuda a ampliar la visió deconjunt.
El Sr. Bofill 1892165 x 118 Bofill una pinzellada per les cames i un altre per les solapes.Determinar l’espai situant en primer terme elements més definits i disminueix la precisióde contorns a mesura que va cap al fons.. Pinzellades clares per remarcar un contrallum,caps de nenes Interior amb figures i el barret del Bofill.
Pelant la pava 189281 x 65 cm.Qualitats matèriques: grumolls de pintura blanca, marca l’entrada d’una casa i graons delpati on es desenvolupa la escena.Punt de fuga just sobre les escales, en mig de la porta des de la qual es deixa veure unaltre pati. La figura esta ben unida a l’espai que parla amb algú al altre costat de la reixa.Un espai buit domina l’obra i queda subratllat per la vegetació, posada en els testos i enclar contats amb el pati veí.

                                               
20 Les imatges es troben al cd, a la carpeta /patis/ en el mateix ordre.
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*Pati blau amb lliris 1891-92Col. particularEn aquest quadre destaca la composició en la diagonal i l’ús dels complementaris verd iblau. Els colors fets contrasten també amb els càlids en una proporció perfecta. Perdonar profunditat, situa les flors blanques en primer terme, detallades i de cara al’espectador. Les arestes de les parets queden amagades per la vegetació o bé suavitzadesper l’ombra.
Interior:Situa el pati al mig de la composició, dividit en diferents espais. Les línies del’arquitectura venen subratllades per les dues figures que la ressalten. Dos focus de llum,la del pati i la que entra per la porta de la casa la qual incideix en la nena, en la paret de ladreta i en les estovalles.Utilitza blancs, grisos ocres en l’interior i verd, gris clar i blanc per l’exterior. Les figuresestan construïdes a través del color. El blanc de la paret contrasta amb la figura de negreentre dues parets casi amagada, per acabar amb una porta i una finestra ocre (fixeu-vosen les mides de la porta). A l’altre costat, utilitza els mateixos colors de diferent manera,a la porta ocre es contraposa una taca grisa. El vestit de la nena és del mateix to que elmobiliari, queda integrada així en l’escena. La llum li dona protagonisme.
La nena de la clavellinaDeterminar l’espai situant en primer terme elements més definits i disminueix la precisióde contorns a mesura que va cap al fons...Pinzellada sobre pinzellada  fa més compacta la flor. El fons és gris blavós, refregat depinzell amb poca matèria sobre el qual tracta les pinzellades que corresponen a cada unad’aquelles flors: tronc, pètal… La finestra la pinta de ocre, color que no utilitza en laresta del quadre.Rostre detallat sobre una paret blanca a contrallum. Ombres blavoses, Retrat íntim de laprotagonista. Uneix la figura femenina i la flor com els italians: simbologia. Isolament dela protagonista. La vegetació reforça la figura.

Nenes en un pati: mur blau intens sobre el que situa flors vermelles i blanques el fonsqueda dominat per branques fosques i el groc del mur del sol de la tarda. Contrast percomplementaris verd i vermell.

Repassant les xarxes 1892. Museu del Cau Ferrat 55 x 78Lluís Magrans i Almirall, “En Malavida”, platja de Sant Sebastià. La mirada del retratatcap al pintor, indica que estan en estreta relació

Interior. C, 1892Oli sobre tela, 81 x 65 cm.Museu d’Art de GironaPinta els reflexos en les gerres. Els tons són més càlids en l’interior que al pati. Elsmobles donen sensació de calidesa. Les parets no són completament blanques sinó quetenen una gradació de tonalitats segons els hi doni la llum. La textura treballada delsterres més propers dona profunditat al quadre. Ambient rosat reflexos del pavimentvermellós.

• Recursos que fa servir Rusiñol:
• Geometria:
1. Punt de fugaEls patis es poden dividir en  2 grups. Els primers són espais llargs, característics, amb unúnic punt de fuga. Subdivideix l’espai seleccionant 1,2,3 plans quedant el pati al fons. Situamobiliari i objectes per donar sensació de profunditat. El punt de fuga coincideix amb el
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centre de l’obertura: Interior (1892 museu de Girona), Repassant les xarxes 1892, Cau Ferrat,Interior amb figures  en el MNAC, 1894 i Pelant la pava., 1892El segon grup són espais oberts més variats. Tenen 2 punts de fuga, un a l’extremde la tela i l’altre molt lluny d’ella. Galeria blanca 1892 MNAC,  Nenes en un pati 1892.Fuig de les línies verticals afegint elements que les trenquen (vegetació) osuavitzant-les.
2. Trencament d’arestesPati blau, les arestes estan tapades per la vegetació
3. Modificació de les mides reals.Quan les mides reals no li convenen, les modifica. Amplia portes, obertures oelimina figures. Pati amb figures les portes son mes petites i la seva mida no és real.
• Color
1. ReflexosEl terra dels interiors és més càlid i els exteriors més fred.. Dona una tonalitatrosada a l’arquitectura emblanquinada. Interior amb figures. Pinta els reflexos en els objectes.Tots els elements influeixen entre si. El verd de les plantes fan reflexos i el blau delpati es reflecteix en els vidres. Interior amb figures: marca la gradació de les ombres des del’espai superior fins a la zona baixa més lluminosa. Ambient rosat reflexos del pavimentvermellós.

2. Qualitat de la matèria   Gruix, densitat i transparència són les claus per representar la matèria. En les parets,pinta els gruixos de l’arrebossat, la irregularitat de la superfície.Amb grumolls de pintura blanca, marca l’entrada d’una casa i els graons del pati(Pelant la pava)Pati blau: roba. El drap es diferencia de les tovalles perquè és molt més blanc perquèen algun punt eixa veure el fons blau i per diferencia la part davantera hi posa més gruixdavant.
3. Varietat de gammes

No hi ha contrast dur, ni cromatisme intens que deixava Rusiñol per espais mésdramàtics, ni contorns molt marcats del dibuix. L’atmosfera que crea així és tranquil·la idelicada. En Pati blau, domina el blau càlid.En Interior (1892 Girona), utilitza blancs, grisos ocres en l’interior i verd, gris clar iblanc per l’exterior. Les figures estan construïdes a través del color. El blanc de la paretcontrasta amb la figura de negre entre dues parets casi amagada, per acabar amb una porta iuna finestra ocre (fixeu-vos en les mides de la porta). A l’altre costat, utilitza els mateixoscolors de diferent manera, a la porta ocre es contraposa una taca grisa. El vestit de la nenaés del mateix to que el mobiliari, queda integrada així en l’escena. La llum li donaprotagonisme.Nenes en un pati: Utilitza per pintar el mur, un blau intens sobre el que situa florsvermelles i blanques. El fons queda dominat per branques fosques i el groc del mur del solde la tarda. Contrast per complementaris verd i vermell.



55

4. Valor cromàtic dels objectesEl tractament del blanc en la roba, la pinzellada vermella per destacar un llaç, o lestextures vidriades i la terrissa…Quan els objectes són importants en els quadre, donenforça a l’escena.En el retrat de Bofill, les clavellines donen calidesa.
• TècnicaDibuix previ a llapis o carbonet que marca l’arquitectura i geometria.Dibuixa amb el pinzell i omple de color les figures. Bofill una pinzellada per lescames i un altre per les solapes.Clavellina, pinzellada sobre pinzellada per fer compacte la flor. Fons gris blavósrefregat de pinzell amb poca matèria sobre el qual tractava les pinzellades que corresponiena cada una d’aquelles flors: tronc, pètal…Determina l’espai situant en primer terme elements més definits i disminueix laprecisió de contorns a mesura que va cap al fons.. Pinzellades clares per remarcar uncontrallum.
• Patis segons la llum1. Llum de costatDetermina que la composició tingui ombres marcades en parets i terres. Terrassa aCasa Dalmau.
2. Llum difosaNo es veu d’on ve la llum. Pati blau.
3. ContrallumsPati des de diferents punts de l’interior de la vivenda.Dona cosint, contraposició de llums en dos espais. Un en que situa a la dona i un altreon es preocupa per reflectir acuradament la vegetació.Interior: : Situa el pati al mig de la composició, dividit en diferents espais. Les líniesde l’arquitectura venen subratllades per les dues figures que la ressalten. Dos focus de llum,la del pati i la que entra per la porta de la casa la qual incideix en la nena, en la paret de ladreta i en les tovalles.Interior amb figures
A l’hora de pintar…
• Observar tots els elements i seleccionar. Descartar aquells que no siguin necessaris. Un instrument moltútil és el visor, construït amb cartolina i que ens permet seleccionar l’espai que volem dibuixar adaptant-lo al format del paper que utilitzarem. Per construir un visor es retallen dues peces en forma de L encartró dur, d’una amplada de 3 cm. I d’una llargada que permeti construir un espai proporcional al formatpaper que s’utilitzarà. Aquestes dues peces s’uneixen amb dos clips i es mira a traves d’elles a  unadistància de 15 a 30 cm. Moure fins a trobar la composició adequada.
• Situar el punt de fuga de manera que ens permeti ressaltar el que volem.
• Dibuixar a llapis l’estructura geomètrica fonamental (no cal el regla)
• Observar els colors i construir la paleta més adequada recordant la roda de colors     (fer una paleta comuna, ja que és difícil construir –la i per limitar la compra a uns colors)
• Donar una capa dels colors de fons.
• Tractar els blancs de les parets
• Treballar la textura d’algun objecte proper i els reflexos que pugui tenir.
Amb aquests aspectes aconseguits, es pot donar la sessió per acabada i l’exercici.
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ALTRES TEMES QUE ES PODEN DESENVOLUPAR
• Els nens pintats per Santiago Rusiñol: Lectura de la imatge: Actituds, vestits, objectes…Inventa una història sobre un quadre.  La proporció de la figura humana: les diferentsedats i les proporcions del cos. La cara.
• Enric Morera. Músic
• Les postals als amics de Ramón Casas a Rusiñol.

BIBLIOGRAFIA SOBRE RUSIÑOL
• COLL  MIRAVENT, ISABEL. Rusiñol i la pintura europea . Ed. Consorci delPatrimoni de Sitges. Juny 2006 Barcelona.
• Catàleg de l’exposició: Rusiñol desconegut.  Any Rusiñol 2006. Mercat Vell de Sitges21 octubre-30 novembre. Ajuntament de Sitges
• COLL  MIRAVENT, ISABEL Santiago Rusiñol. Ed. Ausa. Sabadell.1992
• Santiago Rusiñol. (1861-1931) Catàleg de l’exposició MNAC Barcelona gener-març1998
• RUSIÑOL, MARIA  Santiago Rusiñol vist per la seva filla.  Ed. Aedos Barcelona3ª. Edició, 1968 (pròleg de Josep Maria de Segarra)

WEB
www.rusinolsitges.com/ www.aloj.us.es/.../LAUTREC/Rusinol_pagina1.htm
www.jssgallery.org

ANNEX
• La vida bohèmia a Paris:
“El millor que hi ha en la vida de l’home és la seva juventud”Santiago Rusiñol, pròleg a Henry Murger, Escenes de la vida bohèmia.

• La seva addició a la morfina:“Com havia sospitat, com més verí més consol, i per a més consol, més verí”Santiago Rusiñol, El morfiníac., Ocells de fang 1905.
• Ideari del Modernisme:“El modernismo, libre, bien libre; muy tolerante; mucha hermandad, buen humor, alegría, grandespreocupación, enemigo de lo insulso y presuntuoso, trabajando para romper los moldes de la actualorganización del arte y la sociedad, con auténtico espíritu y acción revolucionrios, con el pensamiento bienalto y bien desinteresado para llegar a la anarquía, en la que el arte, la verdad y la igualdad cifran susinspiraciones”
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La Voz de Sitges no. 92. P. J. Rodón “El Modernisme” article publicat el 29 de setembre de 1895, pàg. 2.Citat per Isabell Coll a Santiago Rusiñol Pàg. 98

• Sobre la humilitat que ha de tenir un atista:“Me abstengo de ser distinguido, pues no quiero ser estorbado en mis trabajos que he aprendido en afanosalid” Santiago Rusiñol citat per I. Coll en Santiago Rusiñol pàg. 103
• Sobre l’afany del colleccionista:“ Ve, corre, apresúrate; mira, observa, indaga, que tu nariz salga ennoblecida de ferramenta, que te encuentreconvertido en un cerrajero, y sobre todo escríbeme a vuelta de correo el resultado de tus correrias.”

• Fragment d’una carta de Rusiñol al seu amic, l’escultor Enric Clarasó (11-octubre- 1886) on lidemana que li busqui objectes de ferro per la seva col·lecció.

“La manía de poseer y coleccionar antigüedades es una enfermedad incurable. Ni la homeopatía, ni las hierbasmilagrosas, ni los tratados de física, ni de moral, son eficaz remedio ni lenitivo siquiera, para el que se sienteinclinado a conservar lo que ha conservado el tiempo” (S. Rusiñol. “en el Ateneo. Mis hierros viejos” LaVanguardia, Barcelona 22 de gener de 1893, p. 4)

• Sobre la seva filla.“- Santiago, hauries de conèixer la teva filla. Ja té prop de quatre anys. S’assembla molt a tu i no sapscom n’és de bonica.
- No Cuxar. Penso molt en ella, però no vull veure-la. Fóra un lligam massa fort. No me’n podria desfer iel temo./…/Jo aixeco els ulls, el miro de fot a fit i li dic molt serioseta, molt convençuda, tot assenyalant-lo amb el ditet:
- Ai, ai! Tu et dius papà!El meu pare, commogut, m’alçà de terra i m’estrenyé fortament entre els seus braços.
- Aquesta criatura em coneix!
- No te n’estranyis – li contesta el meu tutor -; la seva mare fa quatre anys que li mostra cada dia el teuretrat. Així ha après de conèixer-te.” (Pàg. 56 i 57) Maria Rusiñol. Santiago Rusiñol vist per la seva filla.
• Sobre el sentiment en l’art:“L’art que no emociona, que ens deixa freds, que ens obliguen a engolir si us plau per força com unamedecina amarga, no és art, és un turment que l’esperit refusa. Debades la ment es cansa volent penetrarl’impenetrable, perquè en el fons és buit.”(Pàg. 39)“Els que pintem paisatges no som amics de la destrucció. Desitgem que tothom visqui: els homes, lesplantes, els arbres i les flors”(pàg. 173) Maria Rusiñol. Santiago Rusiñol vist per la seva filla.3.3   Avaluació de la prova pilot de Santiago Rusiñol
La proposta va ser presentada a les escoles el primer trimestre del curs 2006/2007.Prèviament s’havia parlat amb l’equip directiu de cada escola i s’havia demanat un dia per presentarla proposta.
▪ Reunions

1er. TRIMESTRE 2ON. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE

Escola Torrent deCC de Barcelona.
▪ Una amb ladirectora.
▪ Una ambl’equippedagògic.

▪ Una amb la comissió de lasetmana cultural.
▪ Una amb el claustre.
▪ Acompanyament a les visitesal Cau Ferrat.

▪ Una amb lacomissió de lasetmana cultural.
▪ Acompanyamenta les visites alCau Ferrat.
▪ Presentació cicle
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mitjà ppt delretrat        (2 dies)
Escola JoanLlongueras deBadalona

▪ Dues ambl’equipdirectiu.
▪ Una amb el claustre.
▪ Una amb la professora que vaportar el pes de les activitats.
▪ Acompanyament a les visitesal Cau Ferrat.

▪ Acompanyamenta les visites alCau Ferrat.
▪ Presentació ciclemitjà ppt delspatis.
▪ Activitat color.
▪ Acompanyamenti desenvolupa-ment de la sessióal badiu.

L’organització de les sessions i les dades per trobar-se s’han deixat a voluntat de les escoles prèviatrobada o conversa telefònica per coincidir en les dades. A les primeres sessions es va recalcar quecada escola havia d’organitzar-se segons les seves característiques i que en el meu cas quedaria almarge de qualsevol organització de personal, horari…entre altres coses perquè no coneixia el tema.Si que es va oferir assessorament en tot allò que volguessin relacionat amb l’àrea i la proposta.Les sortides al Cau Ferrat les vaig concretar personalment ja que s’intentava facilitar la participació il’organització de les sortides. Es va demanar les preferències a les escoles. Només en cas deconflicte de dades (en dues ocasions) es van posar en contacte directament l’escola i el Museu.
S’han fet 13 reunions més l’acompanyament a les visites que ha sigut un mínim de 7 sortides. Entotal, més de 20 intervencions, al marge de les visites puntuals i trucades per temes molt concretsrelacionats amb l’activitat.
Al principi es va explicar al professorat que eren propostes que s’estaven elaborant i en cap cas es vaoferir material ja que no era l’objectiu d’aquest treball, sinó la col·laboració personal sempre que esdemanés. Tot i així es van aportar un cd amb imatges, música, bibliografia i el text complert de laproposta, 2 ppt que vaig presentar personalment a l’alumnat, una classe sobre color que vaig donar auna de les escoles i propostes físiques sobre com exposar el material. Les sessions al badiu (4 grups)també les vaig portar a petició de la mestra.
A l’escola de Barcelona vaig fer la presentació del ppt, sobre el retrat a les 4 classes de cicle mig apetició de la comissió previ oferiment. A l’escola de Badalona es va presentar un ppt diferent al ciclesuperior a dues classes també a petició de l’escola. El temps entre la reunió de la comissió i lessessions de ppt, va ser mínim però es va deixar el cd on s’incloïa el ppt per si ho volia veure elprofessorat.
L’escola de Barcelona agafa la proposta com el gruix d’activitats que es desenvoluparan a total’escola i en col·laboració amb tot el professorat en relació a la Setmana Cultural que es farà al juny idurant la qual es mostraran els resultats a les famílies.L’escola de Badalona és més reticent a la col·laboració de tot el professorat i recau el pes del’activitat en la persona que dirigeix els tallers de plàstica. Per aquesta raó tinc més participació en eldesenvolupament de  les sessions.
VALORACIONS
Les valoracions van del 0 al 9.
▪ Cicle inicialL’escola de Badalona ha deixat inacabades les activitats per manca d’organització i temps segons es desprèndels comentaris però esperen acabar-les el curs vinent. També hi ha hagut menys col·laboració delprofessorat. A pesar d’això, el mateix professorat acaba valorant positivament el que s’ha fet.Les dues escoles qualifiquen amb un notable la presentació al professorat i l’adequació de la proposta a lesseves necessitats.Donen la puntuació màxima a la resposta de l’alumnat en tots els cicles i escoles.
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Respecte al taller “Cerca i Troba” del cicle inicial, les escoles no es posen d’acord en l’efectivitat de l’activitatrespecte a l’organització i el monitoratge.L’escola que ha realitzat l’activitat que es presentava en el treball per realitzar a la platja i que eracomplementària a la visita al Museu (recollida de materials), és valorada molt positivament així com elsresultats de l’aprenentatge que obtenen la nota màxima.L’escola de Badalona no pot realitzar-la per la intensa pluja que els acompanya i que els fa marxar abans jaque només hi ha la biblioteca per estar-hi. Es decideix a final de curs retrobar-la al setembre i fer una recollidaa la platja de Badalona. També hi ha una valoració baixa en la participació i disposició del professorat. Tot iaixí, la valoració respecte al que s’ha fet es “molt bona” segons el mateix professorat.Respecte a la part desenvolupada en l’escola barcelonesa, suspèn el temps dedicat que s’ha vist insuficient(encara que això és positiu per la valoració de la proposta) i obté la nota màxima la participació delprofessorat, els resultats obtinguts i la satisfacció del professorat, les famílies i l’alumnat.
▪ Cicle mig
Les dues escoles fan les mateixes activitats bàsiques i cada una aporta altres relacionades amb la plàstica ol’auca.Coincideixen en la valoració de la presentació i en qualificar amb la nota màxima la resposta de l’alumnat.L’escola de Barcelona continua sent més exigent a l’hora de valorar les activitats en el museu, sobre tot anivell de les instal·lacions de que disposa i l’espai.Es puntua entre 7 i 9 les sessions de presentació del retrat que s’han fet amb els alumnes i la seva participació.Es valora com a fonamental la planificació de les sessions i la participació del professorat per l’èxit de laproposta.La implicació del professorat a l’escola de Badalona continua sent insuficient.
▪ Cicle superior
En aquest cas les activitats a cada escola es diferencien a pesar d’haver fet el mateix tema. En aquest cas, enl’escola de Badalona es pensa que la presentació al professorat podria millorar per tal d’estimular laparticipació.En el cas de l’escola de Barcelona, la resposta global de l’alumnat no és tan satisfactòria, es puntua amb un 7.Però després i contradictòriament, es van valorant amb un 9 els resultats. Es veu una acumulació d’activitats amés de les proposades que poden haver creat un esgotament en l’alumnat.A l’escola de Badalona es continua valorant amb la nota més alta la resposta de l’alumnat i desigualment lesactivitats a l’escola que tornen a valorar insuficientment la participació del professorat. La falta d’organitzacióha fet que alguns aspectes de la proposta no s’hagin acabat, així no se sap la resposta de les famílies davantdels treballs efectuats pels infants.

CONCLUSIONS
▪ Les activitats estimulen la resposta de l’alumnat que ambdues escoles ha tret la nota màxima de resposta iparticipació.
▪ A més implicació del professorat, millors resultats obtinguts, tot i que al final, el mateix professorat queha col·laborat poc, ha reconegut els resultats positius de la pràctica.
▪ No s’ha estudiat el per què de la falta de participació en l’escola de Badalona. Caldria fer-lo donats elsresultats però no es van tenir fins a finals de juny.
▪ L’acumulació excessiva d’activitats pot portar a un esgotament en l’alumnat, baixant la resposta. Això esva demostrar en el cicle superior de l’escola de Barcelona.
▪ Es necessària la participació de tots per obtenir resultats satisfactoris.
▪ A l’hora de presentar propostes al professorat de les escoles, s’ha de muntar una sessió activa, tal com hofaries amb alumnes per tal de captar l’atenció i promoure la resposta positiva.

AVALUACIÓ DE LA PROVA PILOT DE SANTIAGO RUSIÑOL
Per avaluar els resultats de les activitats sobre Rusiñol, es va passar un qüestionari a les duesescoles amb aquesta introducció.
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Per poder avaluar l’experiència, us agrairia que omplíssiu aquest qüestionari en cicle.
▪ Al principi hi ha dues preguntes generals que indiquen les parts de la proposta portades a lapràctica pels cicles de la vostra escola.
▪ Posteriorment hi ha una puntuació del 0 al 10 d’algunes activitats bàsiques. Feu els comentarisadients al final de cada pregunta. (Podeu escriure darrere el full)
▪ Hi ha un qüestionari per cada cicle. Ompliu el que creieu convenient segons la vostraparticipació en el projecte presentat.
▪ Al final del qüestionari hi ha un espai per aquells temes que vulgueu comentar i que no esreflecteixin en el qüestionari. Interessa veure els aspectes positius, negatius i aquells que sóninnecessaris, per millorar la proposta. Així que no us esteu de comentar qualsevol aspecte.
▪ La meva intenció és incloure tots els retrats i tota la feina feta relativa a la proposta. Tambévoldria incloure una mostra del que com escola, aporteu a nivell plàstic i de col·laboració ambaltres àrees per enriquir la proposta. Espero que no tingueu cap inconvenient.Us agraeixo la vostra col·laboració.Esther Ropero

CEIP Torrent de Can Carabassa. Horta. BARCELONA

CICLE INICIAL
▪ Quina o quines d’aquestes activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Visita al cau Ferrat. “Cerca i troba”
X Recollida de material a la platja
X Activitats a la classe de selecció i ordenació de material
X Exposició material

▪ Quines altres activitats heu treballat a l’escola sobre Santiago Rusiñol?
1. Conèixer el personatge i la seva obra.2. Aprofundir una mica més en el tema de “l’auca del Senyor Esteve”3. Treball del retrat i l’autoretrat.

▪ Valoreu les següents qüestions:
A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Taller “cerca i troba” (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai X*Instal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
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Activitats fora del museu relacionades amb el tema XResultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. X
C. Desenvolupament de l’activitat al’escola

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informació per desenvolupar la proposta XMaterial XTemps X*Espai XDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies X
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:*Museu: No hi havia wc. Massa petit i ple per fer activitats.*Espai: Hem preferit fer-ho al passadís perquè fos més proper a  l’alumnat.
Comentaris generals del cicle inicial (Valoreu tot allò que us sembli important de qualsevol aspecterelacionat amb el projecte) :
Hem trobat a faltar el seguiment i una valoració de la presentació de materials així com uncanvi d’impressions amb les mestres que han realitzat el treball.
CICLE MIG
▪ Quina o quines de les activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Sortida Cau Ferrat
X Presentació Rusiñol
X Presentació  del retrat (ppoint)
X Realització del retrat
X Exposició

▪ Quines altres activitats heu incorporat al treball sobre Santiago Rusiñol?
Dibuix al natural a Sitges (Església i façana del museu a 4t. I Paisatge a 3er.)Introducció al ModernismeTapa d’àlbum: Balconada imitació ferro forjat (4t.) i trencadís (3er.)
Valoreu les següents qüestions:

A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X
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B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rusiñol i el seu temps (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el tema - - - - - - - - - -Resultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. - - - - - - - - - -

C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XSessió de presentació del retrat: Power-point XExplicacions XParticipació XConeixements transmesos iaplicació d’aquests al retrat. X
Material XTemps XEspai XDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies X
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:
1. S’hauria pogut mostrar el ppt. Al professorat abans que als alumnes i poder haver sigut mésbona la participació en la presentació als alumnes.2. Poc material per ensenyar als alumnes.
Comentaris generals del cicle mig (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte) :1. Se li ha tret molt suc a un personatge malgrat es considera un tema massa específic dela Setmana cultural.
CICLE SUPERIOR
▪ Quina o quines de les activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Sortida Cau Ferrat

X Presentació Rusiñol
X Presentació  del retrat (ppoint)
X Realització del retrat
X Exposició
X Presentació patis (ppoint)
X Sortida als patis d’Horta i dibuix al natural
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X Sortida al parc del barri i dibuix al natural
X Activitats a classe sobre color
- Activitats a classe sobre perspectiva (sfumatto)
- Activitats a classe sobre composició
- El retrat intercicles (c.i./c.s.)
- Activitats sobre proporció en el retrat
- Activitats sobre moviment del cos

▪ Quines altres activitats heu incorporat al treball sobre Santiago Rusiñol?
1. Horitzons
▪ Valoreu les següents qüestions:

A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rusiñol i el seu temps (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el tema XResultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. X

C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XMaterial XTemps XEspai XDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies X
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:

Comentaris generals del cicle superior. (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte) :
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Ha estat una bona proposta per a la setmana cultural. El treball ha estat ben desenvolupat.

CEIP JOAN LLONGUERAS. BADALONA
CICLE INICIAL
▪ Quina o quines d’aquestes activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Visita al cau Ferrat. “Cerca i troba”

Recollida de material a la platja
Activitats a la classe de selecció i ordenació de material
Exposició material

▪ Quines altres activitats heu treballat a l’escola sobre Santiago Rusiñol?Aquest cicle és el que ha treballat menys la persona i el que representa Santiago Rusiñol.Ha coincidit la visita al Cau Ferrat amb moltes festes i altres activitats del centre i per això no haestat possible la realització d’altres activitats.Queden pendents pel proper curs les altres activitats de recollida de material, selecció, classificació iexposició.

▪ Valoreu les següents qüestions:
A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Taller “cerca i troba” (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el tema - - - - - - - - - -Resultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. - - - - - - - - - -

C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XMaterialTempsEspaiDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats
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D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies X
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:Hi ha aspectes sense valorar perquè les activitats no s’han acabat de fer.
Comentaris generals del cicle inicial (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte) :
L’activitat realitzada al Cau Ferrat ha estat molt engrescadora i motivadora i dona peu a lesactivitats.La valoració, tot i que no s’han acabat de realitzar totes les activitats, és molt bona.
CICLE MIG
▪ Quina o quines de les activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Sortida Cau Ferrat
X Presentació Rusiñol
X Presentació  del retrat (ppoint)
X Realització del retrat
X Exposició

▪ Quines altres activitats heu incorporat al treball sobre Santiago Rusiñol?
1. Els tutors a classe havien fet una petita introducció sobre qui era Santiago Rusiñol.2. S’ha treballat l’auca del Sr. Esteve.3. La descripció dels companys a classe de llengua catalana (prèviament a la realització del retrat.)
Valoreu les següents qüestions:

A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rusiñol i el seu temps (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el temaResultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. X
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C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XSessió de presentació del retrat: Power-point XExplicacions XParticipació XConeixements transmesos i aplicació d’aquests alretrat. X
Material XTemps XEspaiDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:Aquesta activitat no l’ha realitzat un curs  (4t.) per manca de temps.Tampoc s’han pogut exposar els retrats ni comptar amb la satisfacció o opinió de les famílies sobreles tasques i activitats realitzades. Resta pendent pel proper curs acabar de fer els retrats i exposar-los.
Comentaris generals del cicle mig (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte) :Aquesta activitat requereix una bona planificació, doncs intervenen vàries àrees curriculars i variessessions de treball per realitzar-la. Tot i que està incompleta, la seva valoració també és molt positiva.
CICLE SUPERIOR
▪ Quina o quines de les activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Sortida Cau Ferrat
X Presentació Rusiñol

Presentació  del retrat (ppoint)
Realització del retrat
Exposició

X Presentació patis (ppoint)
Sortida als patis d’Horta i dibuix al natural

X Sortida al badiu i dibuix al natural
X Activitats a classe sobre color
X Activitats a la sortida sobre perspectiva
X Acabat del dibuix del badiu (color)

El retrat intercicles (c.i./c.s.)
Activitats sobre proporció en el retrat
Activitats sobre moviment del cos

▪ Quines altres activitats heu incorporat al treball sobre Santiago Rusiñol?
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Explicació per part dels tutors sobre Santiago Rusiñol i el Modernisme.
▪ Valoreu les següents qüestions:

A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rusiñol i el seu temps (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el temaResultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. X

C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XMaterial XTemps XEspai XDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:Queda acabar d’acolorir dibuixos dels badius que no s’han fet per manca de temps i un cop fet aixòcaldrà muntar l’exposició de tots els treballs.
Comentaris generals del cicle superior. (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte):Els alumnes han respost molt bé al plantejament de l’activitat i el posterior desenvolupament. S’hade tenir en compte que el temps ha estat molt limitat i els alumnes no podien acabar la tascainiciada (alguns).Cal planifica-la millor en el temps.Els resultats aconseguits, tot i que no s’ha acabat de realitzar són molt positius.Observant els resultats (diferents dibuixos del mateix badiu) Podem apreciar una gran sensibilitatartística de l’alumnat, que cal continuar potenciant.
3.4. ExpressArt. Escola Antaviana i MACBAEls resultats s’han transformat en un vídeo que es pot trobar al cd. El fil conductor ésl’entrevista que se li fa a la mestra d’E.V.P. on es poden trobar a més, el seu treball anterior.
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3.5. Les propostes
1. Temes: ▪ Arts gràfiques:Els llibres d’artistaEls ex-librisIl·lustració▪ La Figura Humana▪ Dibuixar la natura▪ El Circ▪ La Mediterrània
2. Èpoques: ▪ Art Medieval:El Bestiari MedievalArt Gòtic: el vitrall i la llum▪ Barroc: La Natura Morta▪ Modernisme:Santiago Rusiñol (veieu apartat 3.2.)Joieria Modernista▪ Art del XIX-XX:Un món fantàstic: Josep Maria Sert▪ Art del segle XX:El collage o el joc dels papersEscultura del segle XX: Joan Rebull i Pablo Gargallo.▪ Art contemporani:Escultura: Susana SolanoDegut a l’extensió de les propostes, s’ha cregut convenient no incloure’ls dins la memòria.Es poden trobar al cd adjunt. Farem un resum de cada llibret indicant alguns dels artistespresents a cada llibre.
3.  Temes:
▪ Arts gràfiques.1. Els llibres d’artista, Els llibres creats per Mª Assumpció Raventós.2. Els ex-libris, funció, forma, creadors i propietaris d’exlibris.3. Il·lustració: Inclou l’obra de Núria Llimona i Carmen Segovia. Treballa també el contede la Caputxeta i l’origen d’aquest conte. Es fa un estudi especial de Lola Anglada i elsseus contes il·lustrats fent paral·lelismes amb altres il·lustradors i il·lustradoresbritànics.
▪ La Figura HumanaAnàlisi del concepte de bellesa. Ramon Casas, Picasso. L’autoretrat, Miró, Picasso, Goya,Fortuny Jaume Plensa, Mercè Llimona, Amèlia Riera, Concha Ibáñez Joan Rebull.Expressions i el gran Opisso, performance, fotografia i vídeo, Jordi Teixidó, Toni Catany.El cos humà, Isidre Nonell. Joan Rebull i els infants. El cinema, Freaks. La caricatura.Figures enllaçades: la sardana i la seva representació en la història.
▪ Dibuixar la naturaEl quadern de camp, representació d’animals, plantes i paisatge. Jordi Sabater Pi. Herbaris.
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▪ El CircJoan Amat, Picasso, un món imaginari: Àsia, Hanna Hölch, Calder. La imatge delspallassos, els vestit de Carablanca. La mà personatge de circ. El circ en còmic. El cartell delcirc, Ramón Casas i la tècnica del cartell. Pel·lícules de circ: L’home elefant, CharlesChaplin, Dumbo. Sabates de circ. En definitiva, 10 artistes catalans, 4 espanyols i 40estrangers.
▪ La MediterràniaRecorregut pel Mare Nostrum a través de l’obra de Tony Catany i els contes inventats peraquest llibret. Transformar l’escola en mar per mitjà d’elements relacionats amb ell: Ma.Assumpció Raventós, Perejaume, artistes del Marroc, Turquia, Eliseo Meifrèn, Sorolla,Anglada Camarassa, Miquel Barceló, Carles Piqueras, Alfonso Cruz, ajuden a veurediferents concepcions de la Mediterrània.
4. Èpoques:
▪ Art Medieval:
1. El Bestiari Medieval. Origen i significació del bestiari. Titelles, dracs…Temàticareligiosa en l’art medieval, la mare de déu romànica, la pintura al temple. El MNAC.Llibres, lletres i imatge a l’època medieval, la monja Eude. La defensa del patrimoni.,què és l’espoli. Domènech i Muntaner i altres defensors del patrimoni. El fresc.
2. Art Gòtic: el vitrall i la llum. La tècnica dels vitralls. Eulàlia Valldosera i la llum enl’art.
▪ Barroc: La Natura Morta. Caravaggio, Antoni Viladomat, Goya, Jan Van deVelde…Elements d’una natura morta, representació d’objectes, Picasso, Dalí, Barceló.Les Vanitats. Brossa, Miró i el poema Visual. Fotografia. Receptari de cuina iVelázquez. El sol del membrillo
▪ Modernisme:1. Santiago Rusiñol Ja que és el primer i va ser la prova pilot s’inclou íntegre en aquestamemòria. (veieu apartat 3.2.)2. El Modernisme, una joia.  La natura com a font d’inspiració. El diari visual i eldiari tècnic. René Lalique, Japó, Masriera. Disseny actual, materials nous.

Majoral. El Marroc i la henna com a joia natural. Els pircings i els tatuatges.
▪ Art del XIX-XX:Un món fantàstic: Els murals de Josep Maria Sert. Ballets russos, històries fantàstiques,Goya, Escher, la tècnica dels murals. El còmic, arxiu, documentació…▪ Art del segle XX:1. El collage o el joc dels papers. La tècnica, la història, Picasso, Miró, EulàliaValldosera, Magritte, Matisse, Vostell…Fotomuntatge. Juan Gris i més. 2ª. Partdedicada íntegrament a Tàpies i Antoni Clavé i el Japó.
2. Escultura del segle XX: Pablo Gargallo.Rodin, Gargallo, Montsalvatge.
▪ Art contemporani:Escultura: Susana Solano. Una reflexió sobre l’espai i les diferents maneres de percebre’l.
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4. DIFUSIÓ DEL TREBALL
COMUNICACIONS:
• Estiu d’Art al MNACOrganitzat en col·laboració amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Juliol: del 2 al 1313 de juliol: Exposició del resultats de la Prova pilot: Santiago Rusiñol i el Modernisme.
• II on. Congrés de les Arts Visuals (acceptada la proposta)Novembre: Exposició del resultats de la Prova pilot: Santiago Rusiñol i el Modernisme.
▪ Aquest curs que comença 2007/08, es podrà portar a la pràctica algunes de les propostes al ceip Torrentde Can Carabassa de Barcelona: Collage, Escultura contemporània i Joan Rebull (XX) i Mediterrània. Laintenció es recollir els resultats i publicar-los.
▪ S’ha fet la proposta de presentar un resum del treball a l’escola de mestres de la U.B. i fer unacol·laboració amb aquests estudiats i l’escola de primària Torrent. Això últim està per concretar.

5. CONCLUSIONS
Una de les funcions d’aquest treball és plantejar una sèrie de propostes que orientin alprofessorat que imparteix l’educació visual i plàstica amb el propòsit de donar una entitataquesta àrea i col·locar-la en el lloc que li pertoca. Aquest és el tema més problemàtic al’hora de portar les propostes a la pràctica. En el sector docent de primària l’educació visuali plàstica s’entén només com plàstica. Es a dir, es redueix a l’elaboració de treballs manualssense cap contingut artístic o s’entén les tècniques plàstiques aplicades a altres àrees compart del programa. Resulta complicat canviar aquest criteri però no impossible. Per aixòs’ha elaborat un llibret introductori en el que s’explica què entenem com educació visual iplàstica, les bases pedagògiques que orienten la nostra afirmació i quins aspectes físics s’hande tenir en compte per organitzar l’aula.Afortunadament hi ha centres que aposten perl’educació artística i s’impliquen en el tema com és el cas de l’escoles que han col·laborat enla prova pilot de Santiago Rusiñol.En quant a les propostes, és evident que han quedat multitud de temes i artistesinteressants a la butxaca. L’escola de paisatgisme d’Olot, la fotografia pictorialista, méscinema, videoart, el temps en l’art, Hiperrealisme , l’art conceptual, l’ecològic, el mòbil…
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Alguns temes van ser descartats des d’un principi, com el Renaixement català, ja que seriaobjecte d’un estudi complert per més d’un any de llicència. L’arquitectura també s’ha deixatde banda ja que hi ha un altra llicència d’enguany que tracta sobre la ciutat i els aspectesarquitectònics21. Diguem, doncs que seria complementària d’aquesta.Algunes artistes catalanes, no s’han pogut incloure per la temàtica que tracten. Sóntemes molt personals, a vegades violents o no adequats per infants de primària. Faig unsuggeriment a professores d’art de secundària ja que aquestes artistes mereixen serestudiades, tenen una forma expressiva molt potent i plantegen una manera d’expressar-seespecial.D’altres temes estan en vies de realització. No s’han inclòs en el treball perquè el tempsno ho ha permès i crec imprescindible que les propostes tinguin un grau de coherència iqualitat. L’Orientalisme és un d’ells. Aquest tema és tan extens i té tantes derivacions queha sigut impossible acabar-lo.El resultat de les propostes, el que s’ofereix per portar a la pràctica, és la base per unaadaptació a l’escola. El primer que s’ha de fer és explicar el programa al claustre perquèentre tots es pugui enriquir, sempre partint de l’autonomia de l’àrea. Hi ha uns contingutsque s’han d’impartir a cada tema i aquests són la base, després la part pràctica potmodificar-se i enriquir-se amb la cooperació amb altres àrees. Segons els interessos del’escola en general (comptant especialment amb l’alumnat), es pot escollir un tema, com amínim, per trimestre. Hi ha algunes propostes que són d’extensió reduïda. Aquestes seriencomplementàries als temes trimestrals. També hi ha temes pensat en relació a celebracionsque es solen fer a l’escola com Sant Jordi, Carnaval o Setmana intercultural.Per altra banda, tot aquest material seria interessant publicar-lo per la seva posada enpràctica i més endavant, treure’n els resultats. De fet el curs 2007/2008, es portaran a lapràctica com a mínim tres projectes i es pretén recollir els resultats. Però la resta es podriaexperimentar en altres escoles.L’art català és una font inesgotable com ja pensaven abans de començar la feina. Engeneral, les escoles es limiten a tractar aquells personatges famosos com Miró o Dalí i encanvi, deixem de banda altres artistes que pot ser són més propers als infants. Hem intentatque hi constin en aquest treball una majoria d’oblidats genials.Hi ha moltes formes de comunicar-se a nivell plàstic i l’alumnat ha d’accedir a toteselles, ha d’escollir entre la gran varietat d’artistes i estils i no limitar-se a conèixer els quatremés famosos. Es necessari que l’escola deixi de considerar l’àrea de plàstica com uncomplement de les activitats restants o com l’estona que es dedica a fer el treball manualque decorarà l’escola. Els infants necessiten una cultura estètica que els obri les ments aespais més creatius i a una afirmació personal i estètica que els farà sentir més segurs. Peròtambé s’ha de fer una aposta per l’especialitat de plàstica a primària ja que eldesconeixement de la majoria del professorat d’una cultura artística amplia i actual, fa quehi hagi por a trencar “el que sempre s’ha fet”. Precisament aquesta àrea ensenya a trencaramb les rutines fàcils per crear i mantenir la ment dels infants en constant evolució.Per últim crec convenient la promoció de les llicències d’art i l’intercanvi del treballfet i l’aposta per donar difusió a aquestes llicències ja sigui en jornades, en publicacions dela Generalitat o en propostes directes a les escoles amb el personal adequat.
Relació dels materials
En paper Digital:
                                               
21 Montserrat Oliva Segura : Estimar la ciutat: recerca didàctica d'educació visual
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▪ Memòria▪ Treball que inclou:                   Bloc introductori                   Bloc de temes                   Bloc d’èpoques                   Bloc d’experiències

▪ DVD amb tot el material anterior.

6. BIBLIOGRAFIA GENERAL PER TEMES (COMENTADA)
A cada llibret s’especifica les fonts documentals en que es basa o aquelles que esrecomanen.En aquesta llista bibliogràfica ens limitem a senyalar els llibres que considerem fonamentals.
Didàctica i Teoria
• ARNHEIM, R. (1979): Arte y Percepción Visual (Nueva versión). Madrid. 2002.Alianza Forma.

 ARNHEIM, R. (1993): Consideraciones sobre la Educación Artística. Barcelona.Paidós Estética.
 (Un dels autor fonamentals per entendre la base teòrica d’aquest treball. La reedició dels seus llibresconfirma l’actualitat de les teories manifestades. De lectura obligada per aquelles persones que hagind’impartir l’àrea.)

• BALADA, M. i JUANOLA, R. (1984): L'Educació Visual a l'Escola. Barcelona,Edicions 62.
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(L’experiència de Marta Balada i Roser Joanola no és simplement teòrica. Es basa en anys de pràctica ambinfants. Experiències que queden recollides en una nombrosa bibliografia de la que són autores ja sigui enconjunt o separades.)
• BERGER, John. Mirar. Barcelona: Gustavo Gili, 2001
• BERGER, John. Modos de ver. 5a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2000(Un altre dels autors fonamentals pel professorat d’aquesta àrea. Les seves reflexions en fan comprendrealgunes de les múltiples possibilitats didàctiques de l’observació i anàlisi de les obres d’art. El llenguatge ésmolt accessible.)
• CABANELLAS, I. (1980): Formación de la imagen plástica en el niño. Pamplona,Grafinasa.
• MARIN, R. et al. (1991): Manual de la creatividad. Aplicaciones educativas.Barcelona. Vicens Vives.
• MUNARI, B. (1973): Diseño y comunicació visual. Barcelona G. Gili, S.A.
• READ, H. (1969): La educación por el arte. Buenos Aires, Editorial Paidós.
• NIUBÓ PRATS, M., Art: Educació, iniciació a la pedagogia de l’art, RRB, Alella 2000.(Descripció de com ha de ser un taller de plàstica pàg. 197 i glossari)
• BOIX, E. I CREUS, R. L’art a l’escola. Expressió plàstica, ed. Polígrafa,  Barcelona1986 (Explica com es treballen les tècniques més comunes a l’escola)
• GILLIG-AMOROS, L.; HÉBERT, E.; SCHNEIDER, M. Autour de l’objet,Practique des Arts plàstiques. École Maternelle et élémentaire, Strasbourg, 1998Experiències realitzades a partir dels objectes. La lògica, la classificació, l’anàlisi i la reflexió estan presents entotes elles. Es pot trobar a la biblioteca de la universitat de Barcelona.
• TEPEKAS I  QUINDEREKES. L’art contemporani a l’escola.Taller Pubilla Casas Catàleg de l’exposició  B-1998 DIRECCIÓ XARO CASTILLO
“L’infant té dret a tenir experiències personals, té dret a descobrir, a crear plàsticament, a expressar-se a travésde l’art, a explicar amb imatges i conceptes el seu món, és a dir, el món. té dret a exposar públicament lesseves descobertes, les seves sensacions, els seus valors i que aquestes expressions siguin valorades com a art,com a cultura, sense haver d’anar acompanyades de l’adjectiu “infantil”. La revolució dels infants és la darrera,la pendent, la que manca”.Pròleg al catàleg. Joan Francesc Marco i Conchillo Tinent Alcade de l’àrea d’educació i cultura del’Ajuntament d’Hospitalet a l’any 1998.

“Tot artista és una persona” Tecla Tepeka
“L’abstracció suposa, a més d’un deslligament de les seves funcions mimètiques en relació amb la realitatsensible, un intent de l’art per suprimir qualsevol funció representacional. El lliure joc de les formes dóna peua la concepció de l’objecte artístic com un ens autònom, com una autèntica presència.”ART I ABSTRACCIÓ

 

Hª DE L’ART CATALÀ
Com a manuals generals per començar a endinsar-se en l’art català :

• Història de l'art català. (1990-1993) Barcelona: Edicions 62,. 10 vols.
• BARRALS I ALTET, X. (direcció) Art de Catalunya Volums 1-15  Ed. Isard,Barcelona 2003
• MORAS, Antoni. Vocabulari bàsic d'art per a l'escola. Barcelona: Rosa Sensat, 1989(Dossiers Rosa Sensat; 40).
(Un dels llibres que pot resultar útil per determinar el vocabulari artístic a treballar amb l’alumnat. El proposoperquè és bastant complert.)
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Romànic
• Catàleg de l’exposició de Domènec i Muntaner i la descoberta del romànic catalàMNAC 2006.(Aquesta exposició explicava com uns quants intel·lectuals catalans van salvar un patrimoni que estavaabandonat i que estava sent espoliat. Aquests estudis van ser l’origen del MNAC.)Renaixement
• ALARCIA, M. À.: El Renaixement a Catalunya (catàleg de l’exposició), Fundació JoanMiró, Barcelona, 1983, Ajuntament de Barcelona, 1986Ja que no he inclòs aquesta època en el treball, recomano aquest catàleg que ofereix una mostra.
Cartellisme català.
• CARULLA, J. :Catalunya en 1000 cartells , Barcelona 1994
• JARDÍ, E.; MANET,R.: El cartellisme A Catalunya, Destino, Barcelona , 1936
• MIRAVITLLES, J.; TERMES, J.; FONTSERÈ, C.: Cartells de la República y laGuerra Civil, La Gaya Ciència, Barcelona, 1978
• VÉLEZ, P.: El cromo a Catalunya 1890-1936 (catàleg de l’exposició, Molins de Rei,1998A Catalunya es va fer una intensa labor de disseny gràfic pionera en l’estat. Durant la guerra civil,  elsdibuixants republicans van produir una infinitat de cartells destinats a dintre i fora del país.L’últim és especial per treballar el tema amb els infants.
Hº DE L’ART
• MARCHAN,S. Del arte objetual al arte de concepto Akal,Arte y Estética. Madrid 1986Aquest llibre és la introducció a l’art contemporani. Està escrit en un llenguatge assequible i clarifica moltsconceptes útils a l’hora d’interpretar l’art contemporani.
• MICHELI, M. Las vanguardias artísticas del sigloxx Alianza Forma.Madrid 1994Com l’anterior el recomano per entendre l’art del segle XX. És molt interessant.
• BECKETT, W.( 1995) Historia de la pintura. Guía esencial para conocer lahistoria del arte occidental. Ed. Blume, Barcelona(Amb moltes i variades il·lustracions a color per reproduir, comentaris interessants, anècdotes, cronologia de cada època. Escrit per una monja de clausura)

REVISTESAquests articles són bàsics per entendre la filosofia d’aquest treball. El primer el crec imprescindible perqualsevol professor o professora de plàstica.
• Repensar el arte en la enseñanza ,37  Íber   ed. Graó
• Perspectiva escolar, 171  Monogràfic: El dibuix   (pàg. 2 a 33) Gener 1993Publicacions Rosa SensatEncara que la revista és antiga, segueix estan d’actualitat les reflexions sobre art. Val la pena llegir el conte ofaula xinesa de l’emperador i el pollastre.
• PRAT, ESTER  Els altres móns d l’art actual . Guix 2. febrer 2003
• La història de l’art, per comprendre el món. Perspectiva escolar, 269 . Novembre2002
ALTRES
DÍAZ, LORENZO. (2003) La cocina del Barroco. Barcelona. Alianza editorial.
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MONOGRAFIES D’ARTISTES
• SPENCER, R. Whistler, col. Grandes maestros de la pintura clásica,  debate, Círculode lectores, Madrid 1997(Té il·lustracions molt bones. Pastel pag 130 molt maco per veure la tècnica. El recomano perquè és unpintor amb certs paral·lelismes amb Santiago Rusiñol i sens dubta un artista genial))
• RUDO, M. Lluïsa Vidal, filla del modernisme, ed. La campana, Barcelona 1996El llibre és força humil, no és massa bo, però es dona una visió de l’artista. En el cas de les dones artistesanteriors a l’art contemporani, les monografies són escasses.
• Catàleg de l’exposició sobre Vila Arrufat. Palau de la Virreina. Capella Antic Hospital1984. Aj. Barcelona (interessant pels esbossos dels dibuixos de la fig. humana)
• Alladin Toys Les joguines de Torres-García (catàleg de l’exposició), València-Barcelona, 1997-1998Aquests artista sud-americà va tenir una relació intensa amb els artistes que treballaven a Catalunya. La partque recomano de la seva obra són les extraordinàries joguines. Aquest catàleg és una amplia mostra de la quees poden extreure moltes idees.
• TÀPIES, A. L’art i els seus llocs. Editorial Siruela, Barcelona 1999(L’art i les seves relacions universals. Magnífiques il·lustracions, magnífic pensament)
ESCULTURA
• AMADES, J.: El Pessebre  Barcelona 1935/1959
• Clarà escultor i Clarà dibuixos  (catàlegs de l’exposició). MNAC, Barcelona, 1997
• PERMANYER, Ll; LEVICK, M.: Barcelona, un museu d’escultures a l’aire lliure,ed. Polígrafa, Barcelona 1991.
• Catàleg exposició Palau de la Virreina. Rebull. Ajuntament de Barcelona, 1982.(És antic però té una bona mostra de les escultures d’infants que va fer i una cronologia complerta)
PINTURA
• Cent anys de paisatgisme català (catàlegs de l’exposició) MNAC, Barcelona 1994
• FONTBONA, F.,: El paisatgisme a Catalunya, Barcelona, 1979
• C. LAPLANA, JOSEP, Les col·leccions de pintura de l’abadia de Montserrat,Publ. Abadia de Montserrat 1999.(Aquests Museu té unes obres fonamentals de l’art català. El llibre pot donar una idea del que es pot trobar)
• Catàleg de l’exposició Los pintores modernistas en el Círculo del Liceo FundacióLa Caixa 1997 Sevilla-PalmaHi ha quadres excel·lents de Ramón Casas. Es pot veure reflectida la societat benestant de l’època que vaabsorbir finalment a Casas.
• ROTTGER, ERNST I KLANTE, DIETER. 1/El papel. Col. Jugar creando.Ed. Bouret. Paris. 1972Aquesta col·lecció de llibres és especial. Li treu suc a tot: el paper, la línia, la taca…exercicis sistemàtics quetreballen totes les possibilitats tècniques.
DIBUIX * IL·LUSTRACIÓ
• EDWARDS, B.  (2000. ) Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho delcerebro. Barcelona Ed. UranoUn llibre imprescindible pels professors de plàstica i concretament de dibuix. També té exercicis pràctics i arahi ha un nou llibre sobre el color. Molt interessant perquè presenta exercicis progressius per avançar en eldomini del dibuix.▪ EDWARDS, B.(2006). El color. Barcelona Ed. Urano
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• BALL, P. La invención del color,  Turner, Fondo de Cultura Económica, col.Noema, Madrid, 2003
• MEGLIN, N.El placer de dibujar. barcelona 2001.    Ed. UranoAquest llibre conté exercicis de dibuix interessants. Pot ser no és tan sistemàtic com l’anterior i es basa mésen l’experiència que en raonaments científics. Però pot ser útil a l’hora de preparar exercicis)
VITRALL
• GUDIOL RICARD, J.: Els vidres catalans, col·lecció, Alpha, Barcelona,1936.
DISSENY GRÀFIC
• MASSIN. La lettre et l’image. Gallimard. Paris 1993 Jocs amb lletres, imaginació. Increïble! Aquesta editorial té uns llibre d’art excel·lents. En general hi ha moltbona bibliografia francesa que recomano específicament en cada llibret.
CERÀMICA
• FONT I GUMÀ, J.. Rajoles valencianes i catalanes, Oliva, Vilanova i la Geltrú,1905
• LLORENS, J.: Les rajoles catalanes. Segles XIII al XIX, Barcelona, 1980Per conèixer de primera mà el disseny de les rajoles de l’àrea catalana. Les rajoles són un element destacat alCau Ferrat i expliquen certs aspectes de la vida de l’època en que estan fetes.

MOBILIARI
• MAINAR, J.: El moble català, Destino, Barcelona, 1976
• MAINAR, J.: Vuit segles de moble català, Rafael Dalmau Edicions, Barcelona, 1989

LLIBRE
• WEINSTEIN, K. El arte de los manuscritos medievales. Edunsa. Barcelona 1998(Una visió general per conèixer les tècniques, materials, temes… dels manuscrits medievals. Estèticament ésun llibre molt bonic que pot agradar als alumnes)
ART POPULAR
AMADES, J.: La casa, 1938AMADES, J.: Auques i jocs de la mainada, Tallers gràfics Hespèria, Barcelona, 1947AMADES, J.: Art Popular: Els exvots, Barcelona, 1952
ELS TEMES
• DELACAMPAGNE, Ariane I Christian, Animales extraños y fabulosos. Un bestiariofantástico en el arte., Ed. Casariego. Madrid, 2005
• BORGES, J. L.,: El libro de los seres fantásticos,
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• BARRAL, BOHIGAS, CIRLOT, CORREDOR,JARDÍ, LLORENS, LLORENTE,PIÑÓN, SAMSÓ I TÀPIES. L’art de la victòria. Belles arts i franquisme a Catalunya.Columna, Barcelona 1996
ALTRES TÍTOLS INTERESSANTS
• GARCIA-SEDAS, P. Joaquim Torres García. Epistolari català: 1909-1936, Textos i estudis dela cultura catalana 53, Curial ed. Catalanes, publicacions de l’Abadia de Montserrat , 1997
• BARTOLENA, SIMONA. Femes artistes. Dela Renaissance au XXIe. Siècle.       Ed. Gallimard. Milán 2003.

MATERIAL MULTIMEDIA
Per adults
• Alfabet Tàpies  Fundació Antoni Tàpies
• Els altres Rusiñols  (any Rusiñol 2006) Ajuntament de Sitges  Documental sobre aspectes poc coneguts

de l’artista.

Per infants
• Les 3 bessones i Gaudí

BIBLIOTECA DE CLASSE
• WAYA LAVATER Le petit chaperon Rouge. ADRIEN MAEGHT., Editeur(Localitzable a la biblioteca de la Universitat de Barcelona, Montbau. Una joia)
• LEO LIONNI. (1ª. Edició 1970)Petit rouge, petit verd? . L’école des loisirs.Un clàssic reeditat aquest any. Sense lletra.
▪ GRIMM, JACOB I WILHEM. La Caputxeta vermella. Il·lustracions CarmenSegovia .Ed. Barcanova. Sopa de contes. Contes clàssics. Barcelona 2003.
• La col·lecció llibres per somniar de l’editorial Kalandraka. Qualsevol d’ells ésrecomanable per les il·lustracions i la tècnica.
• TORO, GRASSA (text) i FERRER, ISIDRO (illustrador). (2007). Una casa para elabueloSins entido. Madrid
Aquest conte és un compendi de tècniques de collage. Té un equilibri entre el text i la imatge que el permetllegir a infants de primària i gaudir a qualsevol edat. Fins i tot podríem dir que la temàtica està tractada tansubtilment que acaba tenint una extraordinària tendresa.
• V.V. Radunsky- Radunsky. (2006) El gran Bazar. Editorial Kókinos
• La col·lecció recicla i construye de Anaya. Els llibres de Javier Solchaga.
• H. REYNOLDS, PETER. (2003) El punto i Quasi. Ed. Serres
• CAPATTI, B. MONACO, O. (2004) Us presento en Klimt. Tuscania ed.
• ECHEVARRIA, P. (2004) Una amistad peligrosa. S M
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1. ARTS GRÀFIQUES

ELS LLIBRES D’ARTISTA

Què és un llibre d’artista?Llibre ideat i treballat com a obra d'art original, ja sigui única o d'una edició molt limitada inumerada.El llibre es converteix en un suport més, i poden estar formats per apunts, pintures, anotacionspersonals, fotografies, retalls, objectes, etc.També poden ser realitzats per un o més artistes.GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICShttp://www.ADOLF-art.com/glossari/

Ma. ASSUMPCIÓ RAVENTÓS 22
Aquesta artista que ha treballat les tècniques d’impressió i gravat, ha fet nombrosos llibresd’artista.

                                               
22 Consultar el llibret sobre la Mediterrània on es parla de l’artista.
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Diferents llibres d’artista de Ma. Assumpció Raventós

En aquest cas, la similitud de formes amb un llibre és evident, són les tècniques les quecanvien ja que s’introdueixen tècniques mixtes com en un quadre, escultures, tècniquesd’impressió… La llibertat de creació és total.

PROPOSTA DE TREBALL
La proposta consisteix en fer un taller prenen com a model els tallers que es fan al MuseuMolí Paperer de Capellades. Les tècniques i materials s’han adaptat a l’escola i els objectiustambé. Hi ha un objectiu comú que mantenim i és el d’experimentar amb les tècniques quefins ara han après i amb les noves que introduïm. També es vol introduir el món de les artsgràfiques i de les tècniques d’impressió que tenen una vessant experimental i on l’atzardona lloc a resultats màgics i sorprenents.S’elabora el llibre d’artista de principi a fi, es a dir, fins i tot el paper es  fa a mà.Continguts:Elaboració de paper reciclat.Tècniques de gravat i estampació: monotip, linòleum, trepa.Material (s’especifica en cada apartat).
ProcésPresentació del tema. Presentació de diferents llibres d’artista i comentari de la tècnicautilitzada.  Seria bo poder disposar d’un model per fer treballar els diferents sentits com eltacte. La ONCE, ha promoguts l’elaboració de llibres d’artistes per cecs i és possible queens puguin proporcionar informació sobre el tema.23Elaboració d’un llibre d’artista a partir d’un poema escollit per cada infant (si és molt llarg,escollir un fragment). Els llibres han de tenir text i imatge integrats l’un en l’altre.Elaboració del paper.Material: paper per reciclar (oueres, diaris, paper divers…), palangana, aigua, colad’empaperar. Reixeta o bastidor. Palanganes rectangulars grans.

Preparar la polpa:

                                               
23 El curs 2006-2007 s’han elaborat dos treballs en llicència d’estudis sobre les arts plàstiques i la ceguesa.Esperança Garcia Canari. L'alumnat invident a l'aula de visual i plàstica en un centre de secundària. iHelena Xicola Tugas Metodologies per implementar i optimar l'educació visual i plàstica de l'alumnatinvident de secundària en el marc d'una escola inclusiva.
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Es necessita papers de diferents tipus o draps de cotó. Sempre que es realitzintreballs amb paper, es guarden els retalls en un gran capsa que servirà per fer lesdiferents textures.Es talla el paper  ma per conservar la fibra, en trossos petits i es deixen en aigua coberts, 24hores. Si hi ha tinta al paper, es pot canvia l’aigua. Amb aigua calenta escorcem el temps deremull.Després es tritura el paper amb una batedora en varies tandes. Ha de quedar una pasta suaui cremosa. Si espessa molt, s’afegeix aigua.La polpa es posa amb aigua en un recipient i s’agita perrepartir-la uniformement. Mentre més prima sigui lapolpa, més delicat serà el paper.  S’introdueix el bastidoren el recipient i es captura la polpa dins de l’aigua. Amb elbastidor horitzontal, es treu sacsejant-lo en diferentsdireccions per deixar anar l’excés d’aigua. Quan la polpaestigui bastant seca no el moveu ja que canviaríeu el sentitde les fibres. Es retira el marc superior amb compte is’aboca a la tela de cotó o baieta on es deixa assecar cobert amb unaaltra tela de cotó. Després ja es poden ficar totes les fulles amb elsdraps, en una premsa que es pot fer amb dues fustes i col·locar pes.Per accelerar l’assecat es planxa. Es pot endurir aplicant amb unabrotxa, cua de conill (al comerç ja preparada).El tamís. És el bastidor que consisteix en el marc i el contramarc ies pot confeccionar amb llistons de fusta segons les midesdel paper desitjat. Al marc va clavada la malla d’acerinoxidable nº 30, per tant s’ha de tallar més gran. Elcontramarc és igual que el marc però sense malla ja queserveix per que no es desbordi la polpa i donar-li la formade full de paper.

VariantsAfegir làmines de paper metal·litzades o vernís per donar brillantor al paper. Si esvol escriure s’ha de ruixar amb laca en aerosol. De totes maneres es pot escriureamb pinzell sense laca.Si es vol tenyir el paper es poden utilitzar anilines, tempera o colorant vegetal ques’incorpora a l’aigua.S’introdueixen elements per crear textures en l’aigua: fils, purpurina, llana, flors seques,palla, llavors, pedreria, ràfia, paper o fotografia, acetat…
Tècniques d’impressió
 Els fulls reciclats ja contenen una informació gràfica important ja que la textura que s’obtéi els materials afegits són part del projecte de cada infant. Després es pot dedicar una sessiómés a pintar, dibuixar, aplicar tècniques gràfiques, fe collage… Si aquest paper s’had’utilitzar per imprimir amb linòleum, li podem fer a l’hora d’assecar, la forma de la planxacol·locant un motlle i deixant-lo assecar premsat.
▪ Monotipia
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Material: vidre, tempera, pinzell.La monotipia es la tècnica per la qual es realitzen dibuixos sobre un vidre i quedenimpresos (del revés) sobre el paper que es col·loca a sobre.Fer el dibuix (si es vol o aplicar els colors espontàniament), col·locar sota el vidre i aplicarper sobre els colors sense aigualir. Posar el paper a sobre i premsar amb les mans. Retiraramb compte.
▪ Linòleum (només per c. superior)
Material: Planxes de linòleum, gúbies, tinta, rodets, paper de calcar.Realitzar el dibuix i calcar sobre la planxa neta. La part de matèria que traiem queda blanca.Es un negatiu, atenció amb les lletres (efecte mirall). Es tinta amb el rodet agafant la tintadel vidre on s’ha estès uniformement. Després es col·loca a sobre el paper i es torna apassar un rodet net.
▪ TrepaConsisteix en  fer una sèrie de plantilles amb les formes desitjades. Les parts no cobertesamb les plantilles, queden acolorides. Es pot utilitzar paper acolorit de base, esquitxar lapintura, aplicar-la amb esponja o pinzell. Les plantilles poden substituir-se per objectes iqueda la forma.
 Enquadernar un llibre
Acabat les pàgines i les tapes del llibre només cal enquadernar-lo.La manera més fàcil és l’espiral que pot ser de colors. Però també es pot encolar les pàginesi fer un procés més elaborat. O bé presentar els fulls lligats d’una manera poc convencionalja que és un llibre d’artista. (castell de naips, en forma de cub…)

VISITES RECOMANADES
▪ També es fan tallers sobre llibres d’artista.Museu Molí Paperer de Capellades08786 Capellades (Barcelona)tel. / fax 93 801 28 50e-mail: museu@mmp-capellades.nethttp://www.mmp-capellades.net

DOCUMENTACIÓ
Llibres d’artistahttp://www.focgallery.com/ribalta/llibrart.htm
Per saber tot sobre el paper reciclat:http://www.manueljodar.com/pua/pua3.htm
Enquadernació per saber més:http://www.monografias.com/trabajos15/encuadernacion/encuadernacion.shtml
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EX-LIBRIS
Què és un ex-libris ?
Són unes marques de propietat que s’adhereixen a les guardes d’un llibre.
Des de quan existeixen?
Són producte de la invenció de la impremta. Els primers que es coneixen són de la segonameitat del segle XV.Compren dos grans períodes:Etapa heràldica: f. Segle XV a f. Segle XIX.Etapa moderna: f. XIX a l’actualitat. El moviment més important d’aquesta etapa és elModernisme.
No existien abans?
Bé, no amb aquest nom. És cert que des de sempre, el propietari d’un llibre, firmamanualment en aquest perquè es sàpiga de qui és. Abans del paper, a Egipte s’ha trobat unamena d’exlibris del faraó Amenofis III en les caixes que contenien rotlles de papir. És unaplaqueta de terra cuita esmaltada amb blau clar i amb una inscripció jeroglífica blau fosc.També a l’edat mitjana els monjos firmaven amb una mena d’orla els llibres manuscrits.
Quins tipus d’exlibris trobem?
Els fixos que formen part del llibreEls mòbils (a partir del XVII) que s’imprimeixen o estampen amb diferents tècniques(xilografia i calcografia).
Qui utilitza els ex-libris?
Naturalment, qui pot tenir llibres perquè sap llegir: el clergat i la noblesa.
Etapa heràldica
El primer ex-libris conegut i datat en 1553, és el de Francesc Tarafa, un canonge, arxiver dela catedral de Barcelona.
En aquesta època els ex-libris són com escuts heràldics. Tenenformes geomètriques, dibuixos i frases. En alguns fins i tot l’any.Uns ja tenen una forma fixa i deixen l’espai per la firma delpropietari. D’altres només són un escut però sense nom. Enalguns hi havia missatges amenaçadors que deien mes o menysaixí:

“Qui em toqui o em faci malbé, quedarà excomulgat i mai no seràperdonat pel Papa”
Pares caputxins de la paciència XVII
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Al segle XVIII, es considera que tenir una biblioteca es un tresor i un prestigi sociali cultural. Amb el col·leccionisme de llibres, també creix l’ús dels ex-libris.
Surten uns models que busquen el símbol per representar alsseus propietaris: lleons, castells, llibres, angelots, paisatges. Se’n diuenal·legòrics.  Anton Corts i Cerveró. XVIII.El cognom del propietari està dibuixat: Cerveró vol dir cérvol.

El modernisme obre les portes de Catalunya a la resta d’Europa i el món. Els modelsestrangers provoquen una renovació en tots els àmbits. Es comença a col·leccionar ex-libris.La publicació de nombroses revistes dedicades als llibres i alcol·leccionisme bibliogràfic, mostren models nous que els catalansadaptaran als seus ex-libris: Pèl i Ploma, La ilustración artística…
Hi ha un nom important a recordar: Alexandre de Riquer (1856-1920). Se’l considera el pare de l’exlibrisme català.

Alexandre de Riquer. Dibuixat a ploma.

Etapa moderna
 Al segle XX, el col·leccionisme d’exlibris és força important. Es creen les primeresassociacions, surten més publicacions especialitzades en el tema, concursos i es fanexposicions tal com ja es venia fent a Europa des del segle XIX.
Primera època:Revista Ibérica de Ex-libris.Col·leccionistes i artistes: Apel·les Mestres, Francesc Moragues, Adrià Gual…Humor: Llorenç Brunet i Gaietà Cornet.
Segona època:
Les conseqüències de la Primera guerra mundial (1914/1918) i la crisidel Modernisme frenaren el moviment ex-libristic català. Però ambl’inici del Noucentisme es torna a revifar.
Ismael Smith i Mari (1886/1972) i Joan Vila i Pujol, “D’Ivori”(1890/1947) s’inspiren en l’anglès Aubrey Beardsley.
El tema de sant Jordi i el del Quijote, han sigut els més prodigats enel col·leccionisme d’exlibris.Ex-libris de Víctor Oliva dibuixat per Ivori
Tercera època:
Exposició Centre excursionista de Catalunya 1947Francesc Esteve i Botey   “Ex-libris y ex - libristas”Llibreria barcelonesa “L’arxiu”.
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Col·leccionista Pepita Pallé i Vachier (30.000 ex-libris legats a la Reial acadèmia de boneslletres de Barcelona. Pepita

Els col·leccionistes classifiquen els ex-libris per la seva tècnica de realització.
Quarta època

Cap al 1989, es torna a revifar les associacions d’ex-libristes. Associaciócatalana d’ex-libristes: Pepita Pallé, Teresa Costa, Víctor Oliva…Actualment  l’Associació catalana d’ex-libristes integrada en la FISAE:organitza exposicions, recupera patrimoni català, revista semestral Ex-libris, portaveu de l’Associació catalana d’ex-libristes.(Barri de Gràciade Barcelona.), Informar de la copiosa bibliografia.
Francesc Orenes.

Què més he de saber sobre els ex-libris?.
Per a ser considerat com un ex-libris, aquesta petita obra artística ha de contenir les siglesen llatí ex-libris, o una indicació similar, seguides del nom del propietari dels llibres en elsquals s’inserirà o l’espai per escriure manualment el nom. Acostuma a constar-hi també lafirma de l’artista que l’ha fet i, en ocasions, la data o l'any de la seva realització. És habitualque el contingut artístic d’un ex-libris identifiqui alguna de les qualitats o afeccions del seutitular.També es realitzen tirades que no acaben col·locades als llibres, sinó que es destinenexclusivament a ser intercanviades entre col·leccionistes.Als països anglosaxons, a l’ ex-libris se’l denomina “bookplate”.

TÈCNIQUESLa xilografia
La xilografia és la tècnica de gravat més antiga. Utilitza la fusta com a matriu. És una fustaen la que s'ha buidat tot allò que en l'estampa seran els blancs, mentre que els traços negresels constitueixen les parts no ferides per l'eina incisiva. Aquestes eines en la xilografiatradicional, que utilitza matrius en les que la superfície a gravar està tallada a fil - en el sentitde les betes de la fusta -, són gúbies i ganivets especials.
Tanmateix a partir del segle XIX hom descobrí que si la fusta es tallava a testa o acontrafibra, la superfície a gravar admetia ser treballada per eines més fines, que canviarentotalment el concepte del gravat xilogràfic, de manera que a partir d'aleshores aquest eramolt més detallista que abans i arribava a poder expressar la sensació d'una àmplia gammad'ombrejats.
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Ollé Pinell, Antoni. Ex-
libris A. Ollé Pinell[Objecte]. [1958?]. 1matriu xilogràfica; 11'5 x 7x 2'3 cm

Ex-libris ACP. [Objecte].[19--]. 1 matriu xilogràfica; 7'6 x7'8 x 2'3 cm
Ollé Pinell, Antoni. Ex-libris M.L.
Massó [Objecte]. [1957?]. 1 matriuxilogràfica; 8'8 x 5'3 x 2 cm

La calcografia
La calcografia ja és coneguda al segle XV, però no començà a generalitzar-se fins el segleXVI. La matriu és una làmina de coure o d'un metall semblant i en ella les incisions són lesque s'ompliran de tinta i donaran origen als negres, mentre que els blancs seran les partssuperiors de la superfície de la matriu, que es mantindran no entintades gràcies a la tascad'estampadors experts que netejaran la matriu procurant que els solcs quedin plens de tintai les parts no atacades quedin ben netes.
La matriu pot treballar-se directament, mitjançant burins o eines com la punta seca. Lamanera negra és també una tècnica directa, que primer fereix tota la superfície de la matriuamb un rascador molt agressiu i després el gravador modula les ombres corregint aquellarugosa amb brunyidors especials. La tècnica indirecta actua mitjançant l'acció d'un àcidcorrosiu amb el que s'aconseguiran estampes a l'aiguafort, aiguatinta, vernís tou, etc.

Renart, Joaquim. HugoSanner. [Objecte]. 1913.1 matriu calcogràfica:coure; 17 x 12 cm
Renart, Joaquim. Llibrede Valentina Renart.[Objecte]. [1919?]. 1matriu calcogràfica: zenc;17'6 x 13'7 cm.

Canyellas Balagueró,Francesc. Biblioteca Pratde la Riba. [Objecte].[1917]. 1 matriucalcogràfica: coure; 13'4 x10'2 cm

Smith, Ismael. [Parella].[Objecte]. [1919]. 1 matriucalcogràfica: coure; 30'6 x25'3 cm. Al verso: ex-librisd'Ismael Smithinutilitzable
La litografia
La litografia no és pròpiament una tècnica de gravat perquè la seva matriu és plana.Inventada a les acaballes del segle XVIII, es va desenvolupar molt el segle XIX per la sevafacilitat d'execució, de manera que esdevingué un sistema de reproducció gràfica típicamentvuitcentista.
L'artista dibuixa amb llapis o tinta grassa la imatge que vol reproduir sobre una superfíciemolt polida de pedra calcària, que després serà mullada i entintada de manera que damuntdel traç, sec perquè la tinta grassa del dibuix ha rebutjat la humitat, s'hi dipositarà la tinta
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d'estampar, i en fer-se el tiratge el dibuix inicial quedarà reproduït exactament al full depaper.
El fotogravat
La gran revolució gràfica definitiva va ser el fotogravat, o la possibilitat de reproduirimatges obtingudes directament per procediments fotogràfics, en lloc d'haver d'encarregar aun gravador que convertís les imatges en matrius fetes manualment.
Bé que a començaments dels anys setanta del segle XIX ja s'experimentaren algunestècniques d'aquest tipus, es pot dir que el fotogravat va fent diverses provatures(heliogravat, fototípia, etc.) i no es generalitza fins els anys noranta. Aconseguirà fins i totreproduir la il·lusió de les mitges tintes, a través de clixés metàl·lics tramats que es podranestampar conjuntament amb la tipografia, i mitjançant la tricromia i la quatricromia espodran obtenir imatges fotomecàniques en color molt convincents.Des d'aleshores la il·lustració en les arts gràfiques habitualment es canalitza a travésd'aquesta tècnica, que anirà posant-se al dia al llarg del segle XX, amb noves variants coml'offset o més recentment els procediments informàtics.
Dr. Francesc Fontbona
PROPOSTA DE TREBALL
 Abans de començar la part pràctica s’ha presentat la teòrica i s’han vist prouimatges per tenir les idees clares. Hi ha una part conceptual que s’ha de tenir

assumida com què és un ex-libris, funció, nom importants, temes i tècniques.L’alumnat s’agrupa lliurement, ela anomenarem “artistes”.Els grups o artistes individuals d’un curs, es presentaran a la classe (del curs següento paral·lel):
“ Qui som, a què ens dediquem (és important indicar si algú dibuixa bé o es dedicaal còmic o si va a  classes de dibuix fora de l’escola, mostrar dibuixos fets…) quinatècnica utilitzarem per fer un ex-libris (cada grup farà servir una tècnica diferent),en què consisteix aquesta tècnica.”Una vegada escoltats, cada persona (del curs següent o paral·lel) ha de fer unencàrrec a un artista o grup d’artistes (aquests poden assumir més d’un encàrrec, tants commembres del grup). L’encàrrec consisteix en que li facin un ex-libris per posar als seusllibres. Per realitzar bé un ex-libris s’han de prendre unes dades: nom, gustos, imatges queet poden agradar, afeccions. Es tracta de recollir la informació per realitzar correctamentl’encàrrec.Posteriorment es realitzen varis dissenys (segona sessió) i es presenten al “client”(tercera sessió) que escull un o els rebutja tots (s’ha de procurar fer dissenys de qualitatperquè no passi això). Amb el disseny escollit, es realitza la feina. (les sessions depenende la tècnica)Es dona al client l’original (planxa, dibuix…) i la prova signada (per comprovar com quedai per si es vol fer fotocopies)Ara, la classe client, organitzarà una exposició dels seus ex-libris i amb els dissenys o provesque no s’hagin destinat al client, es pot començar un col·leccionisme d’exlibris.
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Alguns ex-libris actuals

DOCUMENTACIÓ
▪ Bibliografia
Cent anys d’exlibris del Modernisme a l’actualitat: una visió des de les tècniques(1997, catàleg), Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell.
Ex-libristes catalans. Una selecció d’obra original dels més significatius ex-libristescatalans (1980, catàleg). Sala Municipal d’Exposicions, Antic Hospital de la Santa Creu,Barcelona, Caixa de Barcelona.
ORENES. F.: Sobre els ex-libris i les seves tècniques de realització, dins Ex-libris,núm. 8, gener- juny 1993, pàg. 21-23.
PALMIRANI, R.( 1991): Ex-libris Art Nouveau, Florència, Cantini Editore,.YEBRA, J.-L.DE (1983): Alexandre de Riquer i l’exlibrisme. Barcelona, Publicacions iEdicions de la Universitat de Barcelona,
ORENES. F.: (2000) Ex-libris de la propietat dels llibres. Tarragona. Arola ed.
▪ Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Ex_libris
De ex-libris a ex – webis (la web com un llibre amb marca de propietat) :http://www.geocities.com/exwebis/Cataprinc.htm
ÍNDEX

ELS LLIBRES D’ARTISTA
Els llibres d’artistaProposta de treballVisites recomanadesDocumentació     
EX-LIBRIS
Ex-librisTècniquesProposta de treballDocumentació
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IL·LUSTRACIÓ

Lola Anglada. Alícia
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NÚRIA LLIMONA
Núria Llimona i Raymat pertany a una nissagad’artistes: el seu oncle Josep, escultor destacat, i elseu pare, Joan, que esdevingué un pintor moltreconegut i fundà el Cercle Artístic de Sant Lluc el1893.Nascuda el 1917, al carrer Roger de Llúria 42 deBarcelona, s’educà al col·legi de les Dames Negresi, més tard, rebé formació artística a la Llotja i aBelles Arts. Va realitzar la seva primera exposicióindividual el 1940 a la galeria de la llibreriaMediterrània de Barcelona, a la qual en seguirenmoltes altres a les sales més importants de l’època.La seva obra s’ha caracteritzat per l’exuberant gamma de colors que utilitza i per la passióenvers la natura i el paisatge, fins i tot l’urbà. Aquesta riquesa i fantasia que apareixen en elsseus llibres, Las brujas (1955) i Del crit al silenci (1996) la converteixen, també, en unail·lustradora especial, però molt desconeguda del gran públic.Germana de Mercè Llimona, més coneguda com il·lustradora.

Núria Llimona ja és una persona gran que viu a l’Eixampla de Barcelona i que ha deixatl’activitat pictòrica per escriure les seves memòries. Les persones intel·ligents no ho deixende ser per l’edat com alguns es deuen pensar per com tracten a la gent gran.  Així és queella continua activa, interessant-se per tot el que passa al món .Va ser amiga de diverses pintores com Olga Sacharoff, Amèlia Riera, Kati Juan del Corral,Montserrat Sunyer, Claude Collet, Carmen Barrios i d’escriptores com Concha Alós, AnaMª Matute, Carme Alcalde, Elisabeth Mulder i Esther Tusquest entre d’altres.

CARMEN SEGOVIA
És una il·lustradora catalana (Sabadell, 1978), jove i que té un estil molt particular dedibuixar. La seva versió de la Caputxeta Vermella és com un segon conte que s’explicaparal·lelament a la versió escrita dels germans Grimm.És per aquest motiu pel que ens interessa treballar aquesta dibuixant al cicle superior. Lesimatges també han de donar pas a una interpretació dels sentiments i les sensacions que ensprovoca la utilització del color, el gest, el vestit, el paisatge…
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La Caputxeta Vermella

Caputxeta : Pasta alimentària en forma de caputxa petita, farcida habitualment de carn, ou i formatge.
La Caputxeta Vermella

La Caputxeta Vermella és un conte popular europeu del qual existeixen nombrosesvariants. Ha estat transcrita, entre d'altres, per Charles Perrault (Petit Chaperon Rouge) i elsgermans Grimm (Rotkäppchen). Tot i ser considerada un conte per a nens petits, contéelement referents a la violència, el sexe i el canibalisme.La història se centra en el contrast entre el món lluminós i segur del poble i l'obscur delbosc, una antítesi típicament medieval.
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▪ La trama
La versió més coneguda del conte és la dels germans Grimm, versió del 1857. La CaputxetaVermella és una nena que ha de portar un cistell amb menjar per a la seva àvia malalta. Lamare li adverteix de no travessar el bosc, consell que la Caputxeta no segueix. Al bosc, laCaputxeta es troba el Llop, que l'ensarrona i li fa dir on viu l'àvia. Després el Llop s'avançaa la Caputxeta i, en arribar a ca l'àvia, es cruspeix la vella. Quan arriba la Caputxeta, el Llop,que és al llit amb la roba de l'àvia, es fa passar per aquesta i al final aconsegueix menjar-setambé la Caputxeta. Tot es resol amb l'arribada d'un llenyataire, que talla la panxa del Llopper tal que l'àvia i la Caputxeta puguin sortir-ne il·leses.

▪ Orígens i variants
La història de la Caputxeta Vermella és un conte que es va estendre per diverses regionseuropees mitjançant la tradició oral. Se sap que el conte ja era narrat al segle XIV a  França.La finta nonna ("La falsa àvia")24 és el títol d'una antiga versió italiana, en la qual la Caputxetaho soluciona tot ella sola basant-se en la seva pròpia astúcia. Alguns sostenen que aquestaversió és la més propera a l'original i que el personatge del llenyataire va ser inclòsposteriorment per suggerir la idea masclista que l'àvia i la néta no podien salvar-se sensel'ajuda d'un home.En qualsevol cas, la versió escrita més antiga del conte és Le Petit Chaperon Rouge,25 el qualapareix en el recull de contes de Charles Perrault del 1697. La versió de Perrault és méssinistra que la posterior, escrita pels germans Grimm. En aquesta versió la Caputxeta és una"noia atractiva de bona família" que finalment és menjada pel llop. Al final del conte,Perrault dóna una explicació explícita de la moral, de la qual no és difícil extreure'n l'evidentcontingut sexual:

D'aquesta història s'aprèn que els infants, i especialment les jovenetes boniques, ben educades i de bonafamília, fan molt malament d'escoltar-se els desconeguts; i no és estrany, doncs, que el Llop obtingui elseu sopar. Dic Llop, perquè no tots els llops són de la mateixa mena; n'hi ha un d'aparençaencomiable, que no és sorollós ni odiós ni rabiós, sinó manso, servicial i amable, que segueix les noiesjoves pel carrer fins a casa seva. Ai d'aquells que no sàpiguen que aquests llops amables són, de totesaquestes criatures, les més perilloses!
Al s. XIX, els germans Grimm en recullen dues versions alemanyes, les de JeanetteHassenpflug (1791-1860) i Marie Hassenpflug (1788- 1856). Els Grimm van transformaruna de les versions en la història principal i la segona en una continuació. La primera, ambel títol de Rotkäppchen, va ser inclosa en la primera edició del seu recull de contes Kinder- undHausmärchen (1812). En aquesta (en italià) la noia i la seva àvia són salvades per un caçadorinteressat en la pell del llop. A la segona història la Caputxeta i la seva àvia, gràcies al'experiència amb el primer llop, en descobreixen, capturen i maten un altre.
Obtingut de "http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Caputxeta_Vermella"

                                               
24 Aquesta versió la podeu trobar traduïda al català a l’annex.
25 La versió en francès la trobareu a l’annex amb la dels germans Grimm.
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ACTIVITATS

▪ Introducció
Hi ha d’haver una sessió prèvia on es mostra la producció de les il·lustradoresNúria Llimona i Carmen Segovia.Sobre Núria Llimona mostrarem la seva obra pictòrica incidint en la passió pelcolor i els temes quotidians representats que poden servir de guia per representar elspaisatges i escenaris del conte. Proposem que al cicle inicial es facin servir els escenaris queindiquem a continuació per situar el seu personatge de la Caputxeta. D’aquesta manera esfamiliaritzen amb l’obra d’aquesta excel·lent pintora.

Paisatgeurbà Balancí Bosc cremat

Canabeata Hivernacle La vellaolivera

Lesmulleres L’hivern Vall deVianya
Puput cardener

El cicle mig i superior pot guiar-se per l’obra de la pintora a l’hora de realitzar elsescenaris i en aquests cicles mostrarem amb més calma la tècnica d’il·lustració que feiaservir a base d’aquarel·la i retolador.
Les il·lustracions següents formen part d’un projecte de conte il·lustrat l’argument del qual és que unnen que té un gat negre, viatja per terres exòtiques per trobar algú que li pugui ajudar a canviar-lo de color.Coneix mags, bruixots, sirenes…Bé, no sabem perquè vol un gat blanc, si tothom sap que els gats negresporten sort, però així és l’argument. Nosaltres ens quedem amb la tècnica per il·lustrar : retolador i aquarel·la.Va il·lustrar amb la mateixa tècnica un llibre per infants titulat Las Brujas que recollia la influència deMichelet i el seu conte La bruja.  També va  il·lustrar Del crit al silenci, per adultsLa tècnica de Núria Llimona es basa en la utilització de eines molt senzilles i que tenim a l’abast:tinta, retolador, bolígraf i aquarel·la per grans extensions.

Xarxad’aranya Visita al mag Selva tropical
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El cicle mig ha de veure diverses versions del conte entre les que ha d’estar la de laCarmen Segovia. Decidirem el mostrari per la qualitat d’il·lustració i l’originalitat de laversió, des de versions antigues a actuals. Us suggerim un recull de Caputxetes a labibliografia.
Al cicle superior introduïm el conte il·lustrat per Carmen Segovia i que dona unavisió diferent i gens convencional del conte de la Caputxeta. Seria convenient el comentaride les imatges com hem proposat al parlar de la il·lustradora.

▪ El projecte: La Caputxeta Vermella
Aquesta activitat té el caràcter global de la majoria de les activitats que proposem.Esta pensada per aplicar-la com un projecte per tota la primària del que es pot beneficiareducació infantil amb una sessió de titelles on s’expliqui el conte.Us proposem el segon trimestre per la seva realització coincidint amb el Carnaval iaprofitant els treballs fets fins a la data per fer una exposició. També pot servir per fer lapresentació del projecte que consta d’una imatge gran a color (escolliu una imatge de laCarme Segovia) enganxada en cartró ploma del personatge de la Caputxeta i unaintroducció proporcional a la imatge sobre el conte i el projecte.A mida que es van realitzant els treballs, l’exposició pren forma, de manera quel’alumnat vagi descobrint nous aspectes del projecte que han fet els companys i puguicontemplar la seva pròpia obra.El resultat final és un llibre il·lustrat per cada persona amb una temàtica comú iamb un estil propi. El llibre es presenta al premi San Jordi de l’escola com a premi especiald’il·lustració que falta que fa aquest premi! El llibre guanyador serà un veritable llibreperquè es porta a editar.26 Queda un per l’escola i un per la persona guanyadora.

▪ Personatge1. Parlar de roba, de moda infantil, del que agrada i del que agradaria posar-se peròhom no s’atreveix. Imaginar roba. Igual que un personatge de conte pot anar vestitcom vol, cada alumne es transforma en la Caputxeta i es vesteix com vol.2. Dibuixar el personatge a partir de la foto i enganxar-la una vegada acabat el dibuix,tan sigui nen o nena, aquí està la part divertida.Es marca el contorn del cap una vegada retallada la fotografia, en el full de dibuix.Desprès es procedeix al disseny del vestit de la Caputxeta. Quan el vestit ja estadibuixat es pinta amb retoladors i/o llapis de color.      3.   Finalment s’enganxa la fotografia. Si cal es retalla la zona on ha d’anar la cara. 4.  Materials i tècnica:  llapis i llapis color, retolador.  Fotografia carnet de cada infant.Tisores, pega de barra, paper de dibuix.
▪ Els complementsDibuixar cada un dels elements de vestir que porta la Caputxeta (al natural): faldilla, armilla,esclops, botes, sabates, xancletes, capa i caputxa o bé mocador, bufanda… Cada un escullsegons del que disposa, els elements. Recordar que la Caputxeta és una creació pròpia i potanar vestida ben moderna. L’únic imprescindible és que porti al cap alguna cosa vermella.Es interessant aprofitar l’oportunitat per veure diferents estils de roba d’infants al llarg delstemps i recuperar peces especials que es puguin dibuixar i ser esposades per la sevasingularitat.
                                               
26 En cases de fotografia digital es poden portar les fotos i fan uns llibres molt simpàtics i molt ben fets a unpreu assequible.
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1. Sessió de roba: es disposa les peces de roba al voltant de l’aula i els alumnes esdistribueixen per dibuixar. Cada peça ha d’estar col·locada estèticament. Pot haver duespeces juntes (mitges i sabates…). Cada dibuix és independent un de l’altre i així esmostrarà en el conte.2. Sessió sabates (pot anar amb l’anterior o fer una especial de botes de tota mena,espardenyes, sabates i sabatilles…3. Tècniques i materials: Ceres o temperes. Fusta i pinces, llapis, goma i objectes adibuixar que pot aportar l’escola i l’alumnat.4. Visita interessant Museu i barri amb les tendes de moda i complements de disseny, (totauna obra d’art)
Museu tèxtil i de la Indumentària.Montcada, 1208003 BARCELONATelèfons: 93 319 76 03

Altres museus fora de Barcelona ciutat

▪ Museu dels Vestits de PaperVisita guiada a un museu únic.C/ Ferrer i Busquets, 90-92 · Mollerussa · Tel. 973 600 680
▪ MUSEO MUNICIPAL D'ESTAMPACIÓ TÈXTIL DE PREMIÀ DE MARAdreça: Joan XXIII, 2-8Teléfon: 93 752 91 97 08330 Premià de Mar
▪ Museu Marés de la Punta  Adreça: Església,43  Arenys de Mar .Telèfon: 93 792 17 84
▪ Museu tèxtil de TerrassaC/Salmeron, 25. Terrassa. Tel. 93 731 52 021. Maleta Segueix el filActivitat per: Nens i nenes de 3 a 5 anys.Durada: 2 hores.Organitzadors: Centre de Documentació i Museu Tèxtil2. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil compta amb un seguit de materials desuport i pedagògics sobre l’àmbit del tèxtil, que permeten complementar iaprofundir diversos temes vinculats als continguts curriculars de Primària, ESO,Batxillerat i Cicles Formatius. Podeu consultar-los o demanar-los en préstec.
▪ El paisatgeSortida per trobar elements del paisatge adequats pel conte.Pati, parc, bosc… Si no és possible, a partir de fotografies.Tècnica: aquarel·la.Els paisatges són un altre part del llibre. Es pot fotocopiar el personatge en blanc i negre(per contrastar amb el color de fons) i col·locar-lo sobre els paisatges que faci cada alumne Tècniques i materials: Fusta, pinces, paper de pintura, cartolina o Basik aquarel·la. Pinzells,pot d’aigua, llapis, goma, aquarel·les (1 capsa per parella) o temperes.
▪ El llop No us fieu pas mai del llopsi un dia pel bosc aneu,perquè de lluny o de propsempre que us vol mal, penseu.Dic el llop i ja és sabutque els llops no tots són iguals,no us fieu dels més formalsni del que sia sorrut,
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ja que el de parlar melósi de maneres més finesper empaitar les fadrinesés el llop més perillós.
JORDI  CANIGÓSortida al zoo per observar els llops. Si no és possible, a partir de fotos dibuixar llops entotes les actituds possibles 27. Al cd hi trobareu unes quantes que podeu imprimir. Esconvenient fer dibuixos de diversa dificultat segons el nivell. Recomanem l’aquarel·la pel c.Inicial, el llapis de color per c. Mig i el llapis de diferent numeració per c. Superior quetambé pot utilitzar altres tècniques a color.Tècniques i materials: llapis HB, 2B, 4B.  Llapis a color.  Aquarel·la.

▪ Natura morta1. La cistella Dibuix de la cistella a llapis. Necessitarem de l’observació, de lapaciència i de molts exercicis previs de línia. Utilitzarem el marcd’enquadrar per diferenciar el detall de la textura de les cistelles iobservarem l’entrellaçat del vímet. A partir del c. Mig ja es potdibuixar una part petita d’aquesta textura. Al c. Inicial simplementes dibuixa la forma general, això si amb prèvia observació de latextura i les formes geomètriques que recorda la forma de la cistellao cistelles que mostrem. Al cicle inicial i mitja es pot fer una cistella de plastilina feta ambxurros i envernissada.Seria ideal al cicle superior poder fer una petita cistella en vímet. El preu pot dificultarl’experiència. Si es té l’oportunitat de visitar un artesà seria molt interessant.http://www.gencat.net/ctc/doc/doc_29045015_1.pdf
Tècniques i materials: Llapis HB, 2B, 4B (cistella)2. Què més porta la Caputxeta a la cistella?: pomes, galetes, melmelada…Composar una natura morta amb tot el que porta a la cistella.Tècniques i materials:
▪ PersonatgesTitelles de la Caputxeta, el llop, l’avia, el conill i el llenyataire.Tècniques i materials: papier maché i tempera. 28

DOCUMENTACIÓ
Bibliografia
▪ GRIMM, JACOB I WILHEM. La Caputxeta vermella. Il·lustracions CarmenSegovia .Ed. Barcanova. Sopa de contes. Contes clàssics. Barcelona 2003.
▪ SALISBURY, MARTIN. Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenespara su publicación.  Ed. Acanto  2004
▪ LEMIEUX, MICHÈLE. Noche de tormenta. Lóguez ediciones. Salamanca 2000
▪ BLANCH, TERESA. No em dic Caputxeta!. Ed. Bambú.
                                               
27 Consultar el llibret de Dibuixar la natura.
28 La forma de fer-les s’explica en el llibret del romànic: El Bestiari.
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▪ LLIMONA, NÚRIA. Las brujas. Hymsa. Barcelona 1995
▪ LLIMONA, NÚRIA. Del crit al silenci. Polígrafa Barcelona 1998
▪ Agenda de les dones. Il·lustracions Núria Llimona. Les Pumes. Barcelona 2002
▪ CARO BAROJA, JULIO. Las brujas y su mundo.Alianza editorial S.A. Madrid 2003
▪ Michelet, JULES. LA BRUJA: UN ESTUDIO DE LAS SUPERSTICIONESEN LA EDAD MEDIA. Edicions Akal, S.A. Madrid 2004
Webs
▪ Literatura infantil a Catalunyahttp://www.xtec.es/~malons22/personal/infantil.htm
▪ CANIGÓ, JORDI.  LA CAPUTXETA VERMELLA.Salvador Bonavia i Panyella (Barcelona, 1907-1959),http://www.xtec.es/~malons22/personal/caputxeta.htm
▪ MASSÓ VENTÓS, JOSEP (Barcelona, 1891-1931), LA CAPUTXETA ROJA.http://www.xtec.es/~malons22/personal/caputxeta2.htm
▪ Tècniques de la il·lustració infantilhttp://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/tecnicas.htm
http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/
▪ guia d’il·lustració infantilhttp://www.apiv.com/GUIA/
▪ Mercè Llimonahttp://www.bnc.es/MerceLlimona/diaris.html
▪ Carmen Segovia (Sabadell, 1978)http://www.carmensegovia.blogspot.com/
▪ Moltes i molts il·lustradoreshttp://www.marlenaagency.com/list.html
▪ Pep Montserrathttp://www.marlenaagency.com/pep/pep_frame.html

Pel·lícula
▪ Cory Edwards, Tony Leech, Todd Edwards . La increíble pero cierta historia de CaperucitaRoja (Hoodwinked) Manga films. EEUU
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▪ Adiós, Caperucita Roja. (Bye bye chaperon rouge). Ditector: Márta Mészáros.Suevia Films. Canadà i Hongria 1989  DVD
ANNEX

Versió en francès per aquelles escoles que introdueixin aquesta llengua.
Le Petit Chaperon rouge.Conte de Grimm

Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait bien, surtout sa grand-mère. Elle ne savaitqu'entreprendre pour lui faire plaisir. Un jour, elle lui offrit un petit bonnet de velours rouge, qui luiallait si bien qu'elle ne voulut plus en porter d'autre. Du coup, on l'appela « Chaperon rouge ».Un jour, sa mère lui dit :- Viens voir, Chaperon rouge : voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-les à tagrand-mère ; elle est malade et faible ; elle s'en délectera ; fais vite, avant qu'il ne fasse trop chaud. Etquand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route, sinon tu casserais la bouteilleet ta grand-mère n'aurait plus rien. Et quand tu arriveras chez elle, n'oublie pas de dire « Bonjour » etne va pas fureter dans tous les coins.- Je ferai tout comme il faut, dit le Petit Chaperon rouge à sa mère.La fillette lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt, à une demi-heure duvillage. Lorsque le Petit Chaperon rouge arriva dans le bois, il rencontra le Loup. Mais il ne savaitpas que c'était une vilaine bête et ne le craignait point.- Bonjour, Chaperon rouge, dit le Loup.- Bonjour, Loup, dit le Chaperon rouge.- Où donc vas-tu si tôt, Chaperon rouge ?- Chez ma grand-mère.- Que portes-tu dans ton panier ?- Du gâteau et du vin. Hier nous avons fait de la pâtisserie, et ça fera du bien à ma grand-mère. Ça lafortifiera.- Où habite donc ta grand-mère, Chaperon rouge ?- Oh ! à un bon quart d'heure d'ici, dans la forêt. Sa maison se trouve sous les trois gros chênes. Endessous, il y a une haie de noisetiers, tu sais bien ? dit le petit Chaperon rouge.Le Loup se dit : « Voilà un mets bien jeune et bien tendre, un vrai régal ! Il sera encore bien meilleur que la vieille.
Il faut que je m'y prenne adroitement pour les attraper toutes les eux ! »Il l'accompagna un bout de chemin et dit :- Chaperon rouge, vois ces belles fleurs autour de nous. Pourquoi ne les regardes-tu pas ? J'ail'impression que tu n'écoutes même pas comme les oiseaux chantent joliment. Tu marches comme situ allais à l'école, alors que tout est si beau, ici, dans la forêt !Le Petit Chaperon rouge ouvrit les yeux et lorsqu'elle vit comment les rayons du soleil dansaient de-ci, de-là à travers les arbres, et combien tout était plein de fleurs, elle pensa : « Si j'apportais à ma

grand- mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait bien plaisir. Il est encore si tôt que j'arriverai bien à l'heure. »Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et, chaque fois qu'elle en avait cueilliune, elle se disait : « Plus loin, j'en vois une plus belle » ; et elle y allait et s'enfonçait toujours plusprofondément dans la forêt. Le Loup lui, courait tout droit vers la maison de la grand-mère. Ilfrappa à la porte.- Qui est là ?- C'est le Petit Chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin.- Tire la chevillette, dit la grand-mère. Je suis trop faible et ne peux me lever.Le Loup tire la chevillette, la porte s'ouvre et sans dire un mot, il s'approche du lit de la grand-mèreet l'avale. Il enfile ses habits, met sa coiffe, se couche dans son lit et tire les rideaux.Pendant ce temps, le petit Chaperon Rouge avait fait la chasse aux fleurs. Lorsque la fillette en euttant qu'elle pouvait à peine les porter, elle se souvint soudain de sa grand-mère et reprit la route pourse rendre auprès d'elle. Elle fut très étonnée de voir la porte ouverte. Et lorsqu'elle entra dans lachambre, cela lui sembla si curieux qu'elle se dit : « Mon dieu, comme je suis craintive aujourd'hui. Et,
cependant, d'habitude, je suis si contente d'être auprès de ma grand-mère ! » Elle s'écria :- Bonjour !Mais nulle réponse. Elle s'approcha du lit et tira les rideaux. La grand-mère y était couchée, sa coiffetirée très bas sur son visage. Elle avait l'air bizarre.- Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles.- C'est pour mieux t'entendre...
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- Oh ! grand-mère, comme tu as de grands yeux !- C'est pour mieux te voir !- Oh ! grand-mère, comme tu as de grandes mains !- C'est pour mieux t'étreindre...- Mais, grand-mère, comme tu as une horrible et grande bouche !- C'est pour mieux te manger !À peine le Loup eut-il prononcé ces mots, qu'il bondit hors du lit et avala le pauvre Petit Chaperonrouge.Lorsque le Loup eut apaisé sa faim, il se recoucha, s'endormit et commença à ronfler bruyamment.Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit : « Comme cette vieille femme ronfle ! Il faut que je
voie si elle a besoin de quelque chose. » Il entre dans la chambre et quand il arrive devant le lit, il voit quec'est un Loup qui y est couché.- Ah ! c'est toi, bandit ! dit-il. Voilà bien longtemps que je te cherche...Il se prépare à faire feu lorsque tout à coup l'idée lui vient que le Loup pourrait bien avoir avalé lagrand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver. Il ne tire pas, mais prend des ciseauxet commence à ouvrir le ventre du Loup endormi. À peine avait-il donné quelques coups de ciseauxqu'il aperçoit le Chaperon rouge. Quelques coups encore et la voilà qui sort du Loup et dit :- Ah ! comme j'ai eu peur ! Comme il faisait sombre dans le ventre du Loup !Et voilà que la grand-mère sort à son tour, pouvant à peine respirer. Le Petit Chaperon rouge sehâte de chercher de grosses pierres. Ils en remplissent le ventre du Loup. Lorsque celui-ci se réveilla,il voulut s'enfuir. Mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre et mourut.Ils étaient bien contents tous les trois : le chasseur dépouilla le Loup et l'emporta chez lui. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le Petit Chaperon rouge avait apportés. Elle s'en trouvatoute ragaillardie. Le Petit Chaperon rouge cependant pensait : « Je ne quitterai plus jamais mon chemin

pour aller me promener dans la forêt, quand ma maman me l'aura interdit. »
http://www.chez.com/feeclochette/Grimm/chaperonrouge.htm

Le petit Chaperon RougePerrault
La versió més antiga del conte és la que recull Charles Perrault al 1697
Il était une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu'on eût su voir; sa mère en était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien, quepartout on l'appelait le Petit chaperon rouge.Un jour sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit: "Va voir comme se porte ta mère-grand, car on m'a ditqu'elle était malade, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre." Le petit chaperon rouge partit aussitôtpour aller chez sa mère-grand, qui demeurait dans un autre Village. En passant dans un bois elle rencontracompère le Loup, qui eut bien envie de la manger; mais il n'osa, à cause de quelques Bûcherons qui étaientdans la Forêt. Il lui demanda où elle allait; la pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter àécouter un Loup, lui dit: "Je vais voir ma Mère-grand, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre quema Mère lui envoie. - Demeure-t-elle bien loin? lui dit le Loup. - Oh! oui, dit le petit chaperon rouge, c'est pardelà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du Village. - Hé bien, dit le Loup, jeveux l'aller voir aussi; je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt ysera." Le Loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla
par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire desbouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le Loup ne fut pas longtemps à arriver à lamaison de la Mère-grand; il heurte: Toc, toc. "Qui est là? - C'est votre fille le petit chaperonrouge (dit le Loup, en contre-faisant sa voix) qui vous apporte une galette et un petit pot debeurre que ma Mère vous envoie." La bonne Mère-grand, qui était dans son lit à causequ'elle se trouvait un peu mal, lui cria: "Tire la chevillette, la bobinette cherra." Le Loup tira la chevillette, et laporte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins de rien; car il y avait plus de trois joursqu'il n'avait mangé. Ensuite il ferma la porte, et s'alla coucher dans le lit de la Mère-grand, en attendant le petitchaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc, toc. "Qui est là?" Le petit chaperonrouge, qui entendit la grosse voix du Loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa Mère-grand était enrhumée,répondit: "C'est votre fille le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre quema Mère vous envoie." Le Loup lui cria en adoucissant un peu sa voix: "Tire la chevillette, la bobinettecherra." Le petit chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se
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cachant dans le lit sous la couverture: "Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens tecoucher avec moi." Le petit chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnéede voir comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit: "Ma mère-grand, que vous avez degrands bras! - C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. - Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes! -C'est pour mieux courir, mon enfant. - Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles! - C'est pour mieuxécouter, mon enfant. - Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux! - C'est pour mieux voir, mon enfant. -Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents! - C'est pour te manger." Et en disant ces mots, ce méchantLoup se jeta sur le petit chaperon rouge, et la mangea.MORALITEOn voit ici que de jeunes enfants,Surtout de jeunes fillesBelles, bien faites, et gentilles,Font très mal d'écouter toute sorte de gens,Et que ce n'est pas chose étrange,S'il en est tant que le loup mange.Je dis le loup, car tous les loupsNe sont pas de la même sorte;Il en est d'une humeur accorte,Sans bruit, sans fiel et sans courroux,Qui privés, complaisants et doux,Suivent les jeunes DemoisellesJusque dans les maisons, jusque dans les ruelles;Mais hélas! qui ne sait que ces Loups doucereux,De tous les Loups sont les plus dangereux.

http://www.mythorama.com/_contes/indexfr.php?tid=18

ÍNDEX
▪ Núria Llimona
▪ Carmen Segovia
▪ La Caputxeta Vermella
▪ Activitats
▪ Documentació
▪ Annex
▪ Lola Anglada
▪ Activitats
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2. L A   F I G U R A   H U M A N A
▪ EL CONCEPTE DE BELLESA

▪ Introducció pels alumnes amb un power-
point 29

▪ Alguns conceptes filosòfics 30
A l’època antiga o clàssica trobem pensadors ifilòsofs que parlen de la bellesa. Les arrels de lesnostres concepcions estètiques, sobre tot lamediterrània, parteixen d’aquestes idees.
ARISTÒTIL: La bellesa està associada al bé però també a les matemàtiques que imposenles lleis, l’ordre i la simetria a les formes. Una cosa és bella si la seva forma respon a les lleismatemàtiques.PLOTÍ: Critica la teoria d’Aristòtil. La bellesa no pot venir determinada per la simetria. Labellesa esta en les emocions de l’ànima. Introdueix la bellesa deslligada de les coses físiques.Un cos bell és l’expressió del reconeixement de certes emocions que experimenta l’ànima alcontemplar-lo. Plotí associa la lletjor a una impuresa de l’anima. D’aquí la representació enl’art occidental de  coses lletges com expressió del mal.

En general per la cultura cristiana de l’edat mitjana, l’art està subordinat a lapedagogia. La bellesa és  l’expressió del Déu. Un altra vegada la separació entre bell i lleigs’associa a bé i mal.
És en el renaixement quan l’admiració pel cos humà relacionat amb la bellesa es famés rellevant. Bellesa i sensualitat estan unides. Si ens limitem a la vida contemplativaanul·lem la sensualitat que és una font de bellesa expansiva, a desenvolupar. L’art deixad’estar sotmès a la utilitat o a la funció pedagògica i es transforma en “l’art per l’art”. Se sapque una cosa es bella quan la possibilitat de modificar algun aspecte ens resulta negatiu.L’artista és la persona que decideix la bellesa i es transforma en una figura important, almarge de l’obra, ja que aquesta sempre serà producte de les seves decisions estètiques.

Més endavant la lluita entre la raó i la mística o l’espiritual com a mitjà per trobar labellesa, seran permanents.
Entrats en el segle XX es produeix una obertura de cert països, el coneixement d’altrescultures, la difusió de les idees i el moviment migratori que arrossega masses humanes d’uncanto a l’altre. D’aquesta manera, el terme bellesa i lletjor es fan eclèctics, es a dir, fan unabarreja d’influències, adaptacions i manifestacions que transformen l’estètica tradicional icontemplen la bellesa concebuda individualment per cada persona o artista.En definitiva, actualment la bellesa, encara que conserva uns patrons generals en lesdiferents cultures, s’adapta a la creença de l’individu i admet totes les propostes com

                                               
29 Veieu cd.: La bellesa. pps
30 Per ampliar el tema podeu consultar BAYER, R. (1986) Historia de la estética. Mèxic: FCE. Encara queés una obra antiga, el llenguatge és assequible i la teoria continua vigent.
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estètiques. D’aquí que molts artistes trobin, en el que tradicionalment es considera lleig, unacerta bellesa.
▪ El cabell
Des dels temps prehistòrics el cabell ha estat relacionat amb la bellesa, sobre tot en elque respecta a la dona. En l’home trobem històries que el relacionen amb la força (Sanson,al tallar-li els cabells va perdre la força super - humana que tenia).Es un fet general de moltes cultures, associar el cabell a la bellesa i per tant a laseducció. Un cabell ben pentinat i abundant pot ser irresistible. Tan és així que en lessocietats on la religió té un pes fort en la seva cultura, els cabells s’amaguen en arribar ladona a l’adolescència (és el cas de la religió musulmana) o quan ingressen com servidoresde Déu (monges en la religió catòlica). Es tracta d’amagar  un “arma de seducció” que té ladona o treure atributs femenins per no atraure l’atenció del homes. En tot cas té relaciótambé amb la idea de la puresa, considerant així el joc sexual com un fet impur.Són molt interessant els llibre dedicats al tema de Erika Borney que ha fet estudis sobreels mites que relacionen el cabell amb diferents qualitats o defectes i la seva representacióen l’art. 31És difícil dibuixar el cabell en un retrat de manera que tingui vida per sí mateix. Oferimuna sèrie d’exercicis que exerciten la línia i tenen com objectiu que els infants tinguin curade representar el cabell i entretenir-se en el seu dibuix per donar caràcter als personatgesdibuixats.

                                               
31 Al cd hi trobareu el text d’una conferència EL SIMBOLISMO DE LA CABELLERA
FEMENINA EN EL ARTE donada a la Universitat Pompeu Fabra  on hi ha labibliografia sobre el tema amb un llibre d’Erika Borney
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L’exercici consisteix en crear pentinats respectant l’oval del cap. Com es veu, les diferentscombinacions de les línies s’estenen a la textura dels vestits i els adorns del cabell. Aquests exemplesfemenins es poden traslladar als nois. Sempre es parteix d’un oval. L’exercici es fa directament entinta (bolígraf, retolador de punta fina…) sobre l’oval fet a llapis. Necessita un temps previ perpensar el disseny del pentinat. Es pot reproduir un pentinat a partir de fotos. Si hi ha pares i maresperruquers ens poden proporcionar un bon material amb revistes.
▪ Objectes pel cap
Barrets, cintes, passadors, peinetes, vels… Quantes coses ens podem posar al cap?
Ramón Casas. Un barret, un mocador o recollit en un monyo.
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Picasso. Una mantilla, una peineta o 2 pans.

I a tu, que se t’acudeix?

L’AUTORETRAT I EL RETRAT
▪ L’AUTORETRAT

CICLE MIG I SUPERIOR
1. Introducció
Els exercicis que proposem es basen en l’essència mateixa de l’autoretrat comexercici d’anàlisi profund que fa un artista de si mateix. Mirar-se, escrutar-se,interrogar-se, conèixer el mínim detall del rostre, del cos…Buscar múltiples expressionspossibles de la pròpia cara, de la figura, i d’aquesta en relació als objectes personals.Tradicionalment l’autoretrat és plasma en una pintura o un dibuix del rostre o el cossencer ja sigui com a únic protagonista o formant part d’una escena.  Esta dins del realismey busca l’expressivitat o l’afirmació de l’autoria de l’obra. Era una pràctica habitual durant elrenaixement i el barroc, retratar-se dins de l’escena per corroborar qui era l’artista quel’havia fet. Així Velázquez es va retratar com a mag en l’Adoració o com pintor a lesMeninas.L’art modern comporta una transformació en quan al realisme de la representacióque també afecta l’autoretrat. En aquest moment l’abstracció, el simbolisme, la vessantpsicològica… són nous aspectes a analitzar.Actualment podem trobar moltes formes d’autoretrats basades en les possibilitatsde les noves tecnologies: foto, vídeo…
Alguns exemples…
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Miró, Picasso i Goya són exemplesd’autoretrats en els que a pesar de lainterpretació, els artistes es reconeixen
MariàFortuny.L’artistautilitza elmirall i lespintures d’oliper composarel seu retrat.Aquest el varealitzar quangaudia d’unabeca a Roma.

Autoretrat. 1883 Oli sobretela.  115x96,5 cmMuseu d'Art Modern(MNAC), Barcelona
Obra realitzada a Paris amb laque es va presentar al Saló delsChamps Elysées el mateix any.A la inauguració del SalóRamón Casas es va presentarvestit igual que al quadre.

Miquel MartíPol:Un altre tipusd’autoretrat és elliterari, implicauna transcripcióen paraules delstrets físics opsicològics del’artista.

 1 2  3 4  5
1.Concha Ibáñez  2. Amèlia Riera  3. Maria Girona  4. Mercè Llimona  5. Joan Rebull (1917)Exemple de dibuix Autoretrat basat en la idea d’identificació amb l’altre. Aquest forma part d’unasèrie d’autoretrats on Jaume Plensa s’apropia de la imatge d’altres persones permanifestar que tots som iguals. Es fotografia digital manipulada.

Vídeo en el cd :Autoretrat Aquesta obra de Jordi Teixidor utilitza els sorolls que pot produir el propi coscom si d’un joc es tractés. Podeu veure un fragment d’aquesta obra. A laMediateca del Caixaforum la podeu visionar sencera.
Segons les diferents formes de realitzar un autoretrat que hem explicat, fem unasèrie de propostes que tenen com objectiu anar aprofundint en el coneixement que ha detenir l’alumne de si mateix. L’anàlisi de les característiques físiques i psicològiques de cadapersona provoquen una reflexió amb resultats positius, ja que comporta la comprensió deles nostres reaccions davant de les coses. El fet de provocar aquesta reflexió ajuda a laconvivència ja que l’experiència es comparteix i es poden trobar punts en comú i unconeixement global entre els companys. El fet de proposar diferents tècniques tambéfacilita que cada persona trobi el medi amb el qual pugui expressar-se millor.
2. El dibuix
Limitem l’autoretrat a la reproducció del cap, primer frontal, de perfil després i endiferents posicions una vegada comprés el tema de representació. La coordinació ambl’àrea de ciències naturals és fonamental ja que es pot plantejar en paral·lel, a partir decicle mig, l’estudi del cos.Seria interessant poder comptar amb dues fotografies (front i perfil) de cada alumneplastificada per treballar a partir d’ella, comprovant les proporcions, fent els exercicis ambbolígraf…i anar guardant tots els treballs per elaborar un llibre sobre el propi alumne ontambé es podrien introduir exercicis d’expressió escrita. Les dues fotografies serveixen perfer les tapes del llibre que uneix els fulls amb anelles, i així poden afegir més exercicis alllarg del curs.
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3. Exercicis bàsics32
Representació frontal del cap. Exercicis bàsics.

▪ Coneixements de la forma cranial. Aconseguir reproduir el crani amb la sevaestructura fonamental, mitjançant un dibuix lineal.
▪ Posteriorment introduïm els músculs (de forma molt esquemàtica), col·locant-los en el lloc corresponent recobrint el crani. El dibuix ajuda a memoritzar cadaun d’ells i a la vegada a saber quina és la seva funció. Estudiar els músculs i laseva funció facilita el coneixement de com funcionen les expressions i de leslínies de força que s’han de tenir en compte per reproduir-les gràficament.També ens ajudarà a l’hora de plasmar aquells trets característics de l’edat, jasigui les de persones joves o infants com velles als que hem de deixar constànciad’arrugues, flaccidesa o falta de dents, per exemple. Ho veurem amb detall mésendavant.
▪ El tercer exercici bàsic és veure les proporcions de la cara per col·locar els ulls,el nas, la boca…correctament.Per fer aquest 3 exercicis us oferim uns exemples.

Jugar amb el bolígraf
▪ La segona tanda d’exercicis consisteix en jugar amb el bolígraf o un retolador depunta fina per construir cares amb diferents gargots. És important haverintroduït, com a mínim, els exercicis de línia que oferim en el primer llibre. Usoferim alguns exemples que s’han de mostrar als alumnes per explicar breumentper què s’augmenta o disminueix l’espessor dels gargots.

El perfil
▪ Els tres exercicis bàsics pel front es repeteixen pel perfil (veieu els exemples).

                                               
32 Els dibuixos que mostrem com exemple estan trets de DAUCHER, HANS. (1987) Retratos. Col. Modosde dibujar,4. Barcelona. GG
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Jugant amb ombres xineses.
▪ A partir de la fotografia de perfil, cada alumne elabora amb cartolina negra laseva ombra.

▪ El rostre. Expressions.
CICLE SUPERIOR

RICARD OPISSO (1880 – 1966) 33
Va néixer a Tarragona el 20 de novembre de 1880. Als dos anys es va traslladar aBarcelona, una ciutat  on ja existia el tramvia arrossegat per animals o el tramvia de vaporde Sant Andreu, el ferrocarril de Barcelona a Sarrià (abans un poble) Hi havia hotels,restaurants, fondes, cafeteries, lleteries, xocolateries, cerveseries…L’ambient cultural era intens amb el Liceu, el Circ principal (un lloc estable aBarcelona), l’Olimpo dedicat a l’opera, el Circ eqüestre, la plaça de toros de la Barceloneta,l’hipòdrom de Montjuïc, balls públics i cafès - concert. Ja existien El diari de Barcelona i LaVanguardia, La Campana de Gràcia i l’Esquella de la Torratxa de caire humorístic aquestesdues últimes. Existia la Universitat, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau on s’estudiavamedecina. Hi havien unes 25 escoles i una especialitzada en infants cecs i sords.Els artistes privilegiats exposaven a l’única Sala d’exposicions, la Sala Parés al carrerPetritxol. I eren famosos els tallers d’artistes on la gent anava a comprar directament l’obracom el de Rusiñol o els joiers Masriera.Per tant Barcelona mostrava un ambient disposat a l’aparició de moviments artísticsque la farien una ciutat moderna, amb les Exposicions Universals i canvis urbanísticsimportants com la remodelació de la ciutadella com a primer Parc Públic de la ciutat.Opisso va rebre doncs, la influència del Modernisme, els Quatre Gats, Apel·lesMestres, Antoni Gaudí. Va dibuixar a Joaquim Mir, Eliseo Meifrén entre d’altres. Va sercontemporani de Feliu Elies “Apa”, Joan G. Junceda, Joan Vila D’Ivori”, Lola Anglada i vaarribar a odiar l’abstracció i a en Picasso.És important situar-se a la Barcelona d’Opisso, ja que una de les característiques dela seva obra, és la crítica, en clau d’humor moltes vegades, de la societat barcelonina en laque va viure.Va morir el 21 de maig de 1966.

                                               
33 La imatge que es treballa és treta del llibre CADENA, J.M. (2003) Opisso, Barcelona. Col. Petritxol 8.
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Els desheretats. R. Opisso.Aquarel·la, 40 cm. x 53 cm.  Col. Particular
Presentació

Aquesta aquarel·la titulada els desheretats, representa unes persones pobres fentcua per rebre aliments. Esta formada per infants, dos bebès, dos nenes i dos nens i 2 donesi cada una de les cares, mostra una expressió diferent. Una simple aquarel·la pot representarun perill per tot el que és capaç de dir. Per exemple, aquesta és una crítica ferotge alspolítics i a l’església i dona una “bufetada” a la societat benestant de l’època. La falta de control de natalitat és una constant en les societats pobres i provoca elnaixement de moltes criatures que encara empobreix més a les famílies. L’església catòlicamés ortodoxa, manté una postura contradictòria al llarg de la història. Està en contra del’avortament i el control de la natalitat. Admet l’existència de la pobresa al món peròpredica la resignació. Per un altre, es promou la caritat per alleujar aquesta situació fentrepartiment d’aliments (com en el dibuix), creant menjadors i llocs per dormir però noproposa un pla radical per repartir la riquesa i eradicar la situació. Mentre tant el Vaticà éspropietari de terres i tresors i sempre manté bones relacions amb els poderosos, tantpolítics com empresaris. No oblidem que la dictadura franquista que va viure Opisso ambpoca resistència, va ser beneïda pel Papa i l’església catòlica. Per altra banda, altres sectorsdins de la mateixa església, lluiten per mitigar aquestes mancances com l’església de laalliberació que ha sigut molt criticada pel Vaticà.Els polítics no inverteixen prou diners i amb la rapidesa que caldria, es venen armesals països pobres, el que provoca l’esclat de guerres que mantenen, mentre exploten els
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recursos naturals en benefici propi. A principis del s. XX, quan Opisso pinta l’aquarel·la, lasocietat encara considerava la pobresa com un mal inevitable, arrossegats per la falta dereflexió, la comoditat i el costum. Un sector important de la població vivia en condicionsextremes com es veu. Els gitanos eren un poble desarrelat i el més marginal (l’ultima nenaés gitana). Altres pintors com Isidre Nonell també van mostrar aquest sector de la societat.Al llar de la història, molts artistes han   considerat que tenien l’obligació dedenunciar situacions per mitjà de la seva obra. Al segle XX, es considerava que l’art podriacanvia la societat, si més no, podria fer que aquesta reflexionés.

Anàlisi
Convé fer una primera lectura general i després analitzar cada una de lesexpressions. No consta cap data de realització per situar l’escena en un any concret encaraque es pot explicar trets generals de la situació per entendre l’obra.L’anàlisi de cada un dels personatges es fa a través d’una història que inventen elsalumnes en base a la informació donada i a la imaginació que hi posin. No cal escriure, potser un exercici d’expressió oral que es pot aprofitar per treballar els signes de puntuació conl’exclamació o la interrogació. Podem assignar una frase a cada personatge.

Aquest petit encara no camina. L’ha de portar la seva germana. Encara no s’adonade la realitat però ja la pateix, no porta sabates. La seva cara es veu de perfil, no ensmostra una expressió concreta més que la d’absència, està distret.Color de la cara i el vestit: blanc, símbol de puresa. Cabell ros que acompanya la imatge iaugmenta la simbologia. Es com un angelot.Les faccions són petites i suaus.
La seva germana en canvi mira fixamental dibuixant, com desafiant-lo. Recordaaquelles mirades que s’han captat através de la camera fotogràfica. Encarano té 12 anys i ja la seva expressió mostraun odi immens pel món i la situació queha de patir.El vestit és gris, el cabell recollit en duestrenes marca l’oval de la cara. Les celless’inclinen, els ulls s’enfosqueixen per donarintensitat a la mirada baixa. La corba delsllavis també s’inclina  als costats
El seu germà comparteix aquest sentimentperò busca el recolzament de la nena, encaramostra un sentiment d’infant.El perfil de tres quarts i el cap una micabaix. Les celles tenen una curvaturainteressant que emmarquen els ulls allargats,a vegades dibuixats només amb una taca. Elnas allargat
El nadó dorm. No se li veu la cara. Està adormit en braços de la seva mare …Fixeu-vos que els 2 bebès són rossos. Imiten els àngels representatsen el barroc. També són símbol de puresa.
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Aquesta pateix i en comptes de ràbia mostrauna immensa tristesa barrejada ambresignació. Es una dona jove però envellidaper la pobresa.En els adults cada una de les parts de la caras’ha de dibuixar ja que són més grans iprovoquen més ombra. El nas, per exemple,acompanya a la línia que emmarca els llavis.Aquests estan dibuixats amb una líniasuperior i una taca en la part inferior delllavi. El perfil també és tres quarts.
El nen és una figura clau. Ens parla,mirant directament a l’espectador,l’horror de la situació. Aquest personatgerecorda el quadre de E. Munch, el crit.Els ulls són la part més expressiva eimportant d’aquesta cara. Són dos ovalspunxeguts molt perfilats per una línia negrasuperior i les dues ninetes estan col·locadesal centre. També les celles emmarquen elsulls i reforcen l’expressió amb dues líniessuaus inclinades. S’ombreja aquesta zona enla part interior i accentuant les ulleres. Lacara, lleugerament alçada, mostra els foratsdel nas i tot forma un conjunt únic.La postura encongida, el recolliment delcistell, personatge contraposat a la nena queporta també un cistell casi com un arma.En aquest cas la postura dels cos reforçal’expressió d’un rostre una mica amagat.El cap està baixat i en tres quarts. El nas i elllavi inferior s’ajunten en una ganyota trista.Els ulls a penes es veuen tapats com estanper les llargues celles. El mocador remarcal’oval de la cara.Aquesta nena encara diu més coses sobre laràbia i el fàstic. Les seves mans aferren i escrispen mirant també desafiant al’espectador.Com hem comprovat, aquestes cellesondulades són molt expressives icaracterístiques de les cares que dibuixaOpisso. Els ulls repeteixen la forma de lescelles. En aquesta cara la part que ladiferencia de les altres és la boca. Ensenyales dents, la boca és oberta i les arrugues quesurten del nas tenen la mateixa forma.

Cada un d’aquests sentiment se’ns mostra en tota la potencia i expressivitat que fadel conjunt una obra difícil de no suscitar reflexió. ExercicisPer adquirir aquesta força expressiva, Opisso va recorre a la sèrie de recursos gràfics que hemanalitzat. Si els treballes i els reprodueixes aportant la teva personalitat, estaràs aprenent dels bonsdibuixants una lliçó útil per aplicar als teus dibuixos.
▪ Intenta reproduir una d’aquestes expressions. Escull el personatge que trobis més interessant ientre les  6 siluetes que et facilitem.34 Dibuixa al costat d’un altre persona que hagi escollit elmateix personatge per compartir idees i fer-vos suggeriments. Recorda que abans

                                               
34 Al cd hi trobareu les figures dibuixades en blanc i negre. La cara l’han de posar els alumnes. Imatges del’autora.
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d’assegurar una línia has d’observar l’obra i fer un traç suau amb el llapis. Quan t’hagisconvençut de que el traç és bo, el repasses més intensament amb el llapis.
▪ Ara, amb el mateix personatge, dibuixa l’expressió contraria. Fes-lo feliç. Recorda la importànciade la inclinació de les celles i la boca, de la forma dels ulls i el nas. Fes primer proves en un full apart i, una vegada ho tinguis clar, dibuixa suaument. Has de mirar les proporcions de lesfaccions respecte al cap.

TOTS EL CICLES
1. Fotografia. Creant expressions

Actualment contem a l’escoles amb un recurs d’extraordinàries possibilitats pertotes les àrees que és la camera de fotos digital. Aquesta, acompanyada de programes  depresentació i tractament d’imatge molt senzills  són eines bàsiques que cal ens acostumem aveure dins del currículum de les arts plàstiques com els pinzells o el l’argila.De fet, actualment el vídeo ja es considera una tècnica antiga dins de les arts i ja se’nfa història d’ell.En aquí us proposem una activitat que necessita de la col·laboració de tres àrees: lamúsica, l’educació física i la visual i plàstica amb el suport de la informàtica i delsaudiovisuals.Es tracta de, a partir de imatges variades de fotògraf i pintors, cada alumne treballidavant del mirall les possibilitats expressives de la seva cara i per extensió del seu cos,encara que en aquesta proposta donarem més importància als trets facials.Una vegada fet això, cada alumne s’agrupa amb els companys que volen expressar elmateix sentiment o similar i posen per una foto (hi ha la possibilitat de fer-se la foto perseparat).A l’aula de música es busca entre una sèrie de propostes de l’especialista, lesmelodies més adients a cada foto i a l’àrea d’educació física es prepara una coreografia enbase a aquestes músiques.Els infants han de reproduir situacions amb un llenguatge expressiu del cos . Per talde donar aquesta expressivitat, es demana una neutralitat en el vestit, es a dir, tots de negreo de blanc (segons el fons de l’escenari)  i una gestualitat sense paraules. Per aconseguirl’objectiu, l’especialista d’educació física assessorarà als alumnes per cercar entre diverses lames adient al grup.
El resultat final: Es tracta de fer una performance on es projectin les fotografies pel canóen un racó de l’escenari, sobre una sèrie de globus blancs que fan de pantalla. Els infantsreprodueixin les situacions que provoquen aquestes expressions mentre se sent només lamúsica escollida per cada imatge. Els globus es poden cobrir amb teles lleugeres peraugmentar l’expressivitat de la imatge.Podeu veure què és una performance a  la següent adreça. Són un grup d’artistes que creenmúsiques en directe amb joguineshttp://www.warmcircuit.com/web/artist.php?artist_id=1
2. Vídeo
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Aquestes activitats busquen formes diferents de fer retrats i autoretrats de les persones.Introduint com a forma d’expressió artística, una tecnologia audiovisual com el vídeo  iconeixent alguna de les produccions que es fan a Catalunya en aquests moments, es volprovocar una reflexió sobre sí mateix i sobre temes de relació entre les persones. A lavegada, és un objectiu prioritari que es manté al llarg de totes les propostes que estemfent per la figura humana, arribar a un coneixement del propi cos, de lescaracterístiques comunes entre les persones que ens fan a tots iguals i de les possibilitatsexpressives del propi cos a nivell artístic.
CICLE INICIALQuè saps fer?

Els petits expliquen davant de la camera de vídeo les seves habilitats i fan unademostració. Es necessiten dues sessions com a mínim i es marca un temps igual per cadaalumne que no podrà sobrepassar del minut (temps efectiu de pel·lícula, no temps depreparació). A la primera sessió es parla del tema i es fa la proposta. La següent sessió es fal’enregistrament al que la resta assisteix en silenci com espectadors.Després la resta queda per l’encarregat de audiovisuals o de visual i plàstica: fer elmuntatge amb el programa adient (Studio 10)Una tercera sessió que proposem per tota l’escola, és la de projecció dels vídeosresultants de l’experiència.
CICLE MITJÀ (I SUPERIOR)

Presentem dues propostes per aquests cicles relacionades amb l’àrea de música i quepromouen les tècniques audiovisuals: sorolls i figures
SOROLLS

▪ Creadors de vídeo
Jordi Teixidó

Barcelona 1961. Desenvolupa diferents activitats relacionades amb el món del’espectacle i els audiovisuals. Ha intervingut com actor en espectacles de teatre, de dansa ien accions interdisciplinàries. Ha col·laborat en la direcció d’espectacles de dansa. Ha escrittextos per espectacles. Recitals de polipoesia llegint testos propis.Què és polipoesia?: Una visió àmplia de la poesia contemporània i dels seus terrenys defusió. Es tracta de propostes que, sota el nom de poesia o polipoesia, van més enllà delrecital convencional, ja que treballen la poesia amb altres disciplines com la música i laimatge i amb diversos suports (so, vídeo, performance, noves tecnologies...).
Autoretrat 2005.  10 minuts. DVCAM.La pròpia persona com a eina per jugar.35

A partir del vídeo de Jordi Teixidor, l’alumnat ha de fer una reflexió sobre lespossibilitats expressives del propi cos. Aquesta vegada s’ofereix noves possibilitats com sónels sorolls que el propi cos pot arribar a produir.Seria interessant poder treballar en grup per deixar anar una pluja d’idees queafavoreixi la creació posterior.                                               
35 Trobareu el vídeo al cd. També el podeu localitzar al Caixaforum. S’ofereix per utilitzar amb finalitatspedagògiques en el marc d’aquesta proposta.
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Es proposa crear sons amb el cos i arribar a fer ritmes ja sigui en grup comindividualment, ja sigui establint relacions entre els components del grup o amb l’ajutd’objectes personals.Probablement, els grups que tinguin més experiències seran capaços de introduir novesidees i possibilitats a l’activitat.És un vídeo totalment lliure i s’ha de plantejar la possibilitat de que els cameressiguin els propis infants per crear una situació de confiança i llibertat que, a vegades l’adultpot trencar.El cicle superior ja pot muntar una senzill curt. També existeix la possibilitat de queel cicle mitjà faci grup amb el superior, formant així un equip complert on uns filmarien,altres actuarien i uns tercers farien el muntatge.
FIGURES

Es tracta de prendre el propi cos com a objecte artístic però aquesta vegada,amagant-lo per donar un resultat proper a la col·lectivitat. Així els infants, amb el suport deles àrees de Música, Educació Física i Visual i plàstica, han d’arribar a construir una dansaentre el seu cos anònim i una tela. Els hi mostrem algunes imatges de quadres de Magrittei De Chirico, fotografies de Toni Catany, i alguns espectacles com els de Christian Vogt(http://www.christianvogt.com/) perquè comprenguin el que han de fer i desenvolupinuna idea pròpia posteriorment amb un coneixement exacte dels que es pretén.

Imatges del fotògraf  Toni Catany. Figures jugant amb roba. (1,2,3)Imatge del fotògraf Christian Vogt   (4)

  L’arqueòleg solitari 1937 Dechirico36 (5)

COM EM VEUS TU, COM ET VEIG JO?IMATGE SOCIAL DE L’HOME I LA DONA
CICLE SUPERIOR

Com em veus tu, com et veig jo? Imatge social de l’home i la dona                                               
36 Aquesta i altres imatges es poden trobar ahttp://www.cubaeuropa.com/cubarte/dechirico/dechiricoespa%F1ol.htmwww.toninosicoli.it/.../dechirico/dechirico.htm
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Aquesta activitat busca l’enteniment i el coneixement entre sexes. L’activitatproposa que un alumne descrigui a una companya i aquesta faci  el mateix però no d’unaforma personal sinó responent a la pregunta de com veus als nois, com veus les noies. Apartir d’un guió previ (us oferim un exemple), es fa una filmació amb declaracions de cadapart respecte de l’altre, de cada part respecte a com es veu com noia o noi, activitats quefan junts els nois, activitats que fan juntes les noies i activitats comuns.L’objectiu també és presentar l’àrea de visual i plàstica com un espai decomunicació i coneixement, de respecte i d’aportació d’idees entre companys, vol trobar unlloc comú per les persones, sense que ens importi el sexe ja que es poden trobar puntscomuns i afeccions comuns on no són necessàries certes habilitats típiques i tòpiques quemolta gent aplica a un sexe concret.
El procés
▪ Presentació.Cada alumne serà presentat a una alumna com a companya de treball. Per trencar elgel se’ls hi dona un guió a cada un per si volen utilitzar-lo i se’ls hi explica que l’activitatconsisteix en que cada persona expliqui els seus gustos i afeccions al company de maneraque aquest pugui conèixer més la seva personalitat ja que a la fi, cada un farà una descripcióde l’altre. El diàleg es farà en un ambient tranquil, se’ls hi dona una feina per dibuixar opintar comuna i se’ls hi col·loca junts de manera que puguin parlar còmodament sensecridar massa ja que només el duo ha de saber el que es parla. Aquestes activitats com quesón de conversa, poden realitzar-se mentre es realitza un altre activitat plàstica sempre iquan sigui relaxada i no es necessiti massa atenció. Per tant, realitzar exercicis d’habilitatgràfica, de línia, contorn i taca és ideal.No es tracta d’una enquesta, és una conversa entre companys.
▪ L’objecteA la següent sessió cada persona ha de portar un objecte (foto,  joguina, escrit, dibuix, peçade roba…) que sigui especial i explicar-li al company perquè és especial i quina història té.
▪ L’enregistramentLa tercera sessió, mentre es fan exercicis de dibuix, l’alumnat va sortint d’un en un aun lloc preparat, on trobaran la càmera (ja han de saber el funcionament) sense trípode.S’han de filmar a sí mateixos i explicar com veuen a l’altre segons el coneixement que hanadquirit en aquestes dues sessions i al llarg de les dues setmanes. El temps és limitat i hande portar preparada la descripció ja que l’enregistrament ha de ser ràpid i efectiu. Espoden expressar lliurement ja que estaran sols però hi ha d’haver unes normes de respectetant de cara a l’altra persona com en el llenguatge, que són indiscutibles. La finalitat ol’objectiu és comunicar, per tant han de fer l’esforç per tal que la resta capti el missatge.
▪ Tractament de la imatgeEntre aquestes dues sessions és bo incloure una sessió a l’aula d’informàtica on estreballi la imatge digital. La fotografia de l’altra persona serà el motiu. I s’haurà detransformar aplicant efectes, colors, línies amb un senzill programa de tractament defotografia digital que tinguem a l’escola. Això serveix per conèixer més bé les faccions queposteriorment hauran de dibuixar ja que s’han de seleccionar parts, acolorir-les, substituir-les…
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▪ El retratLa quarta sessió consisteix en fer un retrat prenent com a model el company ocompanya i treballar les proporcions de la cara. Per aquest retrat cada persona aportarà unaestètica per ser representada. Per exemple una cinta, un barret, unes arracades, unmaquillatge…Es treballa en aquesta sessió les proporcions de la cara , l’ombrejat i
l’expressió i s’utilitzen llapis HB, 2B i 4B i goma de “miga de pa”.

▪ El resultatEn l’última sessió es passa la filmació a tots els participants. Ningú sap què es dirà ni laforma en que es dirà. Ens podem trobar que algú prepara un rap per descriure a la personao que un altre surt disfressat…Cal contemplar totes les possibilitats i que l’alumnat siguiconscient des del principi. La fotografia servirà de presentació. Les imatges digitalitzadescom a final de les descripcions.
Guió n. 1Primer heu de fer una mica de presentació com si no us haguéssiu vist mai. Es tracta derecollir informació més aviat “tècnica”. Si una persona no vol explicar alguna cosa o no volrespondre a una pregunta, recordeu que té tot el dret a fer-lo i que això també ens dona unaimatge sobre el caràcter de la persona que mai heu de jutjar com una cosa negativa. Enaquest primer diàleg pot sortir preguntes del tipus…
Nom sencer, on vas néixer, quins idiomes parles, quin esport practiques, quinescançons t’agraden, toques algun instrument, quines activitats fas quan surts de
classe, per què les fas, quina àrea t’agradaria més, el color preferit, tens animals,què vols ser de gran, pel·lícules que t’agraden… Això pot donar per una conversa llarga perquè una pregunta pot portar a l’altre.
Després es poden passar a qüestions més complicades de respondre com:explica’m un somni o un malson, què vas fer a l’estiu…
Recordeu activitats comunes com les colònies i les sortides i procureu opinar sobre ellesper trobar punts en comú o aspectes dels quals teníeu constància.Mireu de trobar amics comuns de la classe.* Finalment les noies, convideu als nois a participar en una activitat que organitzareu pel unpati de la setmana. Pot ser un joc a que jugueu habitualment o alguna cosa especial peraquest dia.
Guió per l’objecte
Avui heu d’haver portar un objecte. Cada persona explicarà àmpliament el significat delmateix. Ho podeu preparar a casa o pensar què explicareu sobre ell. A l’hora de parlarmoltes vegades no se sap què dir, per això és important que us el prepareu una mica.
• Al finalitzar la sessió, els nois conviden a les noies a una activitat en el pati organitzadaper ells i sorpresa.
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EL COS HUMÀ COM A TEMA ARTÍSTIC

▪ DIBUIXANT EL COS
1. Coneixement bàsic de les proporcions

Hi ha unes normes bàsiques que s’han de conèixer a l’hora d dibuixar el cos humà.Aquestes normes varien depenent de l’edat del cos a representar. Una vegada s’han treballatles normes, podem variar-les per fer els dibuixos més reals.Aquestes lleis de proporció provenen del món grec on es va estudiar la millor manerade representar el cos humà ideal. Els grecs buscaven la perfecció.Hi ha uns punts en els que ens haurem de fixar a l’hora de fer el cos proporcionat i unseixos que ens ajudaran a col·locar les coses en el seu lloc. Passem a lapràctica…

El cos d’una persona adulta vista e front es divideix en 8 mòduls iguals.
▪ En el primer es situa el cap que és un oval.
▪ En el segon les espatlles fins les aixelles.
▪ El tercer acaba aproximadament al melic.
▪ El quart al pubis
▪ En el cinquè i sisè dibuixarem les cames fins els genolls.
▪ En els dos últims la resta de cama i els peus.

Al principi s’han de dibuixar les línies bàsiques que es mostren a l’esquema. Quans’agafa la idea de proporció ja no són necessàries.1. Dibuixar un cos humà seguint l’esquema bàsic.
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2. Ara, mostrem una sèrie de dibuixos en el que el cos està fet amb gargots. Això famés expressiva la representació. A partir d’un dels models que trobareu al cd., ferexercicis de gargots amb bolígraf seguint l’esquema bàsic.

3. Un tercer exercici consisteix en omplir un full de petites figures dels companys ambfigures de pal (cicle inicial) o gargots (a partir del cicle mig). El full és una tira depaper blanc (d’un DinA3 surten dues tires) on han de dibuixar els ninots en menysd’un minut (1 minut pel cicle inicial). Pels gargots es millor dues tires unides ja queuna certa grandària resulta molt estètica.

4. Pel cicle  superior, un exercicirecomanable és reproduir aquest dibuixde Erhard Göttlicher    amb carboneten un DinA3 després d’haver estudiatles proporcions d’aquest dibuix. Elscossos clàssics poden resultar per unartista, avorrits. Els plecs de la pell o lagrassor d’un cos es molt mésinteressant.

 Erhard Göttlicher
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El titella esquelet
Un exercici prou interessant a nivell plàstic per comprendre el moviment, lesarticulacions i conèixer els ossos del cos, es la creació per grups, d’un titella esquelet.Aquests provenen d’una tradició medieval de la dansa de la mort i són característics de lafesta dels sants o dels morts de Mèxic.El material ideal són les peces de fusta i treballar amb plantilles, serrar i utilitzar unpetit torn. Però les aules de pretecnologia quedaren, malauradament, desestimades aprimària i us proposem un senzill titella de cartró o la construcció de les peces amb pastade paper.

2. L’expressivitat del cos. Isidre Nonell
ISIDRE NONELL (1873-1911)

“…el seu objectiu,/…/ es construir la forma i el volum a través del color, sortejant elsrecursos tradicionals del clarobscur i la perspectiva. El seu expressionisme es produeix perconcentració: gran densitat de matèria, motius sobris i amplitud d’execució en petitessuperfícies, amb la conseqüent intensitat expressiva que això comporta.” 37
Forma part de la Colla del Safrà de la que sónmembres Ramon Pichot, Juli Vallmitjana, Ricard Canals,Nogués i Mir. Tots ells utilitzen el color d’aquestaespècie en els seus paisatges i per aquest motiu se’ls hidenomina així.A més de la tècnica que utilitza Nonell, el quemés ens interessa són els temes que tracta: semprebusca representar paisatges o personatges de l’entornurbà i marginal. La seva expressivitat en el traç i en elcolor, ajuden a crear unes obres de gran bellesa fins i toten la representació de la misèria.El millor amic de Nonell era Ricard Canals.Rep la influència Puvis de Chavannes, Carrière iSargent, els impressionistes com Monet i Toulouse-Lautrec.A Barcelona i en general a Espanya, no arriba a tenir èxit, precisament per la sevatemàtica, fins a 1910. Un any desprès va morir de febres tifoidees.

▪ Construcció de volums a través del color i la pinzellada.
Isidre Nonell. Nu. 1907Es tracta de saber veure les línies que indiquen la forma del cos i aplicar la pinzellada amb líniescurtes i potents. Els colors, dintre de la paleta composta de colors primaris, el blanc i el negre, acabarà dedonar la forma aplicant les ombres i les llums.Proposem una sèrie d’exercicis que impliquen observació, anàlisis de formes, construcció d’una paleta bàsica iobtenció del color carn.

                                               
37 Isidre Nonell (1995) pàg. s/paginar
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Les diferencies entre els cicles consisteixen en marcar objectius bàsics que es vanampliant a mida que pugem de cicle. Aquests són:
1. Observar  una obra d’Isidre Nonell i fer especulacions sobre la seva factura.2. Reconèixer els colors primaris i secundaris.3. Treballar amb una paleta bàsica de colors primaris, blanc i negre4. Obtenció del color carn i les seves tonalitats.5. Pintar un cos diferenciant les zones bàsiques de llum i ombra6. Pintar un cos utilitzant a més, la pinzellada texturada per obtenir un cos expressiu.

Material:  Utilitzarem colors tempera. Se’ls hi pot engreixar amb cola o una mica de sal.Pinzells plans del numero 6 pels més petits. Paper de pintura. Models de línia de l’obra deNonell. Recordem que en aquesta activitat només es busca la construcció per mitjà delcolor, no el dibuix. Per tant podem oferir models fotocopiats.

CICLE INICIAL
▪ Objectius del cicle inicial:
Reconèixer els colors primaris i els secundaris i saber fer la paleta bàsica amb colorstempera o acrílics.Construir un color carn i fer-ne variacions segons el model representat.
▪ Activitat pel cicle inicial

Mostrar el Nu  de Nonell, parlar sobre ell i sobre el color carn. Observar les diferenciesde color de la pell i fer notar els espais amb ombra i els espais de llum i associar-los a latonalitat del color.En un full DinA3 treballem:1. Els colors de la paleta bàsica: primaris, blanc i negre.2. Secundaris. Observem les tonalitats que dependran de la barreja i del domini d’undels colors.3. Obtenció de marrons a través dels 3 primaris. Obtenció d’un color carn amb laintervenció del blanc o el negre en aquesta barreja.
Esquema del full:
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1. PALETA BÀSICA

BLANC GROC VERMELL BLAU NEGRE

2. COLORS SECUNDARIS
GROC                        VERMELL                         BLAU                              GROC

TARONJA LILA VERD
+ GROC + VERMELL +GROC

+ VERMELL + BLAU + BLAU
AFEGEIX   UNAMICA DE BLANC AFEGEIX   UNAMICA DE BLANC AFEGEIX   UNAMICA DE BLANC
AFEGEIX UNAMICA DE NEGRE AFEGEIX UNAMICA DE NEGRE AFEGEIX UNAMICADE NEGRE

GROC + VERMELL +BLAU

+GROC + VERMELL + BLAU AFEGEIXBLANC
3. COLOR CARN

A partir del color marró que han aconseguit amb els primaris i les variacions que hanobtingut amb les proporcions de les barreges, cada infant busca la tonalitat que més liagrada per pintar el seu dibuix.A la pintura tempera se li afegeix cola blanca, sal o farina per donar-li consistència. Espinta amb els dits.

CICLE MITJÀ
En aquest cicle, si s’ha treballat la paleta i els colors primaris i secundaris, es passadirectament a treballar els color carn, després d’analitzar les obres de Nonell.Es important que trobin una gamma de tres colors per assenyalar les ombres i les llums.Aquestes es col·loquen de manera intuïtiva assenyalant un focus de llum. Es a dir, cada
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infant decideix per on ha d’esta il·luminada la model i assenyala el focus en el full. A partird’aquí haurà de reflexionar i decidir on col·loca les llums i les ombres.Com en el cicle inicial, es pot pintar amb els dits o amb un pinzell de llengua de gat del10 per tal de practicar amb la pinzellada expressiva.Si ja estan exercitats en exercicis de traç amb pinzell, es pot demanar voluntàriamentque facin la silueta de la dona o que escullin un model d’entre les fotografies que ha d’havercom a material de classe. Si no en teniu, al cd. hi trobareu algunes. Us proposem que aneurecopilant material gràfic i que l’escola inverteixi en buscar un suport adient.

CICLE SUPERIOR
En aquest cicle el procés és complert. El treball final s’ha de elaborar sencer, des deldibuix de la model a partir d’una fotografia fins a la pràctica de la pinzellada reflexionantsobre el moviment que aquesta adopta en el quadre.

Un altra proposta
Una alternativa a aquest treball que comporta la coordinació amb l’àrea de

ciències socials i música, es la que us presentem a continuació.

 Soledad 1902  Consuelo 1902
Característiques de les pintures de gitanes:
▪ Caps inclinats que amaguen el rostre. Contraposat a Opisso
▪ Figures compactes, immòbils, que ocupen la major part del quadre.
▪ El bust es la part que agafa, generalment, pels retrats de gitanes.
▪ Pinzellada gruixuda, graduant la quantitat de matèria pictòrica per representar el volum.
▪ Colors opacs de qualitat greixosa. Bruts, encara que utilitza vermells i grocs per destacar més la brutíciade la resta. La paleta és molt variada però els tons s’anul·len entre si per formar un conjunt compacte iopac.
▪ Fons neutres
▪ Contrast entre color complementaris com el vermell i el verd.
▪ Es important la posició del cos en les figures representades i la unificació del color en una taca fosca quecontrasta amb el fons clar.
▪ La pinzellada visible construeix els volums. Curtes i paral·leles. Les siluetes estan perfilats amb gruixutstraços negres.
▪ Forma de fris en els grups.
▪ .Influencia de Roualt.
▪ Expressionisme semblant al de Munch i Kirchner.
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CICLE SUPERIOR (6è)
Aquest és un treball complert que ubiquem al curs de sisè del cicle superior per laseva complexitat a nivell de representació de les formes, però que el pot treballar tot el ciclesi els trobeu preparats per desenvolupar-lo tècnicament.És interessant perquè dona l’oportunitat de conèixer més coses sobre un poble ambel que es conviu geogràficament però que encara es manté força tancat a la resta de gent. Sicontem amb alumnes gitanos a les classes, serà una manera d’oferir els hi  protagonisme il’oportunitat de participació de les seves famílies en l’activitat docent.

Exercicis
▪ Anàlisi de l’obraPresentem dues obres per analitzar visualment. Tenen relació amb la temàtica predominantdel pintor i la seva forma de representar les figures. Els trets generals de les obres degitanes de Nonell els hem resumit al quadre.

▪ L’activitat plàstica
L’exercici té com objectiu reproduir  el contorn d’una figura tractada com una unitat, demanera que es capti la seva expressivitat tan sols en una taca.Posteriorment es treballa el contrast entre els colors de fons i figura. Es juga amb elscomplementaris i les diverses tonalitats que aquests puguin agafar per fer diferentspropostes.Demanem a un o una alumna que posi pels companys i els hi facilitem un mantó o unllençol no massa gran perquè es pugui adaptar a l’esquena. La postura imita les de lesgitanes de Nonell que s’han vist o bé es busquen noves propostes que tinguin lacaracterística comuna de formar una massa compacta.El cabell és important en les obres de Nonell però el que cal és que el cap es diferencií de laresta dels cos per la forma.
El poble gitano
També denominat poble rom, gitanos o romanies. Són una comunitat o ètnia amb unorigen i característiques similars però que es diferencien segons el país on viuen. Estanpresents en tot el món  però són majoria a Europa.En Espanya  s’utilitza el terme calé o caló per referir-se a la llengua dels gitanosespanyols.Fins al s. XX, els gitanos erennòmades i no tenien institucionsd’ordre polític o social que elsrepresentessin.
Les models gitanes de Nonell,descansant d’una sessió.
La població mundial de romanies ogitanos i la seva localitzaciógeogràfica es desconeix ambexactitud però es calcula quepodrien ser  12 milions de persones



123

dels quals 10 milions es concentren a EuropaEl país amb el nombre més elevat de gitanos al món és Romania, on viuen uns 3 milions(aproximadament el 9,1% de la població total). A juliol del 2006, el país on hi ha mésgitanos de la Unió Europea és Espanya on viuen uns  600.000.El 22 de novembre de 1462, els gitanos van arribar a Andalusia i el Parlament Andalús hadeclarat aquest dia, 22 de novembre Día de los Gitanos de Andalucía. El motiu és queAndalusia és la comunitat espanyola que conta amb la major part de la població gitana(300.000, un 5% de la població de la comunitat). De fet, el ball i les cançons tradicionalandaluses provenen de la comunitat gitana (flamenco, cante hondo…)Després d’Andalusia és Catalunya la comunitat on hi ha més concentració de poblaciógitana.La comunitat gitana, pel seu caràcter nòmada i allunyat de les normatives socials i polítiquesde les comunitats en les que s’estableixen, han sigut sempre un poble marginal. Quan vaacabar la dictadura, es va promocionar l’educació obligatòria dels infants gitanos i diversesmesures per fomentar la seva integració. Encara que sembli que no tenen lleis, el poblegitano es governa per unes lleis pròpies que apliquen els homes més vells o amb méstradició de la comunitat, seguint les pautes de les tribus nòmades com les índies on hi haviael consell dels ancians per decidir les qüestions que afectaven a la tribu.Al 1971, a Londres, el 1er. Congrés Internacional Gitano va establir una bandera i unhimne amb el que s’havien d’identificar totes les comunitats gitanes dels món. La banderaés una adaptació de la bandera índia on es veu una roda decarro i l’himne es diu Gelem Gelem (en romaní “vaigcaminar, vaig caminar”) referint-se al seu caràcter nòmada.
Actualment existeixen agrupacions com la Unió Romaní,que es dedica a la defensa dels drets dels gitanos a Espanya.El seu representant és Juan de Dios Ramírez-Herediawww.unionromani.org

Històricament la imatge social d’aquesta comunitat és majoritàriament negativa. En anglèsla paraula gyp o gypsie significa estafa o engany. En alemany, Zigeuner (zíngar o gitano)procedeix de Ziehende Gauner (lladre itinerant). En hongarès cigány es relaciona amb laparaula szegény  (pobre). El diccionari de la Real AcadèmiaEspanyola diu que gitano és el que obra amb estafa o engany.L’explicació a aquesta visió tan pejorativa del món gitano s’ha debuscar en la marginalitat i l’exclusió d’una comunitat que sempreha estat en els límits de la pobresa. Això deriva en problemesd’analfabetisme, delinqüència i en el barraquisme.
Gitana de Granada, National Geographic Magazine (1917)El poble gitano sempre ha destacat en la música i la dansa.

 Un músic important dintre de la història del jazz és JeanBaptiste “ Django “ Reinhardt.Aquest músic gitano, va aprendre a tocar el banjo del seu pare i va viure en un carro tota laseva infància.No sabia llegir ni escriure i menys una partitura musical, però els músics més importants dela seva època admiraven la seva forma de tocar la guitarra, molt especial, per altra banda.Al cd hi teniu una mostra de la seva música.
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▪ Trobareu més informació sobre “Django “ Reinhardt  a…

http://www.tomajazz.com/perfiles/Django_Reinhardt.htm
▪ Respecte a figures de la cançó i el flamenco a Catalunya:http://www.publicacions.bcn.es/bmm/bcn_flamenca/cs_art02.htmwww.apaloseco.com/es/carmen-amaya.htm
▪ Si vols més informació sobre l’ètnia gitana:http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_gitano#Cultura
▪ Profunditzant en el tema:http://www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/15610.htmlhttp://www.icantropologia.org/quaderns-e/08/Lagunas.htm
▪ EL COS HUMÀ : ESCULTURA I FOTOGRAFIA
1. Infants.
L’ESCULTOR JOAN REBULL I TORROJA

Dades biogràfiques
Joan Rebull i Torroja va néixer a reus el 27 de gener de 1899. Un mestre de l’escolali va donar un tros de fang i es va adonar que això era el que li agradava: volia ser escultor.Al 10 anys va entrar d’aprenent a uns tallers de Reus on feien escultures de sants i unanys més tard va guanyar un concurs d’aprenents.Al 16 anys va venir a Barcelona per treballar i estudiar.Una de les característiques dels artistes fins a mitjans del segle XX, es quecombinaven els estudis amb la feina. La figura de l’aprenent existia en tots els oficis, demanera que la teoria i la pràctica anaven en paral·lel.Desprès de la primera exposició que fa a Reus, obté ajudes per instal·lar-se a Barcelonai muntar el seu propi taller (Laforja, 16). Això li permet cercar el seu propi estil allunyatdel noucentisme que es basava l’estil mediterrani en els models grecs. Ell busca lasimplificació de les formes i l’expressivitat de l’art egipci que admirava.
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Els artistes joves es reunien en el Cercle Artístic Sant Lluc on discutien sobre comhavia de ser l’art i compartien experiències. Joan Rebull es va unir a un grup d’artistesque buscaven noves formes allunyades del Noucentisme. Això els portarà a conèixerl’art primitiu i l’art d’altres països.Gràcies a una beca que va guanyar pel seu treball, va viure uns mesos a Paris i visitàLondres. Va viatjar i viure en diversos llocs però sempre va estar molt lligat a Reus onva néixer.Rebull es va relacionar amb Rusiñol, Mir, Carles Riba (poeta), persones relacionadesamb el món cultural de Sitges i Vilanova on va viure uns anys.Com a representant de la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona va viatjar a Itàlia perconèixer nous sistemes pedagògics d’aplicació a l’ensenyament de les arts. Cercavenl’autonomia de l’alumne, el contacte directe amb la natura i el contorn urbà, senseoblidar l’educació d’uns principis que formarien la personalitat de l’alumne.Una vegada esclata la guerra, ha d’anar a l’exili a Paris. Allà, els seus amics (inclòsPicasso) li ajuden per poder exposar i continuar treballant. Molts li encarreguenescultures i li compren. Quan torna a Catalunya, molta de la seva obra que va quedar aTarragona, havia desaparegut i no s’ha recuperat.L’any 1948, torna definitivament a Barcelona i s’instal·la al barri de Vallcarca amb laseva esposa Conxa Farré i  els seus fills.Va continuar treballar intensament i rebent premis, fins la seva mort a Barcelona el 27 defebrer de 1981, als vuitanta-dos anys.

Els infants de Joan Rebull
Hi ha infants que neixen, creixen i moren com una patata.Hi ha infants que neixen, creixen i moren com una fulla.

Joan Rebull
Pensaments d’un escultor Joan Rebull
L’escultura ha de tancar com una circumferència.

Un mal escultor és com un “curandero”.Un bon escultor és com un infant.
L’escultura ha de tenir la seva mida el mateix que una muntanya, que una rosa, queun arbre, que un home (una persona).

L’escultura és com un arbre ple de forats.Una escultura és un forat en l’espai.
Un home (la figura humana) és una composició de fragments.

L’escultura comença on el cisell de Donatello acaba.
Pensaments sobre Joan Rebull
Rebull cargola el fang com una cigarreta entre el polze i l’índex.Dona la volta al pacient i el reprodueix dansant.
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No condemna els seus models a la immobilitat. Els copsa al vol.Fa bombolles de pedra com un infant fa bombolles de sabó.Tira al blanc cap als cels.És prestidigitador. Té per eina un mocador de butxaca.Té el compàs a la pantalla.Menja o fuma esculpint.Els seus personatges, vénen ganes de parlar-los, d’estrènyer-los la mà o de mossegar-los.
André Cayatte

Cap de nen. 1935Bronze.31 x 28 x 19 cmCol·lecció Jaume Sunyer

Cap de nen. 1930-35Terra cuita20 x 15 x 9 cm.

Cap de nen. 1930-3523 Cap de nen. 1932Terra cuita25 x 18 x 15 cm.Col·lecció Joan Merli

Cap de càntir. 1934Fang cru52 x 27 x 22 cm.Col·lecció Conxa Farré. Vda. De Rebull
Cristina. 1949Pedra31 x 25 x 18 cmCol·lecció Francesc Grau iAstell. Madrid

Cristina. 1951Pedra40 x 30 x 18 cm.Col·lecció Vda. De GarrigaNogués
Cristina. 1953Alabastre50 x 25 x 23 cm.Col·lecció Isern Dalmau

Cristina. 1954Col·lecció

Elvireta. 1938Terra cuita27 x 23 x 18 cm.Col·lecció Jaume Gil

Elvireta. 1946Pedra63 x 28 x 26 cmCol·lecció particular
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Nena ambtrenes. 1933Bronze40 x 32 x 16cm.Col·leccióVda. Obiols

Mª Rosa.1935Pedrapolicromada43 x 34,5 x 24cmM. Montserrat.

Nena ambtrenes. 1945Bronze52 x 27 x 22 cm.Col·lecció SentísLlavoré. Reus
Gitaneta. 1933Pedra.85 x 35 x 32 cm.Museu d’artModern. Barcelona

Els tres gitanets. 1976Bronze147 x 110 x 40 cm.Ajuntament de Barcelona.Vestíbul

Cap de nen. 1941Terra cuita23 x 17 x 14 cm.Col·lecció JosepSanjuan

Xavier. 1942Terra cuita14 x 16 x 2cm.Col·leccióIgnacioSalassetta

El meu fillJordi. 1928.Fang cru.22 x 19,5 x16 cm.Col·leccióJoan Merli
Pastoreta. 1951BronzePlaça de ReusTambé hi ha una estàtua en guix

▪ Què és l’escultura?
L’escultura és la representació tridimensional d’un objecte o figura.L’escultor/a pot treure la matèria d’un bloc de material o pot modelar. El procés demodelar és com l’esbós previ a un quadre. És un procés ràpid i senzill que permet a l’artistadonar vida a una idea. Els materials són argila, guix i cera.En l’escultura moderna, l’artista pot ensamblar peces, afegir material o simplementdesenvolupar una idea que uns altres portaran a terme.

▪ Materials:1. Sumptuaris: Or i argent. També hi ha altres materials utilitzats sobre tot en joieria comel jade, atzabeja, vori2. Marbre. Molt dur Les escultures en marbre es fan des de l’època clàssica i és unmaterial difícil de treballar. La qualitat del marbre ve donada per la seva blancor.3. Alabastre: Més tou, translúcid i groguenc. Es fràgil. Més econòmic que el marbre.4. Pedra calcària o litogràfica. Són fàcils de treballar i permeten el detall. Per poderexposar-les a l’intempèrie se’ls hi dona una pàtina. Es pot pintar, llavors es diupolicroma.5. Granit. Forta, adequada a grans monuments com els egipcis. S’ha de treballar enmasses arrodonides.
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6. Fusta. Estan les dures i les toves. Es poden pintar i se’ls hi por afegir altres elementscom vidres, vori, material vegetal…7. Terra cuita. S’utilitza per peces petites. Es pot esmaltar i acolorir. Es apta pels detallsmés fins com les arrugues, els cabells…8. Nobles : Bronze Un material molt car i de gran dificultat i cos.9. Cera. S’utilitza per peces molt petites, anomenades de vitrina.
Per saber-ne més:

www.almendron.com/.../ce_14/escultura_14.htm
▪ A l’àrea de ciències de la natura, poden treballar els materials.
▪ ActivitatDesprès d’haver introduït la figura de Joan Rebull i haver observat les produccionsdedicades als infants, els materials (dels que procurem portar una mostra mineral) i lescaracterístiques dels trets infantils, passaran a fer un cap, bé a partir de la seva imatge, bélliure, bé com a copia d’una obra de Rebull.
Realització del bust:Sóc una princesaAlumna d’educació infantil (p-5)

És important que el bust tingui tots els elements d’un cap encara que el treball individual decada un dels elements pugui portar a exageracions o desproporcions, poc a poc, aquestesseran obviades per l’habilitat i el conjunt quedarà més harmònic.En aquest cas la nena s’ha representat com una princesa i ha afegit una corona de paper alfang encara humit. El color posterior ha sigut lliure i han treballat de nou barreges decolors amb objectius concrets, es a dir, buscant el color determinat: el color de la pell, delsulls, dels llavis…
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2. Adults. Toni Catany
Aquesta activitat és tan senzilla com que esbasa en la producció d’un material perl’escola que pot utilitzar qualsevol alumne:els trencaclosques.A partir d’unes imatges seleccionades deToni Catany, el cicle superior realitza unstrencaclosques de diferents dificultats enfusta (o cartró dur si no és possible treballarla fusta). Es tracta de crear una nova eina dematerial gràfic per captar i analitzar lesformes. Al cd us proposem unes de moltinteressants.

Toni Catany ens interessa perquè tracta el tema del un masculí. Aquest es va utilitzar molt al’antiga Grècia i Roma però posteriorment, el cos de la dona ha captat més l’atenció  o nos’ha trobat adequat representar l’home un per motius morals.

▪ Per saber més:http://www.analitica.com/art/1999.06/excelente/00012.asphttp://www.elmundo.es/especiales/2002/06/cultura/phe/catany/imagen.htmlhttp://www.fundacion.telefonica.com/at/tonicatany.htmlhttp://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Toni/Catany/2662/



130

3. La vellesa
“Casat amb un arqueòleg. Mentre més vella et facis, més encisadora et trobarà.“Àgata Christi

“Quan em diuen que soc massa vell perfer alguna cosa, intento fer-la de seguida.“Pablo Picasso

Isidre Nonell
El cos vell ha atret a nombrosos artistesprecisament per ser vell. La pell canvia, es fanarrugues, taques, el cos s’encongeix i la sensació queofereix als artistes no és de rebuig sinó tot el contrari.La imatge d’un cos vell provoca afecte com la d’unnen, és símbol de saviesa, de respecte. Així doncsl’artista reprodueix aquesta imatge i moltes vegadesdenuncia la situació en que es troben les personesgrans en societats massa tecnològiques i pochumanes. Isidre Nonell, un artista de sensibilitat especial, va saber captar aquest últimaspecte trist de la vellesa, l’abandó.Comprendre el procés pel que una persona es fa vella és molt interessant i ajuda aacceptar el pas del temps.  Estaria bé que dins de l’àrea de naturals es tractés el tema i finsi tot en l’àrea de socials ja que la tercera edat, com es diu ara en un intent de suavitzar unaparaula a la que no li cal, representa una part  de la població cada vegada més important  enels països desenvolupats.I és dins l’àrea de visual i plàstica on veurem quines són les qualitat de la vellesa:Si ets artista, cada vegada en saps més i fas obres més personals. De fet la gent jove,busca l’experiència dels vells artistes, fins i tot els que fa molts segles van morir.L’inconvenient és que si tens molts anys potser les malalties t’impedeixen exercir laprofessió com Apel·les mestres que quasi no veia al final de la seva vida o com Renoir quees va construir un artefacte per resoldre els problemes de falta de moviment en la ma. Opotser com Rusiñol, et morts pintant.Com a tema, la figura vella té unes característiques que s’han de tenir en compte al’hora de representar-la.

LA CARA
▪ L’estructura òssia és en ocasions més evident, sobre tot al voltant dels ulls, al nas i alspòmuls.
▪ Les arrugues i la flacciditat de la pell, sobre tot al coll, boca i ulls.
▪ Hi ha menys cabell, encara que no necessàriament ha de ser blanc.
▪ Els llavis es fan més prims.
▪ Pot haver taques a la pell.
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CICLE INICIAL
Al cicle inicial la relació amb els avis és més freqüent. Proposem fer una recopilació defotografies (demanem fotocòpies) amb els avis i avies per fer un quadre amb totes les de laclasse. L’activitat col·lectiva implica la relació imatge i escriptura.Sobre un rectangle negre de cartolina o cartró ploma, s’enganxen les fotografies aportadespels infants, deixant un marge ampli per escriure al voltant. Cada persona escriu una fraseamb un retolador daurat fent un marc de cal·ligrafia a les fotografies. Estèticament elsformats grans resulten més bonics així que la labor col·lectiva pot ser de varies classes d’unmateix nivell. Els colors són un suggeriment resultat de la pràctica ja que el negre destacaels colors de la fotografia o harmonitza bé amb la fotografia en blanc i negre, però pot sercal pensar en un fons més alegre.

CICLE MITJÀ I SUPERIOR
L’activitat té com objectiu el coneixement i apropament generacional que es comença aperdre sobre tot a cicle superior. Consisteix en la visita a un casal d’avis o una residència ofins i tot, en una sessió a l’escola amb avis voluntaris que es deixin dibuixar a l’hora queparlen amb els infants. Abans s’ha de fer una sessió per fixar-se en les característiques delsretrats de gent gran i  les eines de dibuix seran el llapis, la goma, la maquineta i un paperdinA3 en el que han de fer diversos estudis de la cara, els detalls, la posició del cos…Cadapersona ha de buscar allò que li provoqui un desig de pintar basat en l’atracció que ensprovoca una imatge. Es tracta de que els infants comencin a sentir i ser conscients a lavegada aquest desig. Segur que a tothom hi ha una cosa que li atreu l’atenció i li provoquiun sentiment fort ja sigui bo o dolent, només s’ha de buscar i potser hi ha infants que hande buscar més o xerrar una estona abans d'adonar-se.La següent sessió es mostren alguns models de pintura i escultura d’artistes i es parla de lamotivació de cada dibuix. Si el grup té ganes, es pot perfeccionar els dibuixos realitzats,sinó l’activitat ja haurà complert els seus objectius.

4. Altres cossos
CICLE SUPERIOR

▪ Cine: Freaks (La parada dels monstres).
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Aquesta pel·lícula de Tod Browning, rodada al 1932 en Estats Units, és tot un clàssicdel cine en blanc i negre i especialment del cine fantàstic.L’argument situa la història en un circ ple de persones amb defectes físics. Sónprecisament la bella ballarina i el forçut, els que simbolitzen el mal. Però les males accionssempre tenen un càstig.Després de rodar la pel·lícula, Tom Browning no va poder fer cap més ja que lesments estretes del seu país li van impedir. Amb aquest guió i aquests personatges va crearuna obra mestra i va presentar sense embuts a una gent que la societat havia marginat pelfísic (quasi tots els actor treballaven en els anomenats Freaks-show), precisament la mateixasocietat que després li va impedir que es projectés als cines durant més de 3 dècadesal·legant raons morals sense sentit (a EEUU, el país de la llibertat, hi ha estats que encara latenen prohibida). El missatge de la pel·lícula és clar:
Es considera monstres a humans però hi ha humans que són monstres.Si bé no és una pel·lícula per visionar-la completament ja que pot provocar, pel seuacurat ambient sinistre i pel desenllaç final, reaccions de por (com qualsevol altre pel·lículad’aquest gènere), sí que podem analitzar algunes escenes i reflexionar sobre l’argument, laposada en escena i el que va envoltar el rodatge i la posterior difusió del film. Sóninteressants els comentaris sobre la pel·lícula i la presentació dels personatges de la versióúltima en DVD
També és convenient comparar aquesta pel·lícula amb altres en el que elspersonatges tenen les mateixes característiques però que, al considerar-les impossibles opurament fantàstiques, fins i tot resulten agradables. És el cas de “El senyor dels anells”on els protagonistes bons són nans, com el protagonista principal de Freaks, Hans (HarryEarles). Comparat amb Frodo en l’escena de casa seva, és Gandalf el que no reuneix elsparàmetres normals de l’Aldea.A la pel·lícula Toy Story 1 de Disney i Pixel, hi ha unaescena en que les joguines creades pel nen dolent s’arrosseguencap al protagonista en actitud amenaçadora, com el final de Freaksperò, també com en Freaks, els monstres són bons i passen a servíctimes. De fet, Toy Story es una barreja d’escenes d’altrespel·lícules de ficció.En Blancaneus, els amics simpàtics de la protagonista sónels 7 nans.En els còmics i pel·lícules, com els 4 fantàstics, lacaracterística que els fa superiors a les persones a vegades és lapossibilitat de crear una deformació del seu cos, com l’homeelàstic. A la pel·lícula Shrek, el protagonista és un ogre, l’antítesidel príncep bell dels contes. Lo lleig triomfa i es transforma enbell i simpàtic.Un altra és el Geperut de Notre Dame, una adaptaciód’una obra clàssica de la literatura europea.

Articula un tors. Altres figures. Cossos Fantàstics. Fotomuntatge.
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LA SOCIETAT REPRESENTADA A TRAVÉS DE LA CARICATURA
LA CARICATURA

▪ Què és una caricatura?
“Una caricatura (de l’italià caricare: cargar, exagerar) és una il·lustració humorística que
exagera o distorsiona l’essència bàsica d’una  persona o cosa para crear  una semblança
fàcilment identificable.
La caricatura com a gènere artístic és un retrat o representació humorística que exagera els
trets.“

(adaptat i traduït de http://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura)

▪ Com es fa una caricatura?Per aconseguir que una caricatura se sembli al retratat, primer s’ha d’observar i captarles característiques físiques que surtin de la normalitat. La normalitat és un concepteambigu: què és normal?. Per això necessitem unes pautes que ens indiquin què entenem perun rostre normal. Bona part de l’aprenentatge de les persones s’aconsegueix a base deveure, sentir o fer el mateix freqüentment, es a dir, està basat en la repetició.  Per tant, elstrets repetits del rostre de les persones semblaran tan normals que no atrauran l’atenció itendeixen a la uniformitat en l’aspecte si els utilitzem en un dibuix. Per això, s’ha deobservar aquells trets que diferenciïn a cada persona de la resta. El nas, la boca, les orelles,el cabell…què té d’especial.Llavors es capta la forma i aquesta s’exagera. Si un noi té els ulls blau i bonics, esdibuixen grans i s’exagera el potencial del color. Si una noia té unes orelles petites, podemrepresentar una de les seves orelles més petites del normal i si té arracada, l’exageremperquè faci contrast.Aquests recursos també serveixen a l’hora d’il·lustrar històries i contes. L’aspecteinfantil del gat en la pel·lícula de Shrek, són precisament, l’exageració dels ulls perquè el gatamaga les orelles i deixa els seus ulls protagonistes exclusius de la cara.Cap el 1920, en EEUU, es comença a dibuixar als polítics amb afany de crítica. Espot dir que a partir d’aquest moment, l’afecció per la caricatura passa a ser  una especialitatdins el retrat. Fixem-nos en alguns exemples de casa nostra.

                Zapatero, Aznar, Carot, Maragall, Bush, Ronaldinho
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▪ La societat representada a través de la caricatura.
La caricatura és també un medi per ridiculitzar situacions i institucions polítiques, socials oreligioses i actes de grups o classes socials. En aquest cas, sol tenir una intenció satírica(crítica amb humor) més que humorística, amb la finalitat de produir un canvi polític isocial.   (adaptat i traduït de http://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura)

Ricard Opisso va representar en els seus dibuixos la societat barcelonina deprincipis de segle XX. Va treballar per còmics com el TBO i és una fontdocumental important per conèixer el dia a dia d’aquella època. 38
Activitat general: La caricatura
Sessió per tots els cicles en que l’alumnat realitza exercicis ràpids per captar lescaracterístiques que defineixen els seus companys i les exagerem. S’organitzen grups petits ivan rotant per posar. Només han d’utilitzar un retolador negre sobre dinA3 setinat (papernormal d’escriure). Tenen uns 30 segons d’observació i amb grans traços realitzen elsdibuix. Són exercicis, no cal detalls ni dibuix complert i serveix un nas, la forma de lacara…Suggerirem que es comenci delimitant la forma de la cara: rodona, allargada,quadricular…per després afegir els elements. Només s’utilitza la línia en un traç decidit iconfiat.
▪ El cos vestit: la moda
Activitat general
Treball de collage sobre textures i diferents materials. Es tracta de dissenyardiferents vestits a partir de materials (papers, teles, suro…) i que han d’adaptar-se aun maniquí dibuixat entre diferents models.  Han de posar títol al conjunt. Tots elsdissenys s’exposen sobre un suportrectangular de cartolina del mateixformat.www.patroneo.com/Serie01.htm

                                               
38 Trobareu moltes imatges divertides a CADENA, J.M. (2003) Opisso, Barcelona. Col. Petritxol 8.
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FIGURES ENLLAÇADES: LA SARDANA

Elogi de la Sardana
La sardana és la dansa més bella

de totes les danses que es fan i es desfan,és la mòbil, magnífica anellaque amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant."
Joan Maragall

LA SARDANA
"La sardana és la dansa i cançó tradicional més característica i popular de les danses catalanes. La ballenun nombre indeterminat de balladors agafats per les mans, formant una rodona".
▪ Història
Endinsant-nos en èpoques prehistòriques podem trobar algun vestigi de la sardana en lesdanses astronòmiques, en honor al sol, i a les danses màgiques, per a una bona sembra oper triomfar en una lluita. Aquestes semblen que eren ballades a la nostra terra i que tenenalguna similitud amb la dansa actual. Alguns fins i tot defineixen la sardana com un acted'ofrena al sol, basant-se en la semblança del nombre i el ritme dels compassos, amb les 24hores del dia ( 8 curts-nit, 16 llargs-dia ).
La sardana esta relacionada amb ritus religiosos ja que es ballava dins dels temples o davantd’ells. A l’edat mitjana ja trobem prohibicions de ballar aquesta dansa.A l'Edat Mitjana, per exemple, existeix el ball rodó i el ball mesclat que, per les sevescaracterístiques podrien ser els precursors de la sardana. El que si ens consta certament ésque durant el segle XVII la sardana es converteix en la dansa de "moda" entre l'aristocràciai la cort del rei.
La sardana és ballada majoritàriament a Catalunya (inclosa la Catalunya francesa).
"Aplec" és: "Reunió de gent, generalment a l'aire lliure, amb motiu d'una festa o celebraciódeterminada.".   http://sardanista.cat/fed/
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Aplec (detall)Ricard Opisso Sardana. Opisso

Algunes manifestacions artístiques que condueixen a la sardana.

Dansa delscaçadors Ripoll Casa particular aGirona Picasso

La sardana és un símbol d’entesa entre la gent, de convivència. Es basa en una activitathumana molt antiga com és la dansa. Si una cosa tenim en comú els éssers humans és queen totes les cultures i en tots els temps, la música i la dansa sempre han estat presents. Ésuna activitat divertida però també es fa servir en situacions de dol, rituals màgics o previs alcombat entre tribus o a la cacera.És un tema freqüent en l’art plàstic ja la dansa, juntament amb totes les manifestacionsartístiques, formen part de la cultura dels pobles.
  La dansa. Matisses. XX

          La cacera. Miró s. XX Pinturesprehistòriquesdel Llevant

Els peus. La sardanaPicassos. XX
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Plat de Paterna. E. medieval

Picasso. Ceràmica amb el motiu de lasardana

Toni López. Sardana.Foto digital s. XXI

Les tres gràcies.Boticellis. XV

PROJECTE INTERCICLES
Activitat lliure en grup o individual d’aplicació del tema a una tècnica i desenvolupamentd’un projecte de treball fora de l’escola. Temps d’execució: un mes. Seguiments delprojecte: 3 cops (inici o presentació, seguiment del desenvolupament del projecte iseguiment de la aplicació tècnica). Data de presentació i exposició. Com l’activitat esdesenvolupa fora de l’escola, els grups són lliures, intercicles o el treball és individual. Espremia amb un punt extra en cada una de les següents situacions:
▪ Si el grup està format amb gent de diferents cicles.
▪ Si el nivell tècnic aconseguit és prou bo.
▪ Si estèticament funciona.
▪ Si presenta novetats.
▪ Si s’apliquen conceptes explicats a classe durant el curs.
▪ Si el procés tècnic i el diari tècnic presentat és molt correcte tan a nivell de contingutscom a nivell estètic (sempre que s’hagi treballat el diari tècnic amb anterioritat)
BIBLIOGRAFIA
▪ dir. Faerna, José Maria (1995 ) Isidre Nonell .Col. Los impresionistas y su época. Barcelona . Ed. Polígrafa.
▪ CADENA, J.M. (2003) Opisso, Barcelona. Col. Petritxol 8.
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▪ CASALDÀLIGA, P. I GUERRERO, J. (Fotografia) (2005) El ulls dels pobres.Barcelona. Ed. 62
▪ SORIANO, TINO (2005) Catalans. Barcelona. Ed. 62
▪ STANTON, JANE (1994) Dibujar y pintar retratos. Col. Curso de arte. Estella(Navarra) : Ed.Blume.
▪ Rebull. Catàleg de l’exposició. Centre cultural Palau de la Virreina. Setembre-octubre 1982. Barcelona
▪ DEVANE, JOHN. (1996)Dibujar y pintar el retrato. Madrid: Tursen/HermanBlume.
▪ Sobre la pel·lícula Freaks: ROBBINS, TOD (1974). Espuelas, Inclòs en Horrorscope:Mitos básicos del cine de terror; recopilació i pròleg per Juan Antonio Molina Foix. Madrid:Nostromo,. 2 vol.

▪ En los números 27 al 30 de "Batman: Legends of the Dark Knight" (1992) titulada "Faces"(Caras), escrita y dibujada por Matt Wagner, se cuenta como Dos-Caras se pasa dos añossecuestrando a varias personas deformes para crear una micro-sociedad libre de prejuicios. Todoslos seres deformes que Dos-Caras secuestra son los mismos que aparecen en "Freaks". Alejandro
Rivas en http://tepasmas.com/curiosidades/freaks

WEB
▪ Sobre Edward Munch i el crit (La imatge està treta d’aquesta pàgina.):
http://www.xtec.cat/~fmolina6/20munch.htm
▪ Sobre el dibuixant Ricard Opisso:http://www.homines.com/arte_xx/crono_ricard_opisso/index.htm
▪ Sobre els 4 gats:http://www.webpersonal.net/romeu/los4gats.htm
▪ Dibuixar caricatureshttp://comodibujar.blogspot.com/search/label/Todos%20los%20tutoriales
▪ Museus:http://www.museu.gulbenkian.pt/mainb.asp?size=sup&lang=pt
▪ Audiovisuals. Recursoshttp://www.xtec.cat/audiovisuals

▪ Figura humana i dibuix (en anglès)http://www.figuredrawings.com/
▪ Altres experiències en la web:
S’han fet diverses propostes per treballar el propi cos amb medis audiovisuals. Podeutrobar informació molt concreta en:
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http://www.xtec.es/~aperafit/p/sjordi/a1.htm
http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/saip/sessio5/activitats/ses5act2.htm
http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/saip03/sessio4/projectes/ses4project1.htm
http://www.xtec.es/audiovisuals/av_aula/pdfs/activideo1.pdf

VOCABULARI A INTRODUIR
Tors: El cos sense les extremitats ni el cap. D’origen grec, la paraula tors significa “tija”com a noció d’eix i suport dels membres
Bust: El cap i les espatlles d’una persona.Filosofia: PensamentMite: LlegendaGargot: traç més o menys complicat que utilitza formes espontànies majoritàriamentcorbes.Performance: Activitat artística en directe.
ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET
Catalans:Isidre Nonell, Jordi Teixidor, Amèlia Riera, Ricard Opisso, Tony Catany, Joan Rebull, Miró, R. Casas, M.Fortuny, Maria Girona, Mercè Llimona, Jaume Plensa, Toni López ,Joan Maragall.
Espanyols:Carme Ibáñez, Goya, Picasso,.
D’altres països:MagritteDe ChiricoChristian VogtErhard GöttlicherE. MunchTod BrowningA. ChristieModified Toy OrchestaDjango ReinhardtBoticelli
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ÍNDEX
▪ EL CONCEPTE DE BELLESA1. Introducció pels alumnes amb un power- point2. Alguns conceptes filosòfics.3. El cabell
▪ L’AUTORETRAT I RETRAT1. Introducció2. DibuixExercicis bàsicsEl rostre. Expressions. Opisso.3. Fotografia: Creant expressions4. Vídeo:Cicle inicial : Què saps fer?Cicle mig i superior: sorolls
▪ COM EM VEUS TU, COM ET VEIG JO. IMATGE SOCIAL DE L’HOME I LA DONACicle superior
▪ EL COS HUMÀ COM  A TEMA1. Dibuixant el cos: Coneixement bàsic de les proporcions2. L’expressivitat del cos. Isidre Nonell.3. El poble gitano
▪ EL COS HUMÀ : ESCULTURA I FOTOGRAFIA1. Infants. Joan Rebull.2. Adults. Toni Catany3. La vellesa4. Altres cossos
▪ LA SOCIETAT REPRESENTADA A TRAVES DEL DIBUIX1. La caricatura2. Opisso3. La moda
▪ FIGURES ENLLAÇADES : LA SARDANA
▪ FONTS
▪ VOCABULARI   A INTRODUIR
▪ ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET
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3. Dibuixar la Natura
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DIBUIXAR LA NATURA
“La Natura ens proporciona una amplia varietat de motius de reflexió”39

▪ Introducció
Dibuixar la Natura és un exercici que va més enllà  del desenvolupament d’una tècnica.Dibuixant s’aprèn a observar, a tenir paciència, a buscar el detall, a ser ordenats, a captarl’essència d’aquell ésser animal, mineral o vegetal que tenim davant, a conèixer les sevescaracterístiques i finalment a traçar ràpidament allò que hem observat, sentit i assimilat.El primer que hem de fer abans de voler dibuixar la Natura, és saber la manera en queens volem relacionar amb ella. Hi ha persones que tenen una curiositat científica ibusquen en la representació de la natura conèixer aquells éssers d’una manera mésprofunda. Actualment per un científic, la fotografia i el vídeo són eines molt més eficientsque un pacient dibuix però al llarg del segle XIX i bona part de XX, era una einaimprescindible pels Naturalistes.Un artista també pot buscar fons d’inspiració en les formes i colors de la Natura perproduir obres u objectes estètics. Pintors, escultors, joiers, dissenyadors…han begut de lesfonts de la Natura per produir meravelloses obres d’art. Recordem el Modernisme,observem una arquitectura de Gaudí, una joia dels Masriera o una pintura de Rusiñol.El raonament i l’observació previs a l’esbós, fan plantejar-se preguntes respecte de lescoses, a ordenar idees i a captar cada vegada més detalls de la realitat. Una persona amb unacapacitat per captar el seu voltant i raonar-lo, és una persona més crítica i capaç deenfrontar-se al món i trobar solucions. També serà capaç de gaudir del seu entorn,comprendre’l i conservar-lo.El quadern de camp es converteix dins d’aquesta proposta en un element fonamentalper desenvolupar la creativitat, per avaluar la capacitat d’observació, per recollir lapersonalitat de cada petit artista, per deixar constància del bons moments, dels pensaments,fets, dades i sobre tot, dels dibuixos d’una època. Ha de ser el recull d’una bona època.UN PROJECTE COMÚ

“Tothom és capaç de fer un petit esbós de forma innata: dibuixar és una formamés natural de comunicar una idea que l’escriptura, a la qual va precedir”40

▪ La construcció d’un quadern de camp
El quadern de camp ha de tenir unes característiques que el facin còmode i pràctic acada edat. Proposem un model comú pensat no només per fer esbossos sinó que permet larecollida d’elements al llarg del passeig.La mida dels fulls no excedirà un DIN A4. Han d’anar lligats amb una espiral el quepermet recollir els fulls de manera compacta. Aquests poden ser variats i es proposaconfeccionar-lo a base de llibretes velles i papers de reciclat. És important que hi hagi tottipus de paper, preferiblement llis (encara que els quadriculats poden anar bé per certsapunts ràpids o per fer anotacions), de diversos colors i gruixos i uns papers d’aquarel·la“bàsic” al final intercalats. Les tapes han de ser dures i rígides de manera que permetindibuixar a sobra. El més viable és el cartró rígid que es pot comprar en una tenda                                               

39 VARELA SIMÓ, JUAN M.  Dibujar la naturaleza. Ed. Del Serval. Col. El arte de vivir. Barcelona1997. (Pàg. 6) Traduït al català.
▪ 40 VARELA SIMÓ, JUAN M.  Dibujar la naturaleza. Ed. Del Serval. Col. El arte de vivir. Barcelona1997. (Pàg. 6)
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especialitzada en paper, ja tallat a mida. Les tapes d’aquest cartró poden portar afegida unabossa amb diferents compartiments o amb tancament (com la dels aliments congelats) perpoder ficar mostres de vegetació, sorra, petits minerals, papers, fotos, per portar els estrisde dibuix (llapis, goma, maquineta i colors)… La bossa ha d’anar enganxada en l’exterior deles tapes per no molestar a l’hora de dibuixar i es convenient posar-hi el nom.
▪ Bibliografia recomanada:

SIMBLET, SARAH. Cuaderno de dibujo. Ed. Blume. Barcelona 2007Moltes idees al respecte.
▪ Exercicis previs41

Normes a saber abans de realitzar aquests exercicis :

1. Agafar el llapis lleugerament, sense fer massa força, de manera que es pugui            fer el joc amb el canell i el colze.2. No apropar-se al full mentre es dibuixa. S’ha de tenir una visió de conjunt.3. No moure el full per dibuixar, moure la mà.4. No recolzar la mà a sobre del full, això manca d’agilitat a l’hora de fer les línies.            Si el dibuix és petit o són detalls si que es pot recolzar la mà però lleugerament.5. Sostenir el més vertical possible el quadern per no crear deformacions            de perspectiva.

La dificultat de comporta plasmar en un esbós el moviment d’un animal en el seuentorn, és, precisament, el repte més interessant d’aquesta activitat. No es tracta de dibuixarperfectament i al detall, sinó saber sintetitzar el que és essencial. Per altra banda, el fet desortir a la Natura a dibuixar, permet ampliar l’experiència amb la resta dels sentits: les olorsde les plantes, l’aire a la pell, la textura de la terra, dels arbres, de la sorra, els sons de lanatura…Tot això comporta la comprensió de l’obra a fer.Els exercicis següents serveixen per donar habilitats a l’alumne. Són prèvies a l’activitata l’aire lliure. Per aquells que no tinguin una capacitat d’observació i una habilitat gràfica,seria una mica decebedor posar-s’hi de cop a dibuixar animals en moviment. Per això, elsexercicis d’observació i dibuix han de ser una constant en el programari de tota la primària il’educació infantil.Els dos primers exercicis es poden realitzar de manera assídua a classe o a l’aula de V. IPlàstica.
3. Exercici d’observació:

1ª. Objectiu: Aconseguir fixar detalls en la memòria, sintetitzant i desenvolupant lacapacitat crítica i analítica davant d’un motiu (objecte immòbil).
1b. Material:Objectes. Balança, quadern, llapis, goma i maquineta. Colors o aquarel·les.1c. Realització:
                                               
41 Més exercicis a l’annex
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Situar un petit i senzill objecte davant de cada alumne (va molt bé, situar diverses pecesde fruita ja que desprès podran assaborir-les: maduixes, grill de mandarina o taronja, mitjapoma…).Els alumnes han d’estar còmodes davant d’aquest objecte i portar el seu quadern decamp. És important el grau de concentració.Cada persona ha d’analitzar el seu objecte seguint el següent guió (es pot fer en veu altaper tots):
- Proporcions: Gran, petit, mitjà.
- Material:  Fusta, carn de fruita, metall compost de diferents materials…
- Dur, tou, flexible, rígid, aquós…
- Volum: Comparació amb una figura geomètrica.
- Pes: Anotar el pes de la peça desprès de pesar-la a la balança.
- Textura: Suau, aspre, llisa, rugosa, ratllada, metàl·lica, amb estampat.
- Reflecteix la llum? De quina manera?
- Colors. Brillants, opacs, fluorescents, deslluïts …
- Funció. Podria fer la mateixa funció si canviés la grandària o la forma?
- Podria fabricar el mateix objecte amb altres materials? Coneixes altres vegetals, fruites,minerals…semblants? Quines diferencies i semblances trobes?
- Si és menja…defineix el sabor (agre, dolç, salat, insípid, sucós, amarg, agradable,desagradable…)
- Pel tacte, defineix la sensació: fred, calent, tebi, rugós,suau, agradable, tendre…
- Pel so: greu, agut, metàl·lic, sord, vibrant…
- Finalment : Què és?

Anotar breument els comentaris (paraules) al voltant delfull deixant un espai per dibuixar l’objecte en diferentsposicions (3 posicions). Han d’organitzar el full. No podenutilitzar més de dos fulls (control de la grandària de lesparaules i del dibuix). Poden acolorir amb colors o aquarel·lessi el paper ho permet.Aquest exercici es pot fer moltes vegades a estones lliuresen un racó de la classe. L’alumne ha de tenir a l’abast el seuquadern i una capsa amb objectes varis que poder dibuixarfent el procés d’observació sense ajuda i dibuixant en diversesposicions. Iniciació al quadern de camp:Alguns exercicis d’observació al cicle inicial i P5
amb alumnes del ceip Torrent de Can Carabassa de Barcelona.42

2. Exercici de memòria.
2ª. Objectiu: Aprendre a mirar.2b. Material: Objectes, teles o mocadors, quadern, llapisafilat.2c. Realització:Es tenen objectes diferents a la classe, aquesta vegada tapats
                                               
42 Tots els exemples d’alumnes presentats en aquest treball, són part de l’estudi fet al llarg d’aquest any dellicència en escoles i tallers de plàstica i en aquest cas, portats a terme per l’autora del treball.
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amb una tela. Els alumnes han de situar-se davant d’un objecte qualsevol que no sabranquin és. Quan la/el mestre indica, es destapen i s’observen atentament durant un minut.Quan s’acaba el temps es torna a tapar. Es el moment de descriureoralment, el que han observat en base al mateix guió anterior.Una vegada descrit i sense mirar l’objecte, dibuixar el que es recorda al quadern. Posar ladata és important per comparar treballs posteriors. També es poden fer anotacions lliures ianotar el nom de l’objecte dibuixat, el lloc, si plou o fa sol (per la llum i l’estat d’ànim) i endefinitiva, qualsevol informació que aquella persona vulgui anotar.Una vegada dibuixat, destapar l’objecte. En aquest moment l’alumne ha d’adonar-se delsdetalls que li han passat per alt. La segona vegada que es fa aquest exercici, els detallsrecordats són més nombrosos. La tècnica del dibuix es va adquirint paral·lelament.
3. Captar l’essència del motiu.

3ª. Objectiu: captar i representar les formes bàsiques d’un objecte.3b. Material : quadern, llapis, colors, gravadora.
3c. Realització:Un exercici divertit pels alumnes consisteix en sortir al pati o al parc a dibuixararbres, un banc, un gronxador, una flor…en un temps determinat.Primer escollirem un arbre i deixarem, desprès d’aconseguir una mica de concentració,  unminut per observar el motiu. La/el mestre fa una petita descripció que inclou detalls sobrela forma, grandària, color i un comentari més abstracte sobre el que li sembla, li recorda o elque observa. Per exemple:

“Aquest arbre tan gran té un tronc fort, ample i rugós. Fixeu-vos com pugen les tres branquesmés grans i com a partir d’elles surten altres més petites. Algunes s’estenen en paral·lel al terra, es adir, segueixen la mateixa direcció que el terra. És tan alt com aquell edifici. És més alt que ample.Jo en aquella branca de la dreta, hi penjaria un gronxador taronja. M’agraden aquest arbrescentenaris! Si poguessin parlar, ens explicarien un munt de contes.”
Una vegada dit això se’ls invita a dibuixar-lo al seu quadern de camp. Observeu que nos’ha dit quin tipus d’arbre és. No cal saber què és el que es dibuixa per representar-lo bé iestà comprovat que es memoritza millor un nom quan abans tenim informació sobrel’objecte.
En els següents exercicis, el motiu pot ser lliure.  L’alumnat ha de saber que una micaabans de posar-s’hi a dibuixar, ha d’observar el motiu i pensar sobre la seva forma, color,grandària, proporcions… Mentre els infants dibuixen, la/el mestre, va gravant elscomentaris que s’obtenen desprès de l’observació.
Quan s’hagi acabat la sessió, s’exposen elsdibuixos i s’escolten les observacions de cada un d’ellsque s’han gravat.

Paisatge de Collserola vist des del pati de l’escolaTorrent de Can Carbassa per una alumna del C. Inicial
ComposicióEls més petits solen tenir una especial intuïcióper fer composicions equilibrades tan en color comen distribució del elements.Aquesta naturalitat es perd quan comencen a créixer i intenten imitar dibuixos oficar molta informació gràfica. Uns breus conceptes sobre composició els hi faran veure
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més agradable el dibuix i a partir d’aquí podran experimentar i buscar la seva forma decomposar.1er. Ordenar els elements del dibuix en essencials i accessoris i eliminar aquestsúltims. 2on. Definir l’element principal, el que volem destacar i col·locar-lo estratègicamenten una de les línies essencials de la composició o engrandir-lo.3er. Donar formats amb la secció àuria marcada i fer exercicis de col·locaciód’elements.4t. Moure l’horitzó5è. Moure l’eix vertical a dreta i esquerra i col·locar un element. Observar quin és eldibuix que destaca més.6è  Jugar amb les diagonals. Trenquen la rutina i indiquen moviment.7è. Jugar amb línies corbes. Dulcifiquen la composició8è. Jugar amb verticals i horitzontals, trencades i corbes9è. Jugar amb un conjunt de línies.
El color a la natura

Casi tots els colors de la natura surten dels terciaris. 43És bo fer alguns exercicis de color a partir del c. mig, identificant el nom d’algunsd’ells. (blau ultramar, blau prussià, ocre, groc cadmi, magenta, verd maragda,Amb l’aquarel·la i també a partir d’aquest cicle, s’ha de començar a practicar la tècnicamés acuradament:. Per exemple han de saber a final del cicle superior el següent respecte ala tècnica de l’aquarel·la i el dibuix de la natura:
- No utilitzar masses colors junts per donar lluminositat als dibuixos.
- Saber graduar els colors a partir de l’aigua amb que es dissolt el pigment.
- Saber crear efectes de llum, traient el color amb el pinzell.
- Controlar l’aigua que mulla el paper i els contorns dels dibuix.
- Saber fer de memòria algunes barreges bàsiques per obtenir colors del mar, la fusta, lapedra… (al marge d’experimentar noves tonalitats).
- Aplicar en el quadern, petits detalls de color en fragments de dibuix, sense omplirmassa extensió ja que ens faria perdre temps i ens embrutaria altres pàgines delquadern.
-  Aplicar correctament la pinzellada i saber quins són els pinzells adequats perl’aquarel·la.
- Dominar l’aplicació dels colors càlids o freds segons l’hora del dia, la llum, l’estació del’any, la temperatura.
- Conèixer el recurs de la perspectiva atmosfèrica per aplicar els colors en un paisatge.
- Haver combinat l’aquarel·la amb la tinta, haver utilitzat diferents eines d’aplicació delpigment, a part del pinzell (com l’esponja per exemple) , haver provat l’aquarel·la ambdiferents presentacions: pastilla, colors aquarel·lables, tub i diferents qualitats.

                                               
43 Recordar amb la roda de color els colors primaris, secundaris i terciaris. Al cicle superior, desprès de 4 anysja han d’haver memoritzat la roda bàsica dels colors i han d’haver practicat molt amb les barreges. És més,haurien de tenir una paleta personal que utilitzessin en els seus dibuixos.
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QUADERN DE CAMP 1: ELS ANIMALS
▪ Pintant animals

A l’hora de pintar animals també és necessari plantejar-se un objectiu i en base aaquest, desenvoluparem l’experiència. Aquí exposo alguns d’ells. Afegiu a la llista el vostresi no hi és.L’experiència que proposem és la dibuixar animals vius d’un zoològic però aquestquadre servirà d’orientació per desenvolupar les activitats més adients a cada centre.
Objectiu Activitat Lloc Procés de dibuix
1. Dibuixar animalsmicroscòpics Recollida de mostresObservació al microscopiDibuix durant l’observació

Bassa, Laboratori,Parc… Observació de cada un delselements, dibuix delsanimals observats ambllapis dins d’un marc. Ús delcolor opcional.2. Dibuix d’animalsdomèstics engabiats Observació dels animals.S’escull una de les parts del’animal, normalment, cap idesprès d’encaixar-lo, esdibuixen només els detalls dela part escollida.

Granja, casa,escola Si heu portat a l’escola unanimal, heu de procurar queestigui tranquil i no usfiqueu  tothom a l’hora, asobra. Quan estigui tranquilserà quan podreu tenir lamillor postura i s’estarà mésquiet.Encaix de les formes peraconseguir una proporciócorrecta amb línies moltsuaus. Començar a treballarels detalls del cap amb elllapis HB. Treballar lesombres amb 2B i 4B3. Dibuix d’animalsdomèstics lliures Observació, comentari i presad’apunts en el quadern decamp.
Granja, casa, parc,pati de l’escola,carrer o plaça.

L’activitat necessita d’unaestona d’observació mésllarga. Ajuda que escomentin les observacionsen veu alta. Es millorescollir animals tranquilscom les vaques però sil’alumne domina l’esbósràpid, pot fer una sèried’estudis d’un animal enactiu.
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4. Dibuix d’animalslliures urbans És important en aquestexercici, prendre apunts ràpidsperò també dibuixar l’animal alseu entorn urbà o ambqualsevol detall que mostri queestem dibuixant fauna urbana.Per exemple, un colom elpodríem dibuixar al costatd’una pota del banc del parc, asobre d’una font o amb elmosaic de la plaça com a fons.També podem dibuixar edificiscom en el exemple, en aquestcas s’haurà de dominar laperspectiva.

Ciutat Descobrir en l’entorn urbàla fauna és apropar-se més ala natura en un espai hostil.Hi ha espècies que nomésviuen als nuclis urbans,altres que s’han adaptat persupervivència i altres quel’estan invaint (com lesgavines a les costes). Unabona forma de saberconèixer un munt d’animalsque viuen al costat nostre.Bloc d’esbossos, llapis iaquarel·la o capsa de colors.

5. Dibuix d’animalssalvatges Per dibuixar animals salvatgesés important el silenci a l’horade buscar el model.El primer es esbossar moltràpid totes les observacionspossibles sense voler detallarmassa. Podem fer unmoviment, un nas, un ull, lesorelles… però senseentretenir-se.Llapis i anotacions dels colors iels detalls. Posteriormentelaboració del conjunt.

Muntanya, platja,fons marí, cau,riu, espai protegit…

És el dibuix més difícil peròel que dona més satisfacció iel que desenvolupa més lescaracterístiques d’un bondibuixant: observació ipaciència.Podem necessitar binocles,teleobjectiu o lupa, blocd’esbossos i llapis de minaamb goma. Indicar elscolors escrits i realitzarabundants i breus apuntsper desprès composar undibuix sencer. L’aquarel·laés pot utilitzar si la tècnicaja és domina. Ens permetfer ràpids  senyals delscolors que estem observat.6. Dibuix d’animalssalvatges engabiats Hi ha una sèrie d’animals alszoos, ideals per dibuixar: elsrèptils. Es passen horesdormint. Començar peraquests, seria un bon exercici.Desprès els goril·les si estan debon humor, els lleons i elsaltres animals cada vegada mésmoguts.

Zoo, Museu,escola (terrari,peixera…)
Dibuix d’insectes, rèptils,peixos, mamífers, aus…L’espai limitat de la gàbiapermet que l’animal estiguipermanentment dins delcamp de visió i el dibuix potser més acurat. Llapis iaquarel·la.

7. Dibuix d’imatgesd’animals: fotografia,un altre dibuix, unquadre…

Cada persona escull unafotografia de l’animal atreballar o un aspecte d’ell i elreprodueix al seu quadern.Seria interessant enganxar lafotografia al costat.

Revistes denatura, imatgesd’Internet, fotospersonals, museusi exposicions,llibres…

Aquests exercicis van moltbé per aprendre a captar lesformes bàsiques quan es volconèixer un animal concret.Són els primers exercicis oaquells que es fan quan noes pot observar directamentl’animal desitjat. Sempreque sigui possible, s’han decompaginar ambl’observació directa.
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8. Dibuix d’animalsmorts, dissecats,esquelets…
Observació d’animalsdissecats, peixos o altresanimals morts. Tenir cura de lacomposició i d’aquells aspectesa observar i dibuixar.L’originalitat en aquestsdibuixos a vegades és mésimportant que la representacióreal de l’animal.

Museu deCiències,exposicions decol·leccions,escola, mercat…

Natura Morta. Anatomia.Dibuix a color amb llapis,tempera, ceres, pastel, oli oaquarel·la, amb molt detall.Permet dibuixar l’animal endiverses posicions i elsdetalls més insòlits. Permetdibuixar l’entorn on estàexposat (per exemple unmercat). Dona una visióestàtica de l’animal, eldibuix guanya en detallsperò perd l’essència vital del’ésser viu. No es descartacom observació científica ianàlisi anatòmic.

9. Entorn de l’animal Dibuixar l’animal en el seuentorn implica dibuixar unpaisatge, textures…
Natura: nit o dia. El format d’aquestsdibuixos serà més gran queel d’una llibreta d’esbossos iserà molt útil la fusta i lespinces amb fullsindependents de diversesqualitats i colors. Tècniques:tinta de la Xina,aquarel·la…

10. Elements: plomes,petjades, ou… Dibuixar elements trobats enun passeig pel bosc com unespetjades, plomes, un niuabandonat …Fins i tot es potesbrinar l’animal sense queestigui explícitamentrepresentat.

Passeig pel bosc,muntanya,platja…Cadaestació de l’any icada indretcomportasorpreses.Aprofitar perrecollir unacol·lecciód’element que espodrien incloureal llibre de camp

Lupa, colors aquarel·lables.Bossa o capsa per recollirelements.

11. Textures: escates,pell, pels… És interessant ser capaç dedibuixar les textures delsanimals. D’aquesta manera, esté un altra visió del mónanimal. Es pot fotografiar latextura escollida per tenir unrecull d’imatges.

Escola. Recull depetites closques,plomes…
Lupa, llapis, colors. Aquestés un dibuix estètic. Larecreació de les texturescomporta el gaudir derepresentar-les.
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Dels dibuixos resultants de totes aquestes experiències, podem fer sessions de gravats, estampat… Qualsevoltècnica a partir del material obtingut.La màquina fotogràfica és molt útil per captar imatges (ex.11) però mai ha de substituir l’observació directa,per tant, seria interessant en aquesta pràctica, utilitzar-la només con a eina per captar imatges interessants pertenir a l’aula i en tot cas, les imatges captades poden ser un pas previ de l’exercici 7.

▪ La sortida
Es proposa una sortida a un parc zoològic  (hi ha moltes alternatives a prop de cadaescola: centre de recuperació d’aus, granja…veieu llista a l’annex)El motiu pel qual es proposa un parc zoològic és perquè partirem d’una figuraimportant que va portar la fama al zoològic de Barcelona, portant un goril·la blanc, elFloquet de Neu. Aquest personatge es diu JORDI SABATER  PI.Si bé aquest famós naturalista català és conegut popularment per aquest fet, el cert ésque al llarg de la seva vida ha fet molts estudis sobre la natura i les tribus africanes, omplintun munt de quaderns de camp que té perfectament ordenats ja que són un valuós testimonide les seves recerques i descobriments. Per saber una mica més sobre aquest naturalistaveieu el següent apartat.
http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/catalan.asp

▪ Jordi Sabater  Pi44
Nascut el 2 d’agost de 1922, va patir la guerra civil quan era un adolescent. Un familiarli va oferir la possibilitat de treballar a Guinea Equatorial (abans colònia espanyola45) en unaplantació. Allà, a la selva africana, es va interessar pels costums d’un poble molt proper a lanatura, el poble de fang. Va estudiar els costums indígenes, va aprendre la seva llengua iva fer molts dibuixos al seu quadern.La sort i l’interès el va fer coincidir amb científics de prestigi que el van orientar en elsseus estudis com el de les granotes Conraua Goliath. Són granotes gegants en perilld’extinció que poden pesar més de 4 quilos. Amb l’ajuda dels indígenes fang, vacomprendre els hàbits, alimentació, reproducció i va aconseguir reproduir-les en captivitatper poder protegir l’espècie.

Home fang-fang
Aquest dibuix comparala grandària amb una persona

                                               
44 Podeu ampliar aquest resum consultant el llibre: SABATER PI, JORDI  El traç de la Natura. Ed 62.2001 Barcelona.
45 Colònia: Un territori fora d’un país que pertany a aquest tant política com econòmicament. Espanya tenia aprincipis del s. XX algunes colònies a l’Àfrica.
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granota goliath: apunts
Desprès va estudiar una espècie d’ocell anomenat ngom, vébek,mbubu o gwégwé, segons la tribu, que tenen l’habilitat de conduircap al rusc de la mel. El nom científic d’aquestes aus ésMelichneutus robustus46 o cua de lira. L’ocell fa un vol en espiraliquan té localitzat el rus, baixa en picat cap a ell, emetent (gràcies a les seves plomes de lacua) un so característic semblant als frens d’una vella bicicleta47. Una altra vegada el poblefang li va ajudar. Va trigar 6 anys en trobar aquesta espècie desconeguda però mentrestant,va estudiar altres ocells indicadors de mel, de manera més profunda.

Ocell cua de lira
Chapin era el científic que havia provocat la recerca de l’ocell cuade lira. Ell mateix va proposar a Sabater estudiar els goril·les jaque en aquest temps no hi havia estudis científics sobre ells i les coses que se sabien erenbastant fantasioses. Jordi Sabater coneixia a Lluís de Lassaletta, un comerciant d’animalspels zoos de EEUU i Europa, i li va proposar que l’ajudes en la seva investigació, demanera que no fos recordat només per ser un traficant d’animals i expoliador delpatrimoni.
Sabater amb un grup de pigmeus

  El va convèncer i van començar la difícil recerca,mentre l’esposa de Sabater, Núria, que va col·laborarsempre intensament amb el seu marit en els estudis, esfeia responsable de la plantació. Els goril·les semprehan estat amenaçats de mort ja que els indígenesmengen la carn, els traficants se’n duien les cries imataven les mares…tot i que hi havia un llei al 1956 que els protegia. Van poder observar idibuixar molts goril·les, ximpanzés, bonobs, conèixer i descriure els costums, fotografiar-los i un dia va aparèixer NGUI NFUMU, el goril·la blanc. Benito Manié, va matar ungrup de goril·les que entraven a la seva plantació i es menjaven la collita. En anar acomprovar que estaven morts, va sentir els plors d’una cria i va veure que era tota blanca.Naturalment, va anar a fer negoci, pensant en que la podria vendre al blanc que estudiavagoril·les, Sabater. Aquest va pagar 15.000 ptes (90 euros) i en va tenir cura ja que estavadesnodrit i ferit. Va passar a ser un més de la família. Desprès va portar-lo al zoo deBarcelona, on contràriament al desig de Sabater se li va començar a anomenar Floquet deNeu o Copito de nieve.
                                               

46 Si us adoneu, tots els nom científic es posen en un idioma del qual deriven el català, castellà, francès,italià…i que era la llengua dels romans: el llatí.
47 . Quan té localitzat el rus, busca persones i les condueix mitjançant aquest so cap a ell. Els indígenes agafenla mel i deixen la cera, restes de mel i larves que són el veritable aliment del cua de lira. Per tant hi ha unacol·laboració entre persones i ocells.
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Diversos apunts de goril·les i primats

A favor o en contra dels zoos?
Quan Sabater Pi va tornar a Catalunya, va treballar com a conservador al zoològic deBarcelona on va poder estudiar amb més comoditat els goril·les i primats que hi tenien.El zoo també li va proporcionar fer estudis d’altres animals com els guacamais, elefants,rinoceronts…Ell defensa l’existència de zoològics sempre que estiguin en bones condicions, ja quepermet apropar els animals als estudiants i als científics. Considera que els animals hand’estar en semi-llibertat i no en gàbies, formant grups i una vida social. Reconeix que el zoode Barcelona necessita una remodelació. Proposa l’especialització dels zoos i pel deBarcelona la dedicació als simis. Hi zoos com el de San Diego als Estats Units, que semblenun parc natural, és immens. A Barcelona, s’està pensant en un nou concepte de zoo.Col·leccionisme i l’exhibició d’animals, venen d’antic i els regals d’animals a reis igovernants ha sigut l’origen d’alguns zoològics. El de Barcelona va tenir el seu origen en elParc del Laberint d’Horta. El seu propietari, Martí Codolar, hi tenia una col·lecciód’animals. Una vegada l’ajuntament va comprar el Parc, també anaven els animals inclosos.En un món on cada vegada hi ha menys oportunitats per la natura, la pregunta és:

Tenen actualment una funció important els zoos?
Què en penseu?
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REALITZACIÓ DEL PROJECTE
▪ El material

1. Un llapis HB (personal)2. Una goma normal de molla de pa (Milan), una maquineta metàl·lica, llapis de colors:vermell, groc, blau (preferible clar), marró, verd i taronja. (compartit en parelles).3. Quadern de camp.4. Opcional: binocles, lupa.5. Paper Basik per aquarel·la i capsa d’aquarel·les. (realització final)
▪ Utilització del quadern de camp

Per als infants, el zoològic representa una forma d’obtenir imatges d’animals als qualsno tindrien accés si no fos perquè viuen al zoo. Una vegada arribats al lloc, es convenientfer un repàs de materials. També s’han de recordar les normes de comportament ja quel’èxit dels dibuixos i de l’experiència, es basa en un màxim respecte per aquells éssers viusque  es deixen fotografiar, dibuixar, observar…i que mai fan cap comentari groller.Per grups, s’organitza un itinerari que comenci per la zona on viuen els animals menysbellugadissos, per exemple, els rèptils. Però abans d’entrar es pot explicar una història. 48Una vegada situats a la zona escollida i deixant uns minuts per la concentració il’observació, es comencen a fer petits esbossos a llapis. S’ha de dibuixar el contorncomençant per parts del cos de l’animal, que interessin. Es fan a mà alçada. Per captar unmoviment es dibuixen línies que conformin l’esquelet amb els punts d’inflexió.
Exercici de contorn d’un animal en moviment.Del llibre Dibujar la Naturaleza49 (pàg. 87)

Exercici de contorn fet per una alumnade 6è de l’escola Torrent de Can Carabassa.

Exercici de contorn fet per un alumnede 1è de l’escola Heura. Primer intent.

                                               
48 Per introduir el recorregut, proposem un conte sobre el cocodril. Es tracta d’una història que no diu el nomde l’animal en cap moment, sinó que fa una descripció que ajudarà a identificar-lo i a reforçar l’observació. Elpersonatge de l’ocell correspon a cada un dels infants que s’apropen al cocodril amb respecte i bonesintencions, sense por. El personatge del mico, pot assumir-lo el/la mestre, que envia l’ocell, amb tota laconfiança del món,  per saber com esta el seu amic.
49 VARELA SIMÓ, JUAN M.  Dibujar la naturaleza. Ed. Del Serval. Col. El arte de vivir. Barcelona1997.
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Passos per fer un esbós.Del llibre Dibujar la Naturaleza (pàg. 36)

Exemples de dibuixos inacabats amb una líniaexpressiva.Del llibre Dibujar la Naturaleza (pàg. 32)

Si l’animal es mou o marxa, es deixa tal com esta. Mai s’esborra. Un dibuix inacabatté el seu encant i aviat s’aprèn per on començar. És útil recordar que abans de dibuixar s’had’observar i fer-se preguntes a fi de memoritzar aquells aspectes de l’animal mésinteressants. Si es vol fer ombrejats, es poden seguir les pautes dels exercicis previs a lavisita que recomanem.50

Exemples d’ombrejat. Taca, línies, punts, aiguada i ento continu.Del llibre Dibujar la Naturaleza (pàg. 34)

1 2

3 4

Exemples d’anotacions.1. Anotacions ràpides com apunts, ambrectificacions. Apunts a tinta.2. Esquematisme per anomenar les parts.3. Als detalls dibuixats de les potes en totes lesposicions, s’afegeix la data d’observació, nom del’animal, nom de les parts, comentaris sobre formai color…Informació molt complerta.4.El dibuix és molt complert i en aquest cas unsbreus comentaris són suficients.Del llibre Dibujar la Naturaleza (pàg. 76, 81, 73)

A partir del cicle mig també poden escriure comentaris o anotar els colors, etc. El cicleinicial ha de fer un itinerari més curt però variat, el que no vol dir que la seva capacitatd’observació sigui menor.En cap cas s’han de fer “dibuixos fàcils”. El fet de que siguin apunts ràpids no treu queel traç i l’observació no hagin de ser correctes. El que es dibuixa ha d’estar pensat. Lainsistència en aquest aspecte comporta un esforç per part dels alumnes que donarà resultatsbeneficiosos per la seva autoestima. També es descarten comentaris com “no ho se fer”“Em surt malament” o canviar, una vegada s’ha escollit el model, perquè no surt.
Una vegada s’han obtingut els esbossos necessaris, es farà la resta del treball a l’escola.Primer, mostrar la feina en general. Que hagi l’opció de parlar sobre ella.Posteriorment, es proposa realitzar un dibuix amb les mostres que han obtingut i aquestavegada el dibuix ha de ser més acurat i donar-li un toc de color. La tècnica utilitzada serà

                                               
50 Consulteu el llibre d’exercicis.
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l’aquarel·la, l’animal escollit dependrà precisament de la quantitat de detalls i esbossos quehagin fet.De totes maneres i per evitar que algú no hagi pogut prendre massa informació,seria bo tenir un recull fotogràfic dels animals observats, retalls de revistes de natura,paisatges i la documentació que trobem oportuna.Algunes nocions de composició pel cicle mig i superior millorarien el resultat. Alcicle superior es pot composar un paisatge per situar l’animal en el seu medi.
▪ El conte 51

Expliquen que un dia, un gran animal, desprès d’haver escapat d’una cacera, es va trobaramb el seu amic i li va dir tot enfadat:
- Estic fart de tot, amic. Els humans em persegueixen, sóc el més vell i antic dels animals,vaig subsistir als dinosaures i, tot i així no em respecten i el lleó m’ha pres el tro. Hedecidit viure al riu, lluny dels humans i dels animals vanitosos. I em passaré el diadormint. Seré el rei del Nil.
- Però, com sobreviuràs si no vas a caçar, si no vas a la font?. Com t’entretindràs senseles nostres xerrades de cada tarda? Com sabràs el que passa a la selva?
- No em cal saber què passa a la selva, ho sé ben bé el que passa!. Per beure només hauréd’obrir la boca i per menjar, esperaré que algun animal s’apropi al riu per atrapar-lo.
- Però…
- Deixa’m en pau mico! No necessito les teves xerrades! I recorda, tu i la tevadescendència: No us apropeu al riu, perquè el rei de les aigües us estarà esperant permenjar-vos!Dit això, va obrir amenaçadorament la boca, va fer un cop de cua i va desaparèixercamí del Nil.Passat un temps, el mico no deixava de pensar en el seu amic i li va demanar  al petitl’ocell:
- Busca el meu amic, si us plau i diguem com es troba.
- Però com el reconeixeré? – va preguntar l’ocell.
- Doncs, és molt gran, el veuràs fàcilment. Té una gran cua i una boca allargada i plenade dents que no pot amagar. Quan li cauen, perquè és vell, els substitueix per uns altres.La seva pell és dura, gris i amb protuberàncies. I sobre tot, es passa el dia dormint.Però, compte!, t’olorarà de lluny i, si té gana, d’una sola mossegada, t’empassarà sencer iadéu ocell!
- No pateixis mico, soc massa petit per satisfer la gana d’animals grans i massa àgil perdeixar-me atrapar.! – I va marxar volant, alegre, cap al riu.

Una vegada allà, va buscar i buscar, però no va trobar cap animal gran com li haviadescrit el mico. Decidit a descansar una mica, va veure en una roca que surava al riu, unesllavors apetitoses i es va dirigir cap a elles.PIC-PIC – PIC, umm, què bones.PIC – PIC – PIC…De sobte, va sentir una rialla greu i potent, que provenia del fons del riu. Què era això?
- Em fas pessigolles! – va dir la veu del riu.L’ocell, però, no es va moure. No sabia per què però no tenia por, sota aquella veu, hivolia reconèixer algú.
                                               
51 Aquest conte ha sigut escrit i pensat per l’activitat per l’autora del treball. Segur que hi ha molts d’altres queels podeu adaptar segons les necessitats de cada escola.
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La pedra es va començar a moure lentament com un submarí quan emergeix de lesaigües.I…sorpresa! :Era ell, el déu SobeK al que adoraven els humans! Quantes vegades  havia vist laseva figura de pedra als temples i havia menjat de les ofrenes que els humans deixaven alsseus peus!SobeK era l’amic del mico! Com es posaria de conten quan li expliqués que el seuamic havia aconseguit ser, ja no un rei, sinó un Déu!.Pensant en aquesta idea, l’ocell es va posar a riure també i es van fer amics.Ara l’ocell el visita sovint. SobeK té sempre les millors llavors per l’ocell i aquest liexplica coses de la selva, del seu amic el mico que encara no s’atreveix a visitar-lo i jugaamb ell fent-li pessigolles amb el bec.
Aquest conte va ser trobat, entre molts objectes, en una tomba, al costat del bust de Nefertiti, dinsd’una capsa que reprodueix el déu SobeK. (NOTA de la famosa arqueòloga catalana, Istar Ruper iNyam, que va desaparèixer misteriosament  mentre passejava per la riba del riu Nil al 1958)

▪ Annex
Adreces per fer les sortides

L’Aquàrium de Barcelona 93 221 74 74 Moll d’Espanyadel Port Vell, s/n08039 Barcelona, Barcelonès, BarcelonaCosmoCaixa 93 212 60 50 Teodor Roviralta, 47-5108022 Barcelona, Barcelonès, BarcelonaButterflies Center 972 83 04 62 C-65 Km 7,817240 Llagostera,Gironès, Girona
Llac de Banyoles. Bicicleta i natura per dibuixar.Museu Darder d’Història Natural http://www.ddgi.cat/plaestany/centrebtt/mapa.htm

http://www.banyolescultura.net/mdhncat.htm
Aqualeón Finca Les Basses, s/n43716 Albinyana, Baix PenedèsTarragona 977 68 76 56
Delta de l’Ebre Tarragona
Mel Múria 977 49 00 34 AV. Catalunya, 2343519 El Perelló, Baix Ebre, Tarragona
Parc Natural del Montseny Girona

http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?parc=3http://www.diba.es/parcsn/parcs/ocells.asp?parc=3&m=182&s=1028
Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera Adreça: Santuari del camp 17780 Garriguella.Telèfon: 972 552 245Propietari del centre: Bisbat de GironaSituat a l’espai natural de: l’Albera
Més informació per comarques:http://www.gencat.net/mediamb/ea/cens.htm
▪ Bibliografia
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▪ SABATER PI, JORDI  El traç de la Natura. Ed 62. 2001 Barcelona.Per descobrir al naturalista català.
▪ D’ARCI SHILLCOCK. Pintores de la Naturaleza.  1997. Ed. SEO BirdLife. Madrid.
▪ BOADA, MARTÍ. Hivern al Montseny. Diari d’un naturalista. Ed. El mèdol, narrativa. Tarragona1993.Premi narrativa Pin i Soler 1992. Pròleg Antoni Tàpies. Illustracions: Carles Puche.
▪ Dibuixants, al Montseny. La il·lustració científica al Parc Natural.  Catàleg de l’exposició. Museude Granollers Ciències Naturals. Granollers maig 2000
▪ VARELA SIMÓ, JUAN M.  Dibujar la naturaleza. Ed. Del Serval. Col. El arte de vivir. Barcelona1997.Guia per començar a pintar la Natura
▪ Obra col·lectiva. Fauna de Europa. Animales de la orilla del mar. Tikal ed. Madrid sd.Moltes imatges i explicacions senzilles.
▪ ESCOBAR, DIANA. Sons i ressons. El món dels sons naturals i la comunicació acústica animal. Ed.La magrana. Col. Esparver ciència, 18. Il·lustracions Mercè Canals. 1995. Barcelona.Té un solucionari i un llibre del professor que s’envia gratuïtament al professorat que ho sol·liciti.
▪ SIMBLET, SARAH. Cuaderno de dibujo. Ed. Blume. Barcelona 2007 Moltes idees al respecte.

▪ BROCHIE, KEITH. Text : MIGUEL DELIBES. Cuaderno de campo de la Naturalezaespañola. J.M. Reyero Editor. Madrid 1995.Interessants i espectaculars dibuixos de la fauna de la Península Ibèrica.
▪ UNGERER, TOMI. Les animaux de Tomi Ungerer. L’école des loisirs. Paris. 1990

QUADERN DE CAMP 2: VEGETACIÓ
ELS ARBRES :

LA IL·LUSTRACIÓ COM A PART DE LA INFORMACIÓ
ELS ARBRES
Què sabem dels arbres?
Orígens, aliment, color, ombra, aixopluc, creences, llegenda.
� Pinta un arbre, qualsevol arbre…Fàcil no? Ja ho tens?
� Dons anem a complicar més l’assumpte, ja sabeu que al professorat li agrada complicarsempre les coses. Ara et demanarem el mateix, pintar un arbre, però abans fes-te’nalgunes preguntes:
Quina època de l’any és?
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- Si és hivern: Con és la silueta? Té fulles o no? Com és el cel que posaràs de fons?Influeix el color del cel en el color de l’arbre? En aquest cas, quin color escolliriesper definir el conjunt?
- Si és tardor: té fulles? O li han caigut? Potser ja li ha sortit alguna flor? En aquestcas, quin color escolliries per definir el conjunt?
- Si és primavera: Té flors? A què fa olor? Quins colors té l’arbre, les fulles, les flors.Com és la llum de la primavera, fa els colors més alegres? En aquest cas, quin colorescolliries per definir el conjunt?
- Si és estiu: Té fruits? A què fa olor? En aquest cas, quin color escolliries per definirel conjunt?

Quin dia fa?: Plou, fa vent, neva, hi ha boira, fa sol, és núvol…Quina forma té l’arbre: allargada, arrodonida, oberta, tancada, cònica, està inclinat…
Ara que ja has resolt les preguntes, comencen a dibuixar…I després de tantes qüestions, ara ve la més important:

Per on començo?
Potser aquests passos et serviran:
- On col·loco l’arbre?. Recorda que les composicions molt centrades són estàtiques iavorrides i que la grandària de l’objecte dibuixat és important per determinar laimportància del mateix o la sensació d’espai. Per tant pots col·locar-lo una micadesplaçat de l’eix central i si li vols donar profunditat, juga amb altres arbres,pedres…de diferents grandàries (repassa els exercicis de composició)
- Com és el tronc, quin espai ocupa. Ves i toca’l. Com és la textura, els colors, té nusos,esquerdes? Abraça’l, li agrada molt, és un ésser viu, té sensibilitat i capta la teva escalfor.És gran, encara petit, prim…? Quantes branques li surten d’aquest tronc?
- Mira les fulles, acarona-les suaument: fixa’t en la forma, el color, les nervadures, lestaques. Té algun habitant?
Comença a dibuixar.
- Amb el llapis fes un esbós general de l’arbre. Si la proporció t’assembla bé, comença aposar-hi detalls. No cal fer les fulles una a una. Tens l’opció de dibuixar detalladamentuna part i l’altra deixar-la com esbós.
- Una vegada ho tinguis dibuixat a llapis, recorda el color que havies designat al dia ol’estació de l’any en que et trobes i fes una passada general d’aquarel·la amb aquestcolor. Pots graduar el color de fons de manera que una part quedi més intensa quel’altre, afegint més o menys quantitat d’aigua.
- Ara dona color al teu arbre amb l’aquarel·la menys diluïda, observa la part de llum i lamés fosca, les variacions tonals de la fusta, les fulles, el terra, l’ombra projectada…
- Una vegada acabat apunta la data i signa el dibuix.
Ja tens els teu arbre! Per cert, com és diu?

FITXA D’UN ARBRE
Nom comú: cat.:  xiprer, cast: ciprés.Nom científic:  Cupressaceae
▪ Espècie d’arbre de gran simbolisme, ha representat al sol i al cel.
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▪ Les dones índies de la tribu dels Navajo, prenien infusions de branques de xiprer pelseu poder reconstituent.
▪ La civilització romana el plantava a la porta de les vil·les per donar la benvinguda.
▪ Es un arbre típicament mediterrani i sempre el trobem a prop dels temples, avingudes iesglésies o cementiris.

▪ Al Japó la variant es diu sugi i els més grans els podem contemplar al parc deYakushima, a l’illa de Yaku. El sugi poblava les avingudes, protegia del sol iproporcionava fragància al visitant.
▪ S’utilitza en medecina natural per fer olis i reconstituents.

Fotografia Dibuix

Lloc pel dibuix

Dibuixar arbres.
Els primers dibuixos d’arbre al natural els recomanem fer-los a l’hivern i amb arbrescaducifolis. Això permet estudiar l’estructura de les branques que surten del troncprincipal, de l’escorça, les tonalitats, el recargolament d’algunes branques…Exercicis:1. L’estructura de l’arbre. Apunts gestuals, que indica d’una manera general, la forma enconjunt, la inclinació i que planteja dificultats en l’observació que obliguen a l’ull adisposar elements uns darrera dels altres, les diferents dimensions segons l’alçada,, lesunions, canvis de direcció…2. L’escorça. Com representar diferents textures a través de recursos gràfics com la línia,els punts, les taques…52

3. L’arbre amb fulles. Detall d’una part utilitzant l’enquadrament. Composició generaldel conjunt, a distància, observant més la forma i el color. Dibuixar una seqüència dediferent arbres per comparar les formes i les tonalitats del verd i l’escorça.4. Arbre fantàstic. Dibuixar a partir del coneixement real de la Natura i afegir elementsfantàstics, són l’últim pas, compendi de l’esforç anterior i que donen oportunitat a lacreació i expressió personal. Humanitzar l’arbre, afegir elements d’altres éssers oobjectes, donar-li sentiments…
Recomanacions:

                                               
52 Veure llibret d’exercicis generals de punt i linia.
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1. En tots els dibuixos del quadern de camp s’han d’anotar data, i a poder ser,nom de l’arbre, lloc i tot allò que es vulgui.  Els llocs d’anotacions són lliures, elstria l’alumne.2. Els primers motius han de ser familiars i senzills.3. El dibuix ha de ser esquemàtic. El temps per acabar un dibuix és relatiu. Sil’element a dibuixar està al pati de l’escola, se li ha de donar l’oportunitat dedibuixar en temps lliure. Recordem que el dibuix forma part de la diversió i l’ocide moltes persones i una manera d’oblidar problemes del dia.
DOCUMENTACIÓ
Bibliografia
▪ ABELLA, I. La magia de los árboles. Simbolismo, Mitos y tradiciones.

Plantación y cuidados. Integral. Barcelona 1996.Inclou contes i històries per infants i curiositats que agradaran els alumnes. Per donaroportunitat a la fantasia.
Webs:
En castellà:http://www.leoloqueveo.org/arboles.htm
Jardí japonès molt interessant:http://www.uy.emb-japan.go.jp/espanol/Info%20Japon/Turismo%20en%20Japon.htm

ELS HERBARIS
L’HERBARI MODERNISTA COM A FONT D’INSPIRACIÓ

ELS HERBARIS MEDITERRANIS
Un herbari és un recull d’espècies vegetals 53. Aquest recull pot ser real, es a dir,anar al bosc, agafar la planta, assecar-la i buscar dades sobre ella per fer una fitxa…o béanar al bosc, a l’hort i a la terrassa més propera i dibuixar la planta (en comptes de dibuix,es pot fotografiar.). Al dibuix li afegirem la informació escrita.Aquest últim model d’herbari és el que ens interessa i el que proposem fer. Perportar-lo a terme, farem una selecció de plantes mediterrànies i comestibles, concretamentles que tinguem a l’hort o a l’escola de natura més pròxima: Farigola, Romaní, Menta,

Camamilla, Fonoll marí, Ortiga, Orenga, figuera  de moro, Esbarzer…Cada dibuix ha d’anar acompanyat de la següent informació 54:
                                               
53 Herbari: “…col·lecció de plantes seques, premsades i convenientment etiquetades; cadascuna de lesplantes, disposada sobre una cartolina o no, és protegida per un paper plegat , anomenat camisa, e el conjuntrep el nom de plec d’herbari. Segons definició de LLISTOSELLA, J.; SANCHEZ CUIXART, A./ L’herbari.Arbres, arbust i lianes. Ed. Universitat de Barcelona. 2003 Barcelona
54 Fem una selecció del llibre de LLISTOSELLA, J. i SANCHEZ CUIXART, A. I em afegit algun apartatmés.
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Nom científic, és una paraula en llatí, llengua morta(ja no es parla) que utilitzaven elsromans i la gent culta de l’edat mitjana, de la que deriven el català, el castellà i el francèsentre d’altres llengües mediterrànies.
Família, Totes les espècies vegetals i animals s’agrupen en famílies de individus de lesmateixes característiques.Nom vulgar en català i castellà, (es pot afegir el nom de la resta de llengües estudiades al’escola). És el nom que tothom utilitza normalment per designar-la.
Hàbit de la planta: S’ha d’especificar si és arbre (un trons principal que es ramifica) arbret(més petit que l’arbre), arbust (sense tronc principal, es ramifica des de la base) o liana(planta enfiladissa). Es pot il·lustrar l’estructura per fer més comprensible la forma. Tambéles característiques de les fulles quedaran explicitades amb el dibuix d’una o d’un petitconjunt. Si l’observació és un vegetal plantat, es pot mesurar i anotar l’alçada en metres ocentímetres.Hàbitat: On s’ha trobat, condicions i ambient en que viu (sol, rec, terra, orientació,poda…)
Fitogeografia: Aquesta paraula fa referència al lloc geogràfic on es troba. El cas del nostreHerbari és “contrades mediterrànies”. Si s’especifica que és un herbari mediterrani, aquestapartat ja no cal.Floració: Mesos de l’any en que la planta floreix. Atenció! En xifres romanes (abril = IV)Nosaltres afegim:Recepta: Part comestible. Com es cuina. Suggeriments de presentació. Dibuix del platpreparatCuriositats: Anècdota que es pot trobar sobre la planta o en relació a l’experiènciarealitzada pels alumnes.Exemple per un pruner:Nom científic: Prunus cerasiferaFamília: RosàciesNom en català: prunera de fulles vermellesNom en castellà: ciruelo japonésArbre caducifoli de 2 – 6 m. Cultivat com ornamental.Floració: II – IV. Origen: SW d’Àsia, Orient Mitjà i Península Balcànica.Recepta: Es mengen els fruits. Es poden presentar trossejats amb suc de taronja.Assecats serveixen per acompanyar plats de pollastre o llibrets de porc.Curiositats: El nostre pruner tenia flors al març però va venir una ventada ise les va emportar totes. No sabem si encara tornarà a florir.

▪ Per què dibuixar vegetals?
Cada arbre, planta, liana o arbust són un ésser únic.Respecte als altres, per la seva forma, respecte a si mateix, segons l’estació de l’any, lameteorologia que l’acompanya, la llum… Dibuixar un gira-sol de dia, amb sol o quanaquest es pon no és el mateix, un arbre pot perdre fulles o flors desprès d’una pluja forta ouna ventada, els animals el poden deixar sense fruits…

Un vegetal és un element en constant transformació.
A pesar del que hem dit, hi ha unes característiques comuns a cada espècie que fanque es puguin reconèixer una vegada estudiats. La millor manera per estudiar qualsevol
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element de la natura i fixar les seves característiques físiques, és el dibuix perquè lligat a ellva inevitablement l’observació i la comprensió.Davant de la planta a dibuixar convé fixar-se en la disposició de les fulles en lesbranques, el color i la forma de les fulles i els fruits. La textura de l’escorça dels arbres, deles plantes que l’acompanyen de forma natural, d’aquelles plantes paràsites que surten enalguns arbres…Es pot començar per fer una observació global de la planta en relació a l’entorn, lallum, el clima…Es continua observant, analitzant i dibuixant les parts, com les fulles, la tija i ladisposició de les fulles en ella, les flors, els fruits, l’estructura de les branques oramificacions…Una tercera fase, és dibuixar el conjunt de la planta i …Una quarta, la planta i el seu entorn més immediat.Tots aquests dibuixos estan en funció del nivell assolit en l’àrea, l’edat, les tècniquestreballades, el temps i l’objectiu de l’activitat que l’escola es proposi. Un alumne de cicleinicial pot arribar a dibuixar una planta i el seu entorn si les capacitats de concentració ihabilitat en observació i destresa s’han treballat des de educació infantil.Els primers dibuixos han de ser senzills. Importa més la correcta disposició delselements que un detallisme carregant. El gest ràpid donarà vida a la planta. El color no calaplicar-lo a tot el dibuix. Pot ser un apunt per recordar-lo posteriorment. També es pot
construir en color, en aquest cas el domini de la tècnica ha de ser major. El podemaconseguir al cicle superior.Finalment, és important anotar les dades del lloc, el nom de la planta, la data ialgun aspecte concret que no s’hagi d’oblidar . Recordeu: cada persona tria la part del full.on ha de anotar les observacions!

DOCUMENTACIÓ
Bibliografia
▪ LLISTOSELLA, J.; SANCHEZ CUIXART, A./ L’herbari. Arbres, arbust i

lianes. Ed. Universitat de Barcelona. 2003 Barcelona
▪ FOLCH I GUILLEN, R. La vegetació dels Països catalans. Il·lustracions :SIERRA I RÀFOLS, E. – NUET I BADIA, J. Ketres ed. 2ª. Edició 1986.Barcelona.
▪ DURAN, NÚRIA. Fruits i plantes silvestres comestibles. Pòrtic. Barcelona.Novembre 2000
Webs
herbari:http://herbarivirtual.uib.es/herbari de les illes balears
http://einstein.uab.es/botanica/botanica/Herbari/herbari de la universitat de Barcelona
http://malesherbes.etsea.udl.es/web.htmherbari digital de males herbes
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herbari fets per alumnes:http://www.xtec.cat/centres/a8016914/pagina/cube.html

LES FLORS :
IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA AL MONTSENY IL·LUSTRACIÓ FANTÀSTICA : APEL·LES MESTRES

Les flors
Dibuixar flor és una activitat força interessant. En el disseny decoratiu de teles,quadres, objectes…trobem en moltes ocasions la inspiració floral.Hi ha una branca científica que dibuixa les plantes i les flors per estudiar-les, labotànica. També en el disseny de jardins i parcs és el imprescindible l’ús del dibuix.Fins al segle XVI, no es fan dibuixos obtinguts per l’observació directa de lesplantes, a l’època medieval, tot es basava en llibres i descripcions. Quan es descobrirenaltres continents a partir del s. XV, es portaren mostres de la flora i la fauna trobada enaquelles terres estranyes i no faltaven les narracions i dibuixos extraordinaris, plensd’imaginació i fantasia. Va començar l’afecció pel col·leccionisme i la creació de jardins
botànics que exposaven mostres d’una varietat extraordinària de plantes exòtiques iautòctones. Els dibuixants tenien molta feina il·lustrant llibres on surten làmines diversessobre vegetació variada.

Jardins orientals : decoracióLa rosa de Mahoma. (manuscrit turc: ajlaq-irasul allah).1708 Mides: 240 x 165 mm. (extret del llibre“Cuaderno de dibujo”, pàg. 51, veurebibliografia)Els àrabs utilitzen la cal·ligrafia com elementdecoratiu. Segons la seva tradició, la rosa pren laforma a partir d’una gota de suor de Mahoma quan vapujar al cel. Els pètals d’aquesta flor estan plens denoms dels profetes i dels 99 noms de Déu.Pel contorn que emmarca el dibuix s’ha utilitzat elregla. Emmarcar una composició que sobrepassa elslímits del mateix contorn, fa que l’observador tingui lasensació d’abundància.La rosa central té inscrites oracions en un colordaurat molt delicat que invita a l’oració en veu baixa,La tècnica és l’aquarel·la i la tinta. La repetició delmotiu és evident. Tota la composició es basa enl’acció que vol provocar: l’oració.
Il·lustració científica : El Montseny

Àngels JutglarPlançó d’alzina i Amanita muscaria, 1999Aquarel·la  31 x 44 cm.

Joan Subirana Estiu, 1998Aquarel·la. 32 x 40 cm



164

▪ Exercicis previs:
1. Representar una fulla de figuera.
Material:Pel cicle inicial i mig amb llapis, pel cicle superior es pot introduir el carbonet. Paper dedibuix format gran dinA3 com a mínim.En aquest exercici, els alumnes han d’observar el contorn de la fulla fent un jocentre espai positiu i negatiu. En el mateix full podran fer varis intents i sempre se’ls had’insistir en els espais a representar. La fulla ha de descansar en una superfície blanca i llisaper veure millor els espais.Al cicle mig, a partir de 4t es pot incloure una variant:Es presenta un fragment d’una fulla de figuera en una foto, que han de representaren un espai proporcional al format de la fotografia. Han de fixar-se en els espais blanc irepresentar-los.Desprès es presenta una fulla sencera natural i per representar-la han de fer elmateix exercici que en la fotografia però dibuixant tot el contorn observant els espaisblancs. Al cicle mig es pot donar fet l’encaix metre que al superior, serà el primer que hande fer.Aquest exercici es pot repetir amb diferents plantes: julivert, fulla d’hortènsia…
2. El següent exercici pel cicle mig i superior serà representar una senzilla flor i les sevesfulles i donar color a allò que és important. Mireu l’exemple.

Clavellina (Dianthus seguiei) Jordi Corbera, 1999.Esbós i aquarel·la    13 x 14 cm.
Utilitzar colors si pot ser aquarel·lables al cicle superior. El paper de dibuix ha e ser blanc.
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▪ Els personatges fantàstics d’Apel·les Mestres 55

 Fada del conte Liliana
Imagineu que és Carnaval i volem fer un vestit ben divertit i original. El barret ésuna pinya, la faldilla una margarida, la capa són ales de papallona…Dibuixar motius de la natura pot ser molt divertit. Apel·les Mestres així ho vaentendre, en una època en que els artistes estaven molt influenciats per la Naturalesa : elModernisme.Fixeu-vos en els personatges del conte Liliana, escrit com un poema. Liliana ésl’obra il·lustrada més important del modernisme català. Trobem tota mena de personatgesfantàstic i meravellosos que es camuflen al bosc i es fan invisibles.

▪ Biografia
Apel·les Mestres (Barcelona, 1854-1936) va ser escriptor, dibuixant i músic. Com aescriptor va conrear diversos gèneres: poesia, teatre, prosa... que sovint fusionava en la sevaobra, que il·lustrava amb dibuixos propis, amb els quals va assolir el reconeixement decrítica i públic. Concebia el llibre com a objecte d'art global, en aquest sentit, Vobiscum iLiliana són obres mestres del modernisme bibliòfil. Moltes de les seves peces líriques idramàtiques van ser musicades per Enric Granados, Amadeu Vives, Enric Morera, JosepRodoreda, etc. També va conrear la composició musical, sovint amb lletra pròpia que vapopularitzar, especialment, Emili Vendrell i Conxita Badia. Entre els guardons que vaobtenir destaca el de mestre en gai saber (1908), la Creu de la Legió d'Honor del governfrancès (1920) i la Medalla d'Or de la ciutat de Barcelona (1935).

http://www.escriptors.cat/autors/mestresa/index.html
▪ La sortida: el  Montseny

                                               
55 Consulteu el llibret sobre il·lustració.
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La sortida recomanada és al bosc més proper. Nosaltres proposem el Montseny perla seva proximitat estètica amb els personatges d’Apel·les Mestres però també són ideals Lafageda d’en Jordà a Olot, Les Guilleries…El principi de la tardor és un temps ideal per visitar un parc i obtenir mostres deglans, castanyes, fulles seques, bolets...
http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?parc=3
http://www.montseny.org/imatges.htm

▪ El projecte
L’obra Liliana, d’Apel·les Mestres, és el primer a treballar. Lesil·lustracions es fotocopien per tal de que els grups puguin tenir en totmoment la informació. Es fa una selecció de textos que es poden treballara l’àrea de català però que en tot cas, han d’estar presents a l’aula deplàstica, penjats a les parets junt amb una selecció de les il·lustracions.Amb tipografia clara i de cos alt perquè es pugui llegir a distància. Es potplastificar per poder utilitzar el material altres anys o enganxar en uncartró ploma, sent aquesta última forma la que recomanem. Per protegir-los de cara a altresanys, es col·loca un paper de seda per sobre.L’alumnat ha de saber qui era Apel·les Mestres, que va significar Liliana pelModernisme català, conèixer l’argument, com creava els personatges, la influència delpensament modernista i la inspiració en la natura que preconitzava. Cada nivell ha de teniraquesta informació adaptada però complerta ja que interessa comprendre globalment elpersonatge i el seu ambient cultural..

El recull de materials naturals al bosc dona una font d’informació bàsica per crearpersonatges fantàstics. Aquest recull consisteix en:
- Objectes trobats al bosc com fruits, pedres, escorça, glans, branquetes…
- Fotografies d’elements especialment atraients per l’alumne.
- Dibuixos de flors, plantes, indrets…
A l’escola s’analitza el material. Primer en grup general, desprès en grups de treball,i es passa a dibuixar aquells elements interessants que s’hagin recollit o fotografiar,descartant les parts que no interessin, aïllant els elements més extraordinaris, els detalls,retallant fotografies, anotant colors per elaborar una paleta adequada (en els nivell que es fadibuix)
Cicle inicial
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Pel cicle inicial, recomanem una sessió ràpida d’anàlisi de les formes dels objectes,haurien de tenir les fotografies en paper i començar un joc sobre les possibilitats d’utilitzarcada element per composar la roba d’una fada o un nan. Per exemple, es dona un elemento fotografia a cada infant, es deixa una estona i comença la pluja d’idees amb un objecte:La pinya: de barret, de faldilla…Podem fer-la molt petita o molt gran.D’arracada, de collaret, com un cascavell, a la punta del barret, de passador peragafar una trena…Com a casa, con un cotxe…Aquesta sessió es grava, formarà part de la informació que tindran els grans perrealitzar els personatges dibuixats.El treball dels petits consisteix en muntar personatges amb els elements recollits.Per unir peces s’utilitza el blu-tac i hi ha la possibilitat de fer els personatges amb plastilina ipeces naturals.
Cicle mitjà i superiorEn base a la mateixa informació, els dos cicles composaran escenes en que hi siguin elspersonatges inventats a partir de l’exploració de les possibilitats dels elements recollits i lesidees aportades tant pel cicle inicial com per la resta de cicles. El quadern de camp brindal’oportunitat d’agafar elements dibuixats en altres ocasions per recrear un paisatge oninserir els personatges. El paisatge es dibuixa en una làmina d’aquarel·la Basik i perl’exposició, es fotocopien els personatges en acetat i es col·loquen a sobre del paisatge. Decada classe poden sortir 3 acetats (cada un pot tenir més d’un personatge) i diversospaisatges que no cal que tinguin personatge.

▪ Il·lustració estrangera
Afegir informació sobre altres il·lustrador estrangers, la font d’inspiració dels quals erala natura, aportarà una visió més amplia del tema. Suggerim artistes anglosaxons perquè vaninfluir en il·lustradors i il·lustradores catalans56: BARKER, BEATRIX POTTER i

ERNEST HOWARD SHEPARD, MC OBE (1879-1976), FRANK CHEYNE PAPE,(1878-1972),
DOCUMENTACIÓ

▪ Bibliografia
▪ ROUSSO POULOS, A. ; MCNULTY, MARTIN; MOTARD, VIVIANE.

L’arbre et la forêt. Col. Les arts visuels. Projects et ressources cycles 1, 2, et 3. Ed.Dessain et Tolra. Paris 2004Correspon a la primària, interessant experiència a la natura.
▪ Dibuixants, al Montseny. La il·lustració científica al Parc Natural.  Catàleg del’exposició. Museu de Granollers Ciències Naturals. Granollers maig 2000
▪ GINEBREDA, ANTONI. El delta de l’Ebre. Apunts de camp. Textos de JoanRamoneda. Dep. Medi Ambient Generalitat Catalunya. 2003
▪ SIMBLET, SARAH. Cuaderno de dibujo. Ed. Blume. Barcelona 2007Moltes idees al respecte.
▪ HUMBE.RT, JEAN-CHRISTOPHER. Dessin d’observation. Ed. Dessain etTolra. Paris 1992
                                               
56 Hi ha un llibret especial d’il·lustradores catalanes.
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Vegetals, animals…
▪ Quentos bosquetans. Barcelona: Impr. i Fotogravat Vda. de Lluís Tasso, 1908.

INSTAL·LACIÓ : ELS SONS DE LA NATURA,LA CREACIÓ D’UN LLENGUATGE DE SUPERVIVÈNCIA
ELS SONS DE LA NATURA

Heu provat de representar els sons que us envolten, el cant d’un ocell, una música?Sabeu que hi ha formes científiques de captar i representar els sons de la natura?Sabeu que els animals parlen i diuen moltes coses?
Aquesta proposta es basa en la col·laboració entre els cicles.

El cicle infantil experimenta amb els materials produint sons i reconeixent els sonsde la natura que proporcionem al cd.Si existeix la possibilitat de passar un DVD dels animals i els seus sons seria convenientutilitzar-lo com introducció al tema en els tres cicles. Consulteu recomanacions.El cicle mig també experimentarà amb instruments i objectes però a partir del’estudi dels sons que es produeixen a la Natura i intentant imitar un concert d’aquestamena, tenint en compte els ritmes i el tipus de so (percussió, fricció, vibració) . En totaquests procés s’accepta qualsevol element nou que pugui aportar un infant, ja siguimecànic o artesà, ja sigui un enregistrament o un DVD.Els dos cicles han de tenir una sessió d’enregistrament de so.El cicle superior té una feina més complicada. A partir de la comparació dels sons depercussió amb alguns de la natura, ha de fer un muntatge amb el programa AUDACITY osimilar, composant una sèrie de sons en funció de les necessitats de comunicació delsanimals:Comunicació que indica la presencia: soc …(un ocell, una cabra…)Comunicació que indica localització: estic aquí.Comunicació sobre l’estat d’ànim: em sento feliç, trist, furiós…Comunicació per saludar (com les cigonyes)Comunicació per ajuntar-se per menjar.Comunicació per ajuntar-se per jugar.Comunicació per fugir: alerta perill!S’ha de tenir en compte certes característiques dels sons emesos per animals en cadacircumstància que s’expliquen a l’apartat Investiguem. L’alumnat pot utilitzar una tria de tot el material aportat pels cicles i el cd. Aquest últimtreballat en sessions a l’aula (ja sigui dins de l’àrea de música, de ciències o de V. i P.) il’altre, presentat pels cicles en sessions conjuntes intercicles, pot manipular-lo, repetir sons,amplificar-los...Una vegada elaborat un material sonor complert, donarem pas al concepted’instal·lació, la segona part d’aquest projecte.
� Investiguem.

L’objectiu és transformar aquesta investigació en una proposta artística que permeticompartir els descobriments que feu amb altres persones o animals a través de la vostravisió de les coses.
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Produir sons
Es tracta de analitzar els sons de la natura i reproduir-los amb objectes o amb lespossibilitats fòniques que tenim.Abans de tot hem de repassar una petita classificació dels sons produïts a la Natura 57.

Sons mecànics o instrumentals: Són els produïts tant pels animals vertebrats com pelsinvertebrats. Els podem classificar:
� Percussió.

Sobre les parts del cos:
- Cigonya (dues superfícies dures, el bec, que percuteixen l’una contra l’altra); ales(superfícies toves);
- Algunes espècies de peixos (piquen la membrana de la bufeta natatòria com untambor);
- goril·les (piquen sobre el pit que fa de caixa de ressonància).

Sobre una superfície (amb una part del cos piquen sobre una superfície transmeten unavibració que propaga el so):
- Insectes (potes al terra com algunes formigues)
- Taràntules
- Rates (amb les potes)
- Picots (amb el bec sobre un tronc mort)
- Dofins i balenes (sobre l’aigua amb l’aleta caudal o el cos sencer)

� Fricció. Amb ells s’aconsegueix múltiples variants de so segons el que es frega, el ritmei la velocitat.
- Peixos (aletes dorsals freguen la columna vertebral)
- Serps (escates)
- Gambes
- Cigales (amplifiquen el so amb un sac d’aire abdominal que funciona com acaixa de ressonància)
- Grills i llagostes (freguen superfícies rugoses especialitzades)

� Vibració
Moviment de les ales

- Mosquits (el brunzit de les ales)
Expulsió d’aire

- Persones (Xiular)
- Tortugues (xiulets i grunys)
- Cavalls, elefants i gats (treure aire amb força pel nas)

Vibració de membranes
- Amfibis
- Ocells (l’aparell fonador anomenat siringe conté membranes timpaniformesque vibren amb el pas de l’aire. L’instrument musical que semblaria la siringe,hauria d’estar compost per tubs com un orgue i cordes de violí). Coloms,estruços, gall de les praderies.
- Mamífers (mones udoladores, cetacis…)

                                               
57 Em baso en el llibre de Diana Escobar citat a la bibliografia (pàg. 86 a 103).
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La comunicació acústica dels animals
La intensitat en que s’emet un so indica la importància del missatge. A partir d’unmateix senyal, més intens i més llarg pot indicar perill, mentre que suau i curt pot indicaruna salutació. Per tant, mentre més intens, durador i agut sigui el senyal, més senyal d’alertaindica.El llenguatge animal no necessita discurs recargolat com fem els humans. Els sonss’utilitzen per situacions concretes i per transmetre missatges essencials.

▪ Missatge de reconeixement o identificació d’espècie: serveix per reconèixer elsque genèticament són compatibles ja que hi ha espècies molt semblants exteriormentque si s’aparellessin crearien individus estèrils. Per tant, la crida per identificar-se ésessencial per la supervivència de l’espècie.
▪ Missatge de reconeixement o identificació de sexe: També és essencial identificarel sexe, ja que hi ha vegades que la quantitat d’individus és tan gran que costaria trobarla parella adequada (una bassa on s’ajunten nombroses espècies de amfibis)
▪ Missatge d’identificació pel territori. Els animals d’una mateixa espècie però deterritoris diferents, també tenen dialectes, es a dir, variacions en un mateix llenguatge.Això ajuda a trobar-se amb els del propi territori.
▪ Missatge d’identificació individual: El to de veu identifica a una persona igual queals animals. Entre individus que defensen el territori, entre pares i cries. En una zonapoblada per pingüins cries i progenitors s’identifiquen pel so. Un lleó sap que unterritori és d’un altre lleó pel to de veu d’aquest.
▪ Missatge de localització d’aliment: Són aquells que s’emeten per indicar que s’hatrobat aliment, com el que fan les gallines o els ànecs als seus polls.
▪ Missatge de perill: senyal d’alarma. Solen ser de durada curta i intensitat elevada jaque és necessari advertir però sense que el causant del perill pugui localitzar al queavisa. Per tant, els implicats, es passen una senyal curta, ràpida i encadena (corren laveu). La reacció és posar-se a cobert o defensar-se amb la intimidació.
▪ Missatge d’intimidació: El que fan els elefants bufant per la trompa, el gruny delscocodrils, els cops amb pals que donen els ximpanzés al terra, el xiulets o ficciód’escates de les serps…
▪ Missatge de benvinguda. Com el que fan les cigonyes a la seva parella quan arriba unal niu. Tomben el cap enrera i piquen entre si les pales del bec. És un so de percussió.

Una mostra de cada missatge la trobareu en el cd. en la carpeta: Sons/D. Escobar. Peraquest treball s’ha recopilat una sèrie de sons del cassette que acompanya el llibre de DianaEscobar, Sons i ressons en la que basem la part teòrica d’aquesta part de la proposta i quetrobareu a la bibliografia. Aquests material va ser cedit a la vegada a l’autora del llibre pelMuseu de Zoologia on hi ha un servei de préstec molt interessant. Recomano aquest llibrea aquells mestres que estiguin interessants en el tema. El complement de l’activitat en l’àreade ciències ve a partir dels suggeriments que fa la zoòloga i professora de piano DianaEscobar que proposa l’enregistrament de sons en la natura i la producció de sons a partirde l’experiència auditiva.
Imitant sons : Primera part

Els sons que produeixen els animals poden ser imitats amb diferents objectes com:
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Globus inflablesGomes elàstiquesObjectes de fusta com culleresPaper de vidreObjectes metàl·lics i potsRaspalls, pintes…Pedres, llegums…Tubs de cartró, plàsticCopes de vidreCaixes de diferents materials i formesLa veu
Sentiu alguns sons de la Natura i intenteu imitar-los amb els materials que teniu al’aula. (al cd., carpeta de sons)Cavalls.mp3 (pedres, coco…), llops.mp3 (udols tubs de plàstic girats amb força com lesaspes del molí), vaca.mp3 , anecs.mp3 (de les vaques i els ànecs hi ha aparells que els imiteni xiulets), bird2-mp3, bird4.mp3 (xiular imitant el cant), gavines.mp3 (un drap humit sobreun vidre), foc.mp3, mar.mp3, mussol.mp3.
Compareu aquests sons amb alguns ritmes de percussió:Drum10.mp3 amb lleo.mp3, drum23.mpg amb mussol.mp3,  drum28.mp3 ambgrunygos.mp3 i lleo.mp3, gong.mp3 amb tropicaltorm.mp3, triang.mp3 amb bird10.mp3.

Enregistreu aquests sons en format digital amb una gravadora o a l’aulad’informàtica.
Composeu un arxiu de sons propiEls arxius produïts pels altres cicles i els que es proporcionen al cd, serveixen perelaborar tot un llenguatge que recull els missatges bàsics de comunicació entre animals. Esnecessita un programa senzill com el AUDACITY  i l’aula d’informàtica.

Aquests missatges de comunicació bàsica, són utilitzats també en grups humans quehan de sobreviure units en circumstàncies concretes. Així els grups de tribus que encaraqueden al món, solen utilitzar una sèrie de sons que tenen moltes semblances amb la naturade la que formen part. Altres situacions han donat lloc a llenguatges en clau, sobretot quanun grup humà s’enfronta a un perill, com en situacions bèl·liques o enfrontaments entrebandes urbanes. Això demostra que qualsevol tipus de llenguatge és pot utilitzar ensituacions ben diferents però que tenen en comú algun aspecte. Es pot transformar en unaeina de supervivència i comunicació pel dia  a dia o en una ajuda a un comportamentagressiu en l’ésser humà. En la natura també és una eina pels que cacen i pels que esprotegeixen del caçador. Aquesta complexitat del llenguatge i la reflexió que comporta, ésun dels objectius que persegueix la proposta al cicle superior.

Què és una instal·lació? 58 : Segona part
El terme instal·lació es coneix en l’àmbit artístic des dels anys 60 del segle XX.Encara que el terme no esta prou definit, hom creu que hi ha un punt indiscutible,és un intent d’unificar totes les arts.                                               

58 Veure llibret de artistes contemporànies: Instal·lacions d’Eugènia Balcells.
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A pesar de que en ella podem trobar elements artístics de tots els temps, lainstal·lació significa pel segle XX, un nou plantejament del que significava comprendrel’art. Es van posar en qüestió l’espai de l’obra, la relació societat i artista, art i vida, l’objecteartístic com a tal, la presentació d’aquest i la consideració del públic com a participant delfent artístic.En una instal·lació poden actuar tots els sentits i s’estructura a partir d’unrecorregut suggerit per l’artista. Es efímera, es a dir, dura el temps que dura l’exposició idesprès es destrueix, es desmunta, es fracciona i es perd. Encara que la seva filosofiaoriginal va en contra de l’art cultivat als museus, aquests han tornat a engolir la protesta i enmolts s’exposen alguns elements d’instal·lacions o el vídeos que queden com a mostrad’ella. Les instal·lacions tenen relació amb altres manifestacions artístiques com elhappening, el minimal art (art mínim), el land art (art de la terra), body art (art del cos),conceptual art (art conceptual) i povera art (art pobre) entre d’altres.
Proposem realitzar una instal·lació amb el treball fet de sons, amb colors, ambients,llum i l’obra plàstica feta per l’alumnat.La importància que se li dona a l’espectador en les instal·lacions, és un aspecte queens interessa molt al presentar aquesta activitat ja que els infants han de fer partícips alsvisitants de la seva obra (col·lectiva, per un altre lloc) establint un llenguatge comunicatiubasat en els sentits i que limita el llenguatge de les paraules a una mínima presentacióescrita. Han d’aconseguir implicar als visitants, en aquest cas les famílies o altres alumnes,de forma que la comprensió i la implicació de i en l’obra, surti de manera espontània. Esper aquest motiu que la planificació de l’exposició sigui molt important com a colofó del’obra feta i que tothom se senti satisfet a l’hora de contemplar-la.En una instal·lació es denomina usuari a l’espectador. Forma part de l’obra, està inclòs enel procés artístic. Simplement ser usuari d’aquell hàbitat el porta a formar part de l’obra. Sino hi ha qui escolti els sons, té sentit el nostre treball? Se li demana a l’usuari que faci unesforç de comprensió en el nostre cas comparant, analitzant, escoltant, veient i deixant-seseduir per l’ambient creat per, desprès treure les seves conclusions. L’experiència i elrecorregut són indispensables per l’obra ja que aquesta està pensada per ser vista i sentida.Altre aspecte fonamental és la utilització de diferents formes de comunicació quederiven d’un treball col·lectiu. El treball sobre llenguatge que és mostra a través de sons, ésa la vegada un nou sistema comunicatiu que es posa a avaluació en lapròpia exposició.

Seguidament us mostrem alguns artistes que fan ús de lainstal·lació com a manifestació artística. Les pàgines web són prouinteressants per comprendre l’obra i mostren les imatges, articles depremsa, biografia, etc. Per la complexitat del llenguatge són d’ús delprofessorat.

▪ Pep Agut  ( Terrassa, 1961)     http://www.pepagut.net/
▪ Jordi Colomer  (Barcelona, 1962)    http://www.jordicolomer.com/
▪ Eulàlia Valldosera. (Vilafranca del Penedès, 1963)http://www.elmundo.es/cultura/arteXXI/eulalia/criticaeulalia.htmlhttp://www.elcultural.es/HTML/20060316/Artes/ARTES16794.asphttp://www.masdearte.com/item_critica.cfm?body=yes&id=110&criticoid=10
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▪ Francesc Torres (Barcelona, 1948)http://www.masdearte.com/item_artistas.cfm?noticiaid=5390http://www.fundacion.telefonica.com/at/francesc01.html
▪ Antoni Muntades (Barcelona, 1942) Consulteu pdf. al cd

Pep Agutneix a Terrassa, Barcelona, el 6 de març de 1961 http://www.pepagut.net/biografia.php

ALS ACTORS SECUNDARISMACBA Museu d'Art Contemporani. Barcelona. ES. (2000). Exposició retrospectiva (1989-2000)
Vista de la 1a part de la instal·lació. Instal·lació articulada amb elements de tres models genèrics de treball:1. MAG (Versions per a projecció): Doble projecció contínua de dues seqüències de diapositives:a. Projecció per la il·luminació blanca i fixa al voltant del Mag: 1128 x 580 cm.;b. Projecció del Mag: 400 x 290 cm. Dimensions variables segons necessitats de instal·lació.1993-96 (Producció MACBA, 2000)Col·lecció MACBA. Barcelona2. VITRINESa. VITRINES CEGUES: 3 exemplars de 210 x 270 x 48 cm. Fusta, tela, metacrilat i cargols de niló.1996 (Producció MACBA, 2000)b. VITRINA TRANSPARENT(versió amb cadira de teles): 1 exemplar de 103 x 280 x 78 cm. Fusta, tela, metacrilat i cargols de niló.1996 (Producció MACBA, 2000)Col·lecció MACBA. Barcelona.3. MUR/ESCENARIConstrucció de fusta, tela preparada per pintar, maons i equipament de il·luminació.1989-90 (Producció MACBA, 2000). Col·lecció MACBA. Barcelona.

El concepte d’instal·lació. Organització d’una instal·lació:  espai, classificació del’obra gràfica, so, llum, aparells audiovisuals…
▪ Començarem explicant què és una instal·lació i mostrant algunes obres fetes per artistescatalans i estrangers que l’han treballat (veieu cd).
▪ Una instal·lació necessita especificar el muntatge, les dimensions, les característiquestècniques, la descripció del material, la disposició, el recorregut…Això dona lloc a lacreació de plans o croquis on quedin especificats tots aquests factors.
▪ Determinarem un espai, un racó de l’escola on es pugui fer penombra per fer un joclumínic i endinsar l’espectador en el món que li hem preparat.
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▪ Es fa una classificació de l’obra gràfica de que es disposa59 i una primera proposta dedistribució dins l’espai.
▪ Disposem l’obra gràfica dels alumnes per la paret, el sostre o el terra i es fa que el jocde llums enfoqui aquelles zones on estan les obres mentre es deixa la resta enpenombra.
▪ Per crear aquest ambient es pot disposar del projector de diapositives que fa la funcióde mostrar les obres dels infants a la vegada que pot servir per crear ambients i zonesde llum de color segons si es projecten fotografies de vegetació, animals, paisatges… obé diapositives de colors.El canó dona la possibilitat de crear un ambient en el que el moviment està presentprojectant una pel·lícula, un paisatge en moviment…Focus de llum de color, dirigits cap a punts estratègics on s’exposen les obres.La mateixa il·luminació de la classe camuflada entre papers de celofan de colors.
▪ Per últim disposarem de reproductors de so per distribuir-los per l’espai. Pot ser si ésgran es pot fer diversos ambients a partir del so. Si és un espai molt reduït amb un solreproductor (cassette) ja en tindrem prou. Hi cap la possibilitat de instal·lar unordinador que projecti imatge i so.
▪ Per aquesta instal·lació es proposa que es faci un tríptic o fulletó (1/3 de dinA4) ons’expliqui la intenció de l’obra de manera que l’espectador gaudeixi de l’ambient sensehaver de llegir, com si fos un passeig per la natura. Aquest fulletó es dona a l’entrada obé s’envia amb la invitació a l’exposició.
� Col·laboració amb altres àrees
Música: Percussió. Música ètnica a prop de la natura. (veieu mostra en el cd)Medi Natural: Instal·lacions de llum. Circuit elèctric. El color llum.Medi Social: Tribus en entorns naturals. Formen part de la natura.Llengües: Altres llenguatges de comunicació. La negació del so per comunicar-se. Elsllenguatge dels signes. L’alfabet Braille.Educació física: Com es mouen els animals. Comunicació a través del gest.Informàtica: Processador de textos. Elaboració d’un fulletó per l’exposició.

DOCUMENTACIÓ
� Bibliografia

▪ ESCOBAR, DIANA. Sons i ressons. El món dels sons naturals i la comunicació acústicaanimal. Col. Esparver ciència.18. Ed. La Magrana. Barcelona 1995  + casset
▪ SCHMID, H.. Cómo se comunican los animales. Salvat. Barcelona 1986
▪ DRÖSCHER, V.B.: La magia de los sentidos en el reino animal. Planeta. Barcelona 1987

� Webs
http://www.sonidosdelanaturaleza.com/
http://www.cortafuegos.com/index.php?pag=cdsonidos
                                               
59 Considerem que l’obra és la producció resultant de les altres activitats propostes en aquest llibret més ladels sons.
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http://www.papallones.net/
� Vídeos
▪ BBC. Hablando con los extraños. De la sèrie “La vida a prueba” de D.Attenborough, 1990
▪ National Geographic Soc. Més enllà de les paraules: La comunicació animal. 1984
� Mediateques
▪ Fonoteca Zoològica del Museu de Zoologia de Barcelona.
▪ Mediateca del Caixaforum
� CD
Sonidos de la Naturaleza. (explicacions en castellà) El podeu baixar de la pàginahttp://www.cortafuegos.com/index.php?pag=cdsonidos

ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET

▪ Catalunya:
Jordi Sabater PiApel·les Mestre
Pep AgutAntoni MuntadesEulàlia ValldoseraJordi Colomer
Francesc Torres

▪ Regne Unit:
Barker,Beatrix Potter
Ernest Howard ShepardMcObeFrank Cheyne Pape
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ANNEX
Activitats de dibuix amb animals

MÉS EXERCICIS PREVIS A L’ ACTIVITAT DIBUIXAR LA NATURA.60
Dibuixar l’animal a llapis i pintaramb aquarel·la o tempera elsvoltants. Podem posar a sobreamb el pinzell una gàbia o unarbre…

Amb tempera diluïda i un forttraç negre de pinzell.

Dibuixar siluetes amb bolígraf oretolador. Amb un fons negre, enganxar lafigura pintada amb retolador.

Amb pinzell i tempera negra. Jugar amb massa negra i línia.

Composar amb traçat de pinzell Composar amb aquarel·lescombinant colors abans deassecar-se.

Pintura espessa i ratllat per latextura del pel, ploma… Exercicis amb llapis i ombraratllada de llapis tou

Pintura de colors i  tinta Xina peltraç gruixut. Moviment. Traç ràpid.

Carbonet línia i ombra ratllada. Ploma i tinta sèpia.

                                               
60 Les imatges que es mostra com exemple estan estretes dels llibres indicats a la bibliografia en aquestapartat.
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Retolador negre o gris. Pinzell i tinta Xina: línia.

Dibuix lineal i un toc de color. Dos colors i combina

Enquadraments El detall: color i Rotring fi pelsdetalls

Esquitxat sobre fons daurat i línianegra. El sèpia, el gris pastel

Només pintura i taca: aquarel·la Retolador de punta fina verd icolors primaris de paletareduïda. Com obtenir dibuixosràpids al natural amb estratègiessenzilles: trama, contorn, tacaràpida i reducció de la paleta almàxim.

Qualsevol animal és bo perdibuixar i no cal dibuixar-losencer.
Els animals tenen expressions.

Estudi d’un cap, una pota, unabanya…Totes les posicions en ungest ràpid.
La taca grisa d’aiguada perdonar sensació de profunditat.

A partir d’una taca feta ambesponja. Combinació d’animals en unamateixa escena.
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El detall d’una part de l’animal, lainsinuació de la resta. Quan surt el morro dels límits

Crear contrast entre llum i ombraper crear espais i ambients. Animals dins del paisatge

Gris i color especial. Elscomplementaris. Si una granotaés verda, posa-li ombra granat.
Interpretació de les formes delsanimals

Monotip Linòleum

Collage: cartrons, papers d’unagamma concreta, diaris (sobre unfons pintat i amb texturaproduïda per matèria) corda…

A què em recorda això?:substitució d’una part del’animal per un objecte deforma similar que actua segonsla funció.

La forma del cos fet amb paper itallat a ma. La forma del cos fet amb paperi tallat a tisora.

Els animals divertits. Animalsdibuixats de tal manera que lesseves característiques mésespecials destaquin per sobre detot.

Persones que són animals,animals que són persones.Còmic Blacksad.

Vesteix al gat! Els animals en situacions de lanostra vida diària. T’imaginesun animal al supermercat?
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MÉS DOCUMENTACIÓBibliografia
▪ V.V. RADUNSKY – RADUNSKY  El gran Bazar. Ed. Kókinos. 2006
▪ TOMI UNGERER. Les animaux de Tomi Ungerer. L’école des loisirs. Paris 1990
▪ VINCENT, GABRIELLE. Un dia, un gos. Zendrera zariquiey/Cercle de Lectors.Barcelona 2004.
Per adults:
▪ JUANJO GUARNIDO (Illustració) DIAZ CANALES, JUAN (Guió). Blacksad

1: Un lugar entre las sombras. Norma editorial. Barcelona 2002
▪ JUANJO GUARNIDO (Illustració) DIAZ CANALES, JUAN (Guió). Blacksad:

Cómo se hizo. Norma editorial. Barcelona 2002
▪ TOPPI. Sahrazad. Col. BD Clásicos. Planeta de Agostini. Barcelona 2005

Webs www.vladimirradunsky.com ÍNDEX
▪ Introducció    2
▪ Un projecte comú: Construcció d’un quadern de camp
▪ Quadern de camp 1: Els animals

▪ Pintant animals
▪ La sortida
▪ Jordi Sabater Pi
▪ A favor o en contra dels zoos?
▪ Realització del projecte

▪ Quadern de camp 2: Vegetació
▪ Els arbres: La il·lustració com a part de la informació

▪ Els arbres
▪ Fitxa
▪ Dibuixant arbres
▪ Documentació

▪ Els herbaris modernistes com a font d’inspiració
▪ Herbaris mediterranis
▪ Per què dibuixar vegetals?
▪ Documentació
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▪ Les flors
▪ Il·lustració científica al Montseny
▪ Il·lustració fantàstica: Apel·les Mestres

▪ Els sons de la Natura: Instal·lació
▪ Els sons de la natura
▪ Investiguem

▪ Produir sons
▪ La comunicació acústica animal
▪ Imitacions de sons

▪ Què és una instal·lació?
▪ Col·laboració amb altres àrees
▪ Documentació

▪ Artistes presents en aquest llibret
▪ Annex
▪ Documentació  de l’annex
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4. EL CIRC
Carpa de circ. Amat Pagès, 'Josep .* Barcelona 1901.Oli sobre llenç. Firmat i datat el 1951. Mida 50x65 cm.61

▪ Introducció
El circ és l’origen del teatre grec i es diu que compren totes les formes de

l’espectacle. Té la característica, amb el ballet i l’opera, de que no necessita del  llenguatgeoral per ser comprés. Això fa que sigui universal.El llenguatge fonamental utilitzat en aquest espectacle és el gestual. Amb ell, es buscal’emoció i el riure.
“ El circ és la concentració silenciosa, l’art de representar sense dir una paraula, l’antiteatre, la tècnica delssords i muts, que són els actors més grans del món; tot el contrari del cinema. És una gran, una esgotadoraescola al contrari de la comèdia. La nostra professió està feta de vint oficis a la vegada. Són aquests vint oficisel que el fan una “vedette”.”62 Charles Chaplin63

Aquest espectacle visual es complementa amb la música i les llums. Aquestes duesajuden al discurs, a fer més evident la comicitat o més intensa l’emoció …Els colors delsvestits, els moviments, els sorolls, els silencis, les ombres o les llums de colors…tot estasincronitzat per fer l’espectacle més atraient.Els artistes plàstics, s’han sentit atrets per aquest mon precisament perquè reuneixunes característiques molt interessants per l’art. Com hem dit:
                                               
61 Imatge treta de www.balclis.com
62 Traducció al català Esther Ropero
63  “Joies du cirque” dirigit per Pierre Etaix pàg. 237 citat per Miguel Maria Mendizabal en “Homenaje alcirco” (pàg.18)63
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Llenguatge universal gestual, cromatisme, sonoritat, coordinació i precisió en lapresentació de l’espectacle final, farien referència a l’obra. Emoció i divertiment enl’espectador que provoca una reacció positiva.També és veritat que el món del circ que ha influenciat més als artistes, sobre totdes del moviment impressionista, és el que reflecteix una vida de penúries i tristor, d’unaforta melangia, pobre, abandonat…Proposem tot un seguit d’activitats per treballar el tema del circ des de diversesperspectives i en base a diversos artistes. Es planteja com projectes concrets per un cicle ocom activitats per tota l’escola. En definitiva, un ampli ventall de possibilitats per quel’escola ho pugui adaptar a les seves necessitats i recursos.
� Una mica d’història…
Actualment el circ ha evolucionat al nostre país respecte d’altres èpoques,afortunadament. El respecte als drets dels animals i el retorn a les habilitats sense que aixòcomporti la possibilitat d’un desenllaç fatídic de l’espectacle, ha tret morbositatinnecessària. La preocupació per una presentació acurada del vestuari, musica, llums,habilitats i escenari, composta una professionalització necessària fa molt temps.S’afirma que van ser els grecs que van introduir el circ a les nostres terres establint-se a la colònia d’Emporion (Empúries, Girona) al segle VI a. J) Desprès es van estendre capal sud arribant a Kallipolis (Barcelona). Els romans van continuar el camí del grecsconstruint teatres i circs, aquests últims bastants diferents dels actuals. A Tarraco(Tarragona)  van construir un gran circ que ocupava uns 360 x 100 m.La utilització d’animals en els espectacles de circ ha estat molt discutida en elsúltims temps. Fins i tot, s’ha fet boicot a alguns d’ells que basaven l’espectacle en lademostració de les habilitats de tigres, cavalls, gossos i fins i tot ossos. Aquest costumprové de l’època romana on s’utilitzaven animals salvatges atrapats durant les conquestesdels diferents pobles. A l’edat mitjana (1104), els àrabs, convidats a les festes en honor delfill del senyor de la Vila de Cardona on el nomenaven cavaller, van portar com a regal, unespectacle nou que va seduir als cristians, introduint els braus en l’espectacle. D’aquí vasorgir més tard la “fiesta taurina”.“ Pero la fiesta que causó más admiración y dejó a todos con sobresalto fue la que dieron losAlkaikes: hicieron conducir a Cardona desde las tierras de sus dominios, cuatro bueyes fieros y,entrándolos, uno a uno dentro de la plaza de la villa, previamente cerrada con grandes tablones, loscorrían con sus caballos y seguidamente los mataban”64

Prosseguim…Un aspecte del circ que a vegades desconeixem, es que existien circs estables a lesciutats com per exemple el Circ Olympia de Barcelona que va estar des de 1924 a 1947 ala ciutat fins que es va enderrocar. Abans, al 1879 Vicente G. Alegria, va construir un circfix anomenat el Circ Alegria (us sona el nom?). Hi assistia l’aristocràcia que va fer d’aquestcirc, situat al centre de la ciutat, un lloc de reunió habitual.

                                               
64 Jacinto Vilardaga citat a la pàg. 48 per Josep Vinyes i Sabatés en “El circo en Barcelona” del llibre abanscitat.
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DIVERSES VISIONS DELS ARTISTES SOBRE EL TEMAActivitat per tots els cicles

CICLE INICIAL I MITJÀJoan Amat
El circ es relaciona al nostre país amb la primavera il’estiu. És en aquesta època quan les carpes dels circs esveuen més, unides als envelats de les fires i festes delspobles d’arreu de Catalunya. El pintor Josep Amat, deixaconstància d’aquest fet en les seves pintures. Totes ellespresenten un ambient alegre i festiu mediterrani de SantFeliu de Guíxols.

La casa de l’artista 1945. Oli sobre tela. 60 x 81 cm. Abadia de Montserrat.

Josep Amat Pagès(Barcelona 1901-1991)

Carpa de circ anys 60

Atraccions s/d Circ 1953

Carpa de circ 1965 Carpa de circ 1978

Carpa de circ en la fira Envelat 1964

Fira 1972 Atraccions 1952
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A Josep Amat li agradava reflectir aquest ambient alegre i pinta la carpa blau i blanca overmella i blanca. És al circ vist des de fora com una construcció fràgil i efímera (que nodura gaire). Altres artistes s’han dedicat a mostrar-nos aspectes diferents del món del circ.
A partir de l’obra de Josep Amat, plantegem una activitat sobre les arquitectures del circ: lescarpes. Aquesta, amb els seus colors senzills però visualment atractius, criden l’atenció delsvianants cap a l’espectacle. Aquesta activitat pot plantejar-se de varies formes segons a quiva dirigida: Si és per cicle inicial els hi donarem una plantilla senzilla que hauran de acolorir,doblegar i enganxar. Si és per cicle mig podem proposar a partir també de plantilles, laconstrucció d’un escenari de circ i si és pel cicle superior, buscarem la col·laboració del’àrea de matemàtiques per dibuixar una carpa, retallar-la, acolorir-la i muntar-la en grups,presentant una maqueta amb un entorn.Aquestes són algunes maquetes que hem trobat i que són força senzilles o si més no, podendonar una idea del que es pretén.

1. carpa de tela2. carpa decartró3. carpa 2desplegada4. escenari defusta

CICLE SUPERIOR1. Picasso i el circ
A Picasso, com a la gent de la seva època, li agradava força el circ. A Barcelona i a Paris,anava als espectacles de circs permanents i dibuixava el que veia. Aquest costum de portar sempreuna llibreta a sobre per captar tot allò que els interessava és molt convenient si voleu dibuixar bé.

 1 2 3 4 5

6

7 8 9 10

1. Família d’acròbates 1905 /2. Amazona 1905/3. Esbós per equilibristes 1905/ 4. Esbósper Arcadia 1906/ 5 Família de saltimbanquis 1905/ 6. Organillero v/ 7. Simi assegut1905/ 8. Família d’equilibristes 1905/ 9. Noi del cavall 1906/ 10. Noi del gos 1905.
Com podem veure en aquestes imatges, l’aspecte del circ que agradava a Picasso era els actors, elsartistes. Interessat pel cos humà i el seu moviment, moltes vegades veiem aquest cos en joc amb un
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objecte, calculant les habilitats com en Família d’equilibristes o bé comparat amb un animal, amb unacerta unió perfecta com en Amazona.
En aquesta altre obra utilitza la tècnica d’impressiólitogràfica per representar un escenari quasiabstracte, amb un gran moviment a la pista quecontrasta amb la amplia banda que rodeja l’escena,corresponent als espectadors.
Aquesta obra ens interessa per que utilitza unatècnica d’impressió similar en els resultats allinòleum i que és la que utilitzarem en el ciclesuperior.Proposem a partir del tema, la realització d’unjoc de cartes impreses amb la tècnica.Serà important la investigació gràfica que se’n faci per trobar imatges 65 i maneres derepresentar. També s’ha de tenir en compte que totes les cartes responen a un tema. Sis’escull personatges de circ, tots hauran de presentar-se en una actitud determinada (la mésrecurrent és el personatge actuant) i sota un estil similar. Si posteriorment es decideixacolorir una mica els dibuixos, la forma de fer-lo també ha de ser similar.Es a dir que la dificultat i alhora l’objectiu d’aquesta activitat és aconseguir que un grupclasse es posi d’acord, col·labori, prengui decisions i obtingui uns resultats satisfactoris.Cada carta ha de tenir unes mides grans per facilitar la feina i a l’hora que es puguin fer servir.Proposem: 10 x 15 cm.com a mínim. Una vegada imprès el dibuix, s’enganxa en una cartolinavermella. Es poden arrodonir els cantons utilitzant una plantilla per tal que totes les cartes siguiniguals. Aquestes són un model antic que us poden donar una idea. Recordeu que si es fan lletres onombres han d’anar al revés com en un mirall. Es millor fer-los a mà amb posterioritat, deixant unlloc buit en el cantó on vagi el nombre. És fàcil trobar cartes amb aquest motiu a les tendestradicionals de joguines.

Joc antic de cartes. Cada carta és unpersonatge de circ.

                                               
65 Al cd hi trobareu dibuixos d’artistes catalans i  no catalans (carpeta cartes) que poden servir d’orientació perdecidir els dibuixos a fer.
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2. Els móns imaginaris.66
El circ forma part d’un món imaginari extens i ric. En aquestes línies intentarem fer unrecorregut per aquestes altres manifestacions artístiques impregnades, naturalment , per l’art quedesenvolupa amb més potencia si cal, la fantasia, la imaginació i la màgia.Les fires. El monstre com atracció de fira. Dona barbuda, home elefant…Al circ també existeix un personatge que porta pintada una màscara que és elpallasso. Les màscares són les manifestacions pot ser més antigues de éssers imaginaris ifantàstics. A les tribus primitives (a l’Àfrica, cultures xamàniques del nord d’Europa, indisdel nord oest d’Amèrica, els katxines i salacots del sud-est dels Estats Units i les tradicionsd’Àsia) representen encara morts, animals, monstres i déus. També es fan ninots els qualssón l’inici dels titelles.En les arts plàstiques, Alexandre Calders, gran amic de Picasso, vaconstruir tot una sèrie de ninots la característica dels quals era quepodien moure’s i fer una representació escènica. Segur que Calders, amés de molta inventiva i unes ganes de jugar que no s’acabava mai,coneixia algunes de les figures articulades tradicionals com les delspobles mexicans, o els titelles xinesos.

“Mulian”, òpera ritual de la província de Hunan, a la Xina.Els actors es mouen com titelles i aquestes són utilitzades en l’òpera

Els japonesos (bunraku japonès), que amb el xinesos tenen un teatre ric amb titelles imàscares, pensen que la paraula és filla de la terra i l’objecte del cel. Posar ambdues a l’escenarisignifica l’encontre.Animar un objecte immòbil, donar-li vida, comença quan s’observa un objecte, se’lmanipula, se li afegeix mecanismes o se’l fa viure mitjançant el cine o un programa d’animació del’ordinador. Llavors l’objecte pren la vida del que se la dona, de la persona que pensa com provocar-li moviment i animar-lo. La llum, les imatges, l’escenari, el joc del cos humà i l’objecte en una dansasimbiòtica…es a dir, el món on col·loquem l’objecte perquè visqui, l’escenari, serà un altre elementdecisiu per fer creïble aquest món imaginat.

Esquelet animat pel pes dels pèndols.Joguina mexicana. Musée de l’Homme. Paris

El moviment artístic italià d’entreguerres anomenat futurisme és el primer que reivindica la màquinacom a objecte artístic. Afegir a un objecte un mecanisme pot donar-li la vida que necessita i crearespectacle. Els autòmats són construccions mecàniques amb semblances amb els humans que esmouen per si mateixos.El moviment dadà es va identificar amb la vida de les titelles en els seus espectacles. 67 Representaval’heroi.
                                               
66 Aquest text té el seu origen en algunes de les idees desenvolupades en els llibre i el material audiovisual quedetallem al final com a bibliografia específica. Aquestes idees han portat a una reflexió que és la que intentemtransmetre en el text.
67 Hanna Hölch va ser una titellaire de l’època.
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Hanna Hölch amb uns dels seus titelles.Pertanyia al moviment dadà que s’identificavaamb la vida dels titelles.Erste Internacionle Dadamesse. 1920. Galeria berlinesa.

▪ El projecte: Escultures animades de circ.Juntament amb l’àrea de ciències naturals es proposa crear una escultura animada relacionada amb unpersonatge del circ. Per això, els artistes, els infants, hauran d’aprendre els coneixements mínimssobre electricitat (circuit elèctric), física (peses, balances, contrapesos,…)per donar vida als objectes.El projecte consisteix en aplicar aquests coneixements a l’objecte desprès d’haver fer un estudi deles possibilitats, de fer proves, d’aplicar cada coneixement a la pràctica. Mentre es fa el projecte hiha tota una tasca de desenvolupament un Diari tècnic.Quan això estigui fet, cada grup presentarà la seva escultura animada en una exposició a la quees convida tota l’escola. Es fan exposicions sobre com s’ha fet i es mostra el Diari tècnic..A l’àrea de música es busquen aquelles melodies més apropiades per la instal·lació que ha d’anarrelacionada amb el circ. La possibilitat d’integrar so dins de l’escultura també s’ha de contemplar.L’àrea de visual i plàstica és el centre del projecte on ens desenvolupen la majoria de les sessions ion es presenta el projecte a partir de la Història de l’Art i la reflexió sobre la tecnologia i el seu ús.

Circ de Calder. Fanny, la ballarina.Figura animada del circ, 1926-1930 68

                                               
68 Consulteu la web que parla sobre el circ i Calderhttp://www.xtec.cat/~mmoron/L'ARTdelsegleXXal'ESCOLA/PropostesDidactiques/index1.htm
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PALLASSOS I PALLASSESActivitats per tots els cicles

LA IMATGE DELS PALLASSOS
Quina és la imatge que històricament han donat els pallassos.  Analitzem algunes de lesimatges i pot ser voldrem crear una de nova, fer una barreja o quedar-nos amb unaconcreta que ens agradi.
Hi ha un pallasso tradicional que és el Carablanca.  Aquest representa el pallasso amb seny, el llest,els trist, el comprensiu.Desprès trobem altres tipus que normalment fan tropa o van en parella amb Carablanca(també se li diu “partenaire” que es la parella artística).A Catalunya hi havia un pallasso solitari que ululava en comptes de plorar, en Charlie Rivel.
Fem un seguit de característiques dels pallassos:No tenen pel o porten barret, babaus, desmanegats, pobres o rics, innocents o savis,misteriosos (mai se li veu la cara real), tenen el nas vermell! (per què?, han begut o tenenfred?), tenen la cara blanca com una màscara…Per què s’ha donat als pallassos aquestes característiques?Fixeu-vos en les imatges d’alguns antics pallassos famosos.

Jesus Quintanal(Ponos) i RafaelEnrique (Quiquito)
El trio Rivels(René, Charlie iPolo) Foto Paul
Macku-arxiuRafael EnriqueBilbao.

CICLE INICIAL
UNA CARA PALLASSA
Cada infant dibuixa la cara d’un pallasso o una pallassa. En aquest cas es valora laespontaneïtat. És un exercici molt recomanable també per l’educació infantil. Donem unpaper quadrat de color taronja clar, pinzells i pintura blanca, vermella i sèpia. Sense llapisdibuixen sobre la cartolina, abans han de pensar quines faccions tindrà el pallasso i comcombinaran els colors. Si hi participen diverses classes proposem utilitzar un color en cadauna d’elles. Cartolina verd clar, tempera de color blanc, verd fosc i groc. Cartolina blaufosc, tempera blanca, blau clar, taronja. Cartolina morat fosc, tempera blanca, rosa i lila clar.Es fa un mosaic ajuntant totes les cartolines sense deixar espais.

CICLE MITJÀSILUETES
Finalitat: Decorar les finestres amb la silueta de pallassos en diverses activitats.Material: cartolina negra, tisores, folis, llapis, llum, focus i llençol.A l’aula es té preparat un llençol, dues llums potents i disfresses que hauran d’haver portat elsinfants per disfressar-se. Es necessiten un mínim de 6 alumnes per posar però si hi ha temps poden
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passar tots. Es tracta de que la resta dibuixi la silueta de les persones disfressades que hi han darrereel llençol, una per una. Cada figura en un dinA4 , gran.De la producció, es seleccionen unes per les finestres, altres per fer-les més petites comretallables. Les grans es quadriculen i es fan en cartolina negra que es retalla i es col·loca enuna paret, finestra…Les petites es retallen en sèrie com desplegables en paper de colors ipoden servir per decorar les parets.
CICLE SUPERIOR

UN VESTIT PEL CARABLANCA
“Els vestits dels pallassos estan fets amb els papers del bombons de xocolata,amb estrelles del naixement i teles japoneses.”Ramón Gómez . El Circ 1917

Els vestits dels pallassos han sigut una de les especialitats en del món del disseny devestits. A Paris, a principis de segle, el circ era un espectacle estable més, dels nombrososque oferia la ciutat (el circ Medrano a parís, el circ Alegria a Barcelona). Una casa o Maisonen francès, era la que feia el més famosos vestits pels Pallassos, la Maison Vicaire. Famosospallassos (Com els germans Fratelli, germà en italià) de l’època van ser vestits per aquestacasa que va imposar una moda en el vestit del circ a partir de 1931.S’experimentava amb teles i materials per fer vestits amb llums, fluorescents, depaper, amb múltiples decoracions que feien un luxe d’aquells vestits. Quan un pallassocomprava un Vicaire, havia fet una compra per tota la vida ja que era com un tresor.
El Carablanca és un pallasso que substitueix les acrobàcies pel llenguatge. Abans eraun mimo amb malles i ara parlarà fins a convertir-se en un còmic. Passa a ser un personatgemés aviat estàtic que fa ús de la intel·ligència verbal per fer riure al públic. Aquestacaracterística és la que li permet lluir vestits luxosos, lluents i molt decorats que estrencarien fàcilment en una acrobàcia o que impedirien realitzar-la. Els seus detractoranomenaven “sacs” a aquests vestits bufats i curiosament, se’ls hi ha quedat el nom.

� El sac o vestit de Carablanca
Té les mànigues molt amplies per la part superior (mànigues de fanal) i una mena defaldilla bufada amb grans butxaques. A gran distància es pot veure la decoració ja que ésbastant estable, es mou poc i fa pocs plecs.Aquest vestit s’acompanya amb un maquillatge que consisteix en enfarinar-se lacara, pintar una cella negra exagerada i portar el nas, la boca i les orelles vermelles. Al capun barret del color predominant del vestit en forma de barrets de paper o punxeguda, lescames nues i unes sabatilles a joc amb els brodats.
� L’abric o “Manteau”L’abric és també un vestit de pallasso que es treu amb més facilitat i afavoreix elcanvi de vestuari entre números de circ. La part superior és igual que la del sac i la faldillaporta fins a 9 peces que li donen volum. En aquest cas la decoració està limitada a motiusgeomètrics
� El bolero o bólero
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És una armilla curta i molt decorada, sense mànigues per posar-se a sobre del sac.El seu calat permet que es vegi la tela del vestit.
� El bocky

És un bolero completament brodat amb mànigues de fanal. Pren el seu nom delpallasso francès Bocky (Roger Meslard. Paris. 1927) . S’acompanya de pantaló alt iarrapat al cos amb una tira brodada cosida al lateral de la cama (baguette), camisa ambgorgera i corbatí.
� El golf

Es un vestit cenyit a la cintura sense faldilla, amb pantaló curt, tot brodat.

Dissenyar un vestit per un Carablanca
Els elements bàsics del procés de realització d’un vestit són:
� La maqueta
És el vestit fet en paper, en petit perquè el client sàpiga com serà la seva forma. Apartir d’aquí pot escollir la tela i els brodat o adorns que portarà.
� La tela: Mostres de telesEl patró es fa sobre tela fina de cotó i és un esbós del vestit brodat. Serveix perprovar-lo al client i adaptar la forma del vestit al cos i a les necessitats de l’espectacle.
� Patrons
A sobre d’aquest, el dissenyador dibuixa els brodats. Ha de tenir una mostra de latela i dels elements decoratius (pedres, lluentors…) que portarà.
� El brodat: Mostres de motius decoratius:TubGranadura (rocaille o rocalla)Lluentó de cubeta (cuvette o lentejuela)Galó d’estràs (galon de strass, galón)Pedres rodones, triangulars ovalades, brillants…

Es tracta de dissenyar un vestit a un pallasso. Cada persona decidirà l’estil. S’ha detreballar amb rigor el projecte de manera que qualsevol sastre o modista pugui realitzar-lo apartir del disseny del nostre Diari tècnic.S’utilitza el dibuix sobre paper  Kraft i la tèmpera.  No es fan maquetes ni patrons peròsi un recull de teles apropiades pel vestit, de motius decoratius, d’estampats i dibuixos.
Presentació del treball
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Iniciar amb una breu introducció del vestit del Carablanca per conèixer alpersonatge i la seva història.Parlar del circ i de les necessitats escèniques que ha de tenir el vestuari en relació ala distància, el moviment, el desplaçament del personatge, les llums, la mateixa característicadel personatge…S’arriba doncs al pallasso, a analitzar concretament quines característiques té elpersonatge i com el vestuari i el maquillatge pot reforçar aquestes característiques.
Explicarem doncs, la finalitat del treball i el perquè em escollit al Carablanca que ésevident ha sigut pel seus increïbles vestits plens d’imaginació i colors.Segurament aquesta forma del vestit del Carablanca no agradarà a molts infants. Iaquí esta el desafiament: fer un vestir alternatiu i més modern però tan ple de colors ifantasia com aquests. I si els agrada, dissenyar un a l’altura dels Vicaire.
Tan en un cas com en l’altre, els objectius són:1. Construir un diari visual2. Conèixer una mica més la història i la imatge gràfica dels pallassos,3. Reflexionar sobre el que ens fa riure o ens desagrada d’ells,4. Ampliar vocabulari,5. Conèixer altres oficis6. Practicar el dibuix i la pintura ràpida7. Fer classificacions8. Treballar textures9. Construir dibuixos fantàstics, decoratius i simples en la forma a partir detemàtiques diferents: animals, màscares africanes, el mar, els animals fantàstics,els divertiments, les joies, el sol, l’arc de sant Martí, les vidrieres, les teles, elcinema, els elements de la natura…tal com creava els vestits el dissenyadorGèrard Vicaire, fill del matrimoni Vicaire, iniciadors dels vestits de pallassoCarablanca.

Els dibuixos:
1. Animals:Paó, plomes, elefants, micos, serps
2. Animals fantàstics:dracs, dibuixos xinesos
3. Temes del cinema:goril·les gegants
4. Vegetació:Flors, la verdor de l’herba (tons de verd), heura, motius florals tradicionals o japonesos…
5. GeometriesCercles, triangles…
6. Elementsarc de sant Martí aplicat a diverses formes geomètriques fetes amb lluentors, la neu, l’aigua, el calor, lescascades, les muntanyes nevades, el mar i els elements relacionats (petxines, caragoles, corall, cavallets de mar,flames, flames fluorescents,
7. Finestres i vitrallsVitralls geomètrics, àrabs, medievals…
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8. JoiesJoies dibuixades al vestit que es transforma en una gran joia.
9. MàscaresTenint en compta la forma del cos, les màscares miren des del vestit.
10. LleureJocs de cartes, parxís, escacs, monopoli, ruleta, fires, cavallets, atraccions variades, fanals de festa, pastissos
11. CerclesCercles de rodes oscades inspirades en la pel·lícula “Temps moderns” de Charles Chaplin., cercles concèntricscom el que fan els còdols de l’aigua, sols, llunes, esclats,

LA MA COM A PERSONATGE DE CIRCEL CIRC EN CÒMICEL CARTELL DE CIRC
LES PEL·LÍCULES

CICLE INICIAL
LA MA COM A PERSONATGE DE CIRC
Aquesta és una activitat de creació i fantasia lliure que té com objectiu immediat la creaciód’una sèrie de personatges utilitzant les mans, objectes, maquillatge… i que finalment esfotografia. Ja en un altre activitat, es proposa la creació d’un conte fet pel alumnes per a elsalumnes i aquesta segueix les mateixes pautes. En aquest cas, són els petits que a través deljoc acabaran creant una sèrie d’imatges i històries que recollirem a nivell fotogràfic i sonor.El conte es por escoltar i veure.
Materials: mitjons, botons grans, ulleres paper, retoladors, llanes, maquillatge…
Quins són els personatges del circ?. Hi ha una llista llarga en targetes que porten el nom,una imatge i una petita descripció. Es reparteixen i cada un ha de intentar representar elpersonatge que li ha tocat amb les mans (està permès l’intercanvi com és natural). Abans,els hi mostrem una sèrie d’imatges o bé se’ls hi fa una demostració. Hi ha contes moltil·lustratius del tema que també es poden agafar com introducció.
Una vegada  obtinguts els personatges els fotografien. L’escenari és un cartró negre de fons i lamàquina amb trípode que els hi espera en un racó. Són els mateixos infants que fan entre ells lesfotografies amb supervisió de l’adult.Aquestes fotografies poden ser un conte digital o bé es poden imprimir i muntar un o variscontes per la Biblioteca (aquesta és la proposta que recomanem)En col·laboració amb informàtica o audiovisuals, es realitza una sessió on els infants gravenun comentari sobre el seu personatge per presentar-lo dient el nom, la funció dins del circ, iinventant-se unes característiques pròpies,. Així la història serà “el circ i els seuspersonatges”.
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Màquines enigmàtiques de la por.Daniel Depoutot

Somriure del monstre.
Hugo e Inés. “Contespetits”

CICLE MIG
EL CIRC EN CÒMIC
▪ Històries del circ

Còmic totalment recomanable a partir de cicle superior. Utilització de dibuixos en totsels cicles. Són 4 volums. Volum 2 en la Biblioteca de Nou Barris de Barcelona dedicada alcirc.Guió: David Chauvel. Dibuixos: Cyril Pedrosa. Ring Circus 2. Los inocentes.Norma ed. Col. Extracolor, 210. Octubre 2004. Barcelona
Proposem realitzar un còmic individual en el que cada persona haurà d’inventar una petitahistòria o tira a partir d’un personatge que li ha tocat.L’objectiu és treballar la figura humana en moviment, les siluetes i les ombres i saber buscarles característiques principals d’un personatge per treure tot el profit en un dibuix.
Naturalment el recull d’informació gràfica per crear una història i construir un personatgeés molt important. Demanem la col·laboració de l’àrea de llengua anglesa per realitzarun senzill guió.

* ExemplePersonatge: PitonissaDefinició: Una pitonissa és una dona que llegeix (endevina) el futur per mitjà de cartes(tarot), boles de vidre, restes del cafè, aigua, la mà…S’associa a la ètnia gitana ja que enprincipi, eren gitanes les que es dedicaven a aquest ofici. Per tant, les pitonisses solienvestir-se amb grosses arracades, faldes llargues i vistoses, mocadors al cap…encara que nofossin gitanes.El personatge prové de Grècia, de l’Oracle de Delfos. Els grecs acudien a unes donessacerdotesses anomenades Pitonisses perquè l’endevinessin el futur o per plantejarpreguntes sobre qüestions que els hi preocupaven. Aquestes dones havien de viure sempreen el temple. El nom Pitonissa prové de la serp Pitó que vivia en un cova de Delfos i a laque Apol·lo va matar per apoderar-se de la seva saviesa (segons la mitologia grega). Llavorsla serp era símbol de saviesa i no del mal com a l’edat mitjana.http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos
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Elements d’una Pitonissa: mussol, cartes, carro, bola de vidre, vestit, entorn fosc ivermell, gat negre, sol, lluna, estels, planetes…Recull d’informació gràfica sobre aquests elements i les pitonisses. Es important tenir unarxiu d’imatges a l’aula classificat clarament segons les necessitats. Aquest es pot fer entretots i ampliar al llarg dels cursos. Ha de ser de qualitat perquè el resultat també ho sigui.Inici dels esbossos sobre les característiques per trobar el personatge.Proporcions. De front i perfil sobre les línies d’alçada.
Moviments: amb ajuda dels ninots articulats es fan els esbossos dels personatge en lessituacions decidides en el guió (asseguda, caminant…)Concreció de les vinyetes: Grandària, nombre, distribució…Realització dels dibuixos en les vinyetes (si són proporcionals, es pot dibuixar en unagrandària més gran i després reduir el dibuix amb la fotocopiadora. Es calca en la taula dellum o finestra i s’acoloreix.

CICLE SUPERIOREL CARTELL
Jugar amb els colors primaris i secundaris. Harmònics i complementaris. Juguem amb lataca i la intersecció dels colors primaris que provocaran colors secundaris. La silueta de lesfigures en aquesta ocasió es juga amb la deformació per produir il·lustracions interessantsque tinguin moviment. Les pautes bàsiques de composició s’han de seguir aplicant la lògica.A cada curs fem un encàrrec i mostrem unes pautes de composició perquè les desenvolupin

Història del cartell
El cartell com a tal, inicia la seva història al s. XIX, amb una figura clau de l’art, Toulouse
Lautrec, continua amb el modernisme amb la figura de Mucha i a Catalunya amb RamónCasas 69. Al s. XX, Capiello avança els principis moderns del cartell, Cassandre,Sauvignac…L’època daurada del cartell es dona a Europa i als Estats Units entre 1880 i 1914 (Primera GuerraMundial) lligat  a l’etapa de desenvolupament urbà i industrial.
Funció del cartell
▪ Ha d’informar
▪ Ha d’agradar visualment
▪ Ha d’ atraure l’atenció de l’espectador.
Per aconseguir aquests objectius:
▪ Ha de ser de lectura fàcil (imatge i text simple)
▪ Ha d’estar ben composat
▪ Ha de ser agradable o impactar estèticament.
▪ Ha de jugar amb els colors o la llum per atraure l’atenció

                                               
▪ 69 Consulteu Ramón Casas i el cartell. Catàleg de l’exposició: La imatge sobre el mur. MuVIMValència. 2005
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▪ Finalment, s’ha de considerar el lloc des d’on serà contemplat que determinaràl’amplada del cartell, el cos de la tipografia…
Slogan

Si s’ha de posar una frase que acompanyi el dibuix, s’ha de tenir en compte que aquesta potser 70:Informativa: simplement dona les dades que interessen. Per exemple: Circ Puça. PlaçaMajor. Del 27 a 32 de juliol del 3000.
Ordre. Vine al circ!Amenaça: Si no vens, t’avorriràs.Convicció: Gaudiràs de l’espectacle.Suggestió: Mai has vist un espectacle com aquest. (La suggestió es pot aconseguir perla imatge i el color.)Associació: Utilitzar paraules que portin a una associació d’idees.Repetició i joc de paraules: Crac, crec, croc, Circ CricReflex condicionat. Mira com es diverteix el pallasso. (Si veus al pallasso tu també etdivertiràs.)Afalagar al receptor del missatge: Tu saps divertir-te. Tu vens al CircArgumentació: No et perdis aquest espectacle. Últims dies.Argument tècnic: Riure fa feliç.
Atracció surrealista o fantàstica: Un món d’il·lusió t’espera.  L’home serp en acció!
La composició
Per estudiar la composició que utilitzen alguns artistes mostrem alguns exemples.
Hi ha un cartell de Joan Miró de 1937, “Aidez l’Espagne” que per les seves característiquesde color i d’estil podem comentar com exemple d’utilització dels colors bàsics de la paleta ide la composició, la simplicitat dels elements i la modernitat que es veu en l’abstracció de lafigura, la deformació que implica un reforçament ideològic i la potencia i contrast del colorper ressaltar aquells punts bàsics. També el famós cartell fotogràfic dePere Català i Pic de 1938. Aixafem el feixisme! És un exemple de bonacomposició, simbolisme d’imatges i, en aquest cas amb la llum,dramatització del missatge.71Però sobretot ens fixarem en Ramón Casas. 72
Hi ha uns quants cartells de Ramón Casas que trobem imprescindibles decomentar ja sigui per la mateixa composició com per algun tret que el fanespecial i és aquest “especial” el que demanarem que busqui el nostre
                                               
▪ 70 Aquesta classificació està basada en les idees manifestades al llibre de ENEL, FRANÇOISE. (1977)

El cartel: Lenguaje, funciones, retórica.València. Fernando Torres editor (Encara que és antic, té parts encara vigents, simplificades i amb unllenguatge planer.)
▪ 71 Els podeu trobar amb comentaris al llibre GUERRA, A. GARCIA, M. ARÓSTEGUI, J.JACKSON, G. BRIHUEGA, J. SATUÉ, E.  Carteles de la guerra 1936 – 1939.Col·lecció Fundació Pablo Iglesias. Lunwerg ed. 2004 Al cd hi trobareu les imatges.
72 Hi ha una important col·lecció de cartells d’aquest artista al MNAC al Gabinet de Dibuixos iGravats.
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alumnat a l’hora de fer cartells.
▪ Quatre Gats. Pere Romeu. Cartell, litografia a color (59,7 x 36, 4 cm) Lit. Utrillo &Rialp, Barcelona, 1900. MNAC/GDG 1046/C MNACPere Romeu era el propietari dels 4 gats i amic dels pintors Ramón Casas, Rusiñol, Clarasó… El quedestaca del cartell és el punt de vista, des de dintre de la barra, mirant a l’espectador i convidant-lo aentrar amb una impressionant figura que a la vegada inspira confiança i respecte. Ens ofereix eldivertiment que queda força evidentment plasmat amb un fons de mans, copes i moviment anònim i enun tercer pla, la característica finestra dels 4 gats. Si dividim en dos el cartell mitjançant un eix vertical,trobem el braç de Romeu en la divisió, a la dreta, omplint una bona part del cartell, la seva figura vestidaamb un abric o bata llarg i que segueix en la part inferior - esquerra del cartell gràcies a la seva cama. Labarra divideix el cartell horitzontalment i emmarca el segon pla que ocupa ¼ superior, L’altre quart és peltercer pla i pel nom de la cerveseria. Només utilitza el groc, el blau, el negre i el blanc.Ara passem aquesta idea a un cartell de circ. Escollim per un primer pla imponent, un pallasso que ambun divertir vestit fa equilibris amb una cadira a nas, amb boles o el que vulguem però situat a una certaaltura, per exemple sobre un calaix. Està situat al marge dret recolzat sobre una cama. L’altre la té enequilibri cap a l’esquerra del cartell. El braç dret el té en posició horitzontal i divideix el cartell en duespart. En segon pla (part superior) veiem boles, cintes, colors, aros formant una composició“desordenada”. Al fons, la carpa del circ mig dibuixada pels colors vermell i blanc.
▪ RACC Copa Tibidabo. Cartell (104 x 75 cm) 1914. Col Jordi CarullaEn aquest cas hi ha un esquema compositiu molt semblant però es reforça més en laverticalitat. Un primer terme d’un personatge i un fons a la dreta on es desenvolupa lacarrera. L’horitzó insinua el perfil del Tibidabo. Passat a circ, per exemple, unpersonatge de circ, el venedor d’entrades, per exemple amb barret de copa i lacaravana del circ que s’aproxima a la ciutat de Barcelona. L’horitzó és avui en dia méscomplex i el perfil del Tibidabo hi té molts elements que fan inconfusible la ciutat deBarcelona.

El color
Perquè un cartell sigui atraient, ha de tenir colors vistosos i ben combinats. En aquest cas,l’exercici de color es basa en utilitzar una paleta bàsica de primaris i secundaris amb el blanci el negre. Es farà incís en l’harmonia del color i els colors complementaris. L’exercici decolor es basa en produir colors plans i en conjunt, crear un joc d’interseccions bencomposades.Recordem la simplicitat de color en el cartell de Ramón Casas dels “4 gats” i del Picasso “Aidez al’Espagne”.
Cartells de circ

▪ Tots els exemples gràfics han d’estar presents en l’aula. També l’esquema dels tipus defrases que es poden utilitzar i les funcions del cartell. Aquests són els conceptes bàsicssobre cartellisme que han d’aprendre els infants en acabar el treball. A més del procésde desenvolupament d’un cartell des de la idea a la realització.
▪ Tècnicament es treballa la taca, el contorn, la composició, l’aplicació del color sense
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textura, la tipografia…
▪ Material: llapis i dinA4 i dinA3. Tempera bàsica. Models tipogràfics per retallar. Pinzellsde diferents mides. Del material gràfic i la resta, ha de tenir cura el grup fins al final.

Organització de les sessions: Cartell del circ de l’escola.
1. La primera sessió és més aviat organitzativa i de presentació. S’explica el treball, es presenta lapart conceptual i d’anàlisi de cartells, es fan els grups…2. Es desenvolupen idees amb el grup classe, possibilitats, pluja d’idees i conceptes,anàlisis de material gràfic i sonor: retalls, llibres, pel·lícules del circ du soleil, musica decirc, personatges, contes, còmics, siluetes, fotocopies, tipografies…Sessió d’observació,comentari, aclariments. S’avisa de que poden portar tot el material que vulguin i que elcartell ha de tenir unes característiques determinades ja que és un medi per treballarcontorn i color. En aquest cas el grup aportarà el concepte i la realització que serà unapart fonamental per l’èxit del cartell.
3. Grup petit. Cada un rep un dossier amb un tipus de material gràfic que ha d’analitzar.El petit grup pot aportar material propi per enriquir el dossier i fins i tot substituir-lopel que s'ha donat. En base a aquest material faran una proposta que hauran depresentar dibuixada en la propera sessió.  Una vegada modificada, millorada, endefinitiva, aprovada la idea pel conjunt de la classe, es passa a fer una maqueta prèvia endinA3 del cartell. Es torna a presentar al grup classe que podrà opinar i fer propostes demillora. Per últim, realització del cartell  que ha de presentar-se enganxat en un suportcartró en dinA3 que facilitarem.
4. Finalment es valora la tècnica, la realització, la idea, la composició, el treball en grup i elresultat estètic.

LES PEL·LÍCULES
1. L’HOME ELEFANT
Durant l'època victoriana, Frederick Treves, un
cirurgià famós de Londres, descobreix en una
atracció de fira l'home elefant, un desgraciat a qui
una malaltia havia hipertrofiat i deformat
horriblement la cara. Treves s'adona que aquell ser,
que en realitat es diu John Merrick, no és cap idiota
com la gent creu, sinó que té una gran sensibilitat i
intel·ligència. Com que Merrick pateix bronquitis
aguda, Treves l'arrabassa de les mans del seu
"propietari", el borratxo Bytes, que el maltractava.
Però Bytes no es resigna a perdre la seva font
d'ingressos i segresta Merrick per endur-se'l a
Bèlgica, on l'explota com un animal durant dos
anys. Ajudat per uns nans, Merrick aconsegueix fugir i tornar a Londres.
Basada en la història de Joseph Merrick  http://ca.wikipedia.org/wiki/Joseph_Merrick
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Producció: Jonathan Sanger per a Brooksfilms, 1980Direcció: David LynchGuió: Christopher DeVore, Eric Bergren i David Lynch, basat en "The Elephant Man andOther Reminiscences", de Sir Frederick Treves, i en "The Elephant Man, a Study inHuman Dignity", d'Ashley MontaguMúsica: John MorrisFotografia: Freddie Francis (blanc i negre)
Intèrprets: Anthony Hopkins (Frederick Treves)John Hurt (John Merrick)John Gielgud (Carr Gomm)Anne Bancroft (senyora Kendal)Freddie Jones (Bytes)Wendy Hiller (senyora Mothershead)

2. EL CIRC. CHARLES CHAPLINCharles Chaplin és un rodamón que es veu perseguit per la policia i es refugia en la pistad’un circ. Allà l’espectacle continua . Allà troba a s’enamora d’una amazona.Va ser una pel·lícula de gran èxit però els problemes durant el rodatge van fer que Chaplinla rebutgés ocultant totes les copies.
Guió i direcció: Charles ChaplinAny: 1928
Estudi: Charles Chaplin Productions/United ArtistsIntèrprets:Allan García: Amo del circCharles Chaplin: RodamónMerna Kennedy: amazonaoHarry Crocker: EquilibristaGeorge Davis: MagHenry Bergman: Pallasso
http://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
3. DUMBOLes cigonyes porten, com cada any, els bebès a les mares d’un circ. La mare elefant rep unpetit amb unes extraordinàries orelles. El que es considera un defecte per la resta del circ,serà el triomf en l’espectacle i l’inici d’unes quantes aventures. La seva mare i l’amic ratolí eldefensaran de les burles: Dumbo prové de la paraula despectiva anglesa dumb (mut). Unamica lacrimògena, com totes les de DisneyDumbo és el quart llargmetratge animat que va fer Walt Disney. Està basat en un llibreinfantil del mateix títol de Helen Aberson i illustrat per Harold Perl
Estrenada el 23 d’octubre de 1941Director: Ben ShapesteenGuió: Joe Grant & Dick HuemerMúsica Oliver Wallace & Frank Churchill
País: USAProductora: RKO  radio picturesDibuixos animats.
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http://www.adisney.com/personajes/dumbo/index.htmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Dumbo

* Per comentar les pel·lícules que recomanem i trobar molts suggeriments mireu la pàgina:
http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/

• Totes les pel·lícules recomanades es poden trobar en DVD, fàcilment.

SABATES DE CIRCFESTA FINALActivitat intercicles

▪ Les sabates del circ
Aquesta és una activitat de col·laboració entre els cicles. Es demana a l’alumnat d’infantil icicle inicial que portin totes aquelles sabates que tinguin a casa i que ja no facin servir. Eldia de la recollida es té preparada una gran  capsa per classe on hi podran dipositar lessabates i un personatge de circ, el mag misteriós passa a buscar-la amb els seus ajudants quetrobaran força pesades les capses i els hi serà impossible moure-les, fins que el mag intervéi les fa més lleugeres. És en aquest  moment que la colla d’ajudants pot emportar-se-la.Aquests personatges són del cicle superior.Una vegada tinguem tot el material sabater exposat a l’aula de treball, es passa a discutir aquins personatges podrien correspondre cada parella de sabates 8es va deixant un paper asobre de cada parell amb el nom del personatge) i quines transformacions caldrien. Cadagrup s’encarrega de transformar, com a mínim 1 parell. El material accessori és:
▪ Tempera daurada i platejada o esprai dels colors primaris, negre i blanc(atenció amb elsesprais i la seva utilització), purpurina, llanes i pompons, cintes, petits objectes defantasia, botons, llaços…
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En aquest moment, si teniu material gràfic (catàlegs de sabates per exemple) seriainteressant consultar-lo.
Mentrestant, el cicle mig treballa escultures de fang dels personatges decidits pel ciclesuperior per fer les sabates. D’aquesta manera, en l’exposició hi quedarà la mostra delpersonatge i la sabata al costat. Aquestes figures han de treballar-se a partir del moviment,no han de ser pintades ni polides i han de tenir una base  de filferro.Si ho trobeu complicat pel nivell encara no prou tècnic de l’alumnat de la vostra escola, hi ha duesalternatives: Fer els personatges amb plastilina o fer-los amb material reciclat i en aquest cas usrecomanem el llibre de……….d’on traureu  models i idees.A l’hora de fer l’exposició l’alumnat de cicle inicial pot aportar les carpes de circ que escol·loquen formant un camí en direcció a l’exposició de sabates i figures que simbolitzal’interior de la carpa. Aquest camí és com el reclam que la grandiositat de la carpa exerceix.Si es possible situeu al terra un camí vermell com si fos una catifa i al fons de les parets onhi ha exposades les sabates i figures, unes tires de tela vermella i blanca verticals que imitinla carpa. També us proposem que completeu l’exposició amb una bona música de circ quetrobareu per l’ocasió en qualsevol biblioteca.
Es una meravellosa exposició per la festa de Carnaval. I si les disfresses van en la mateixa línia, nosabrem distingir entre una escola i un circ.

FESTA FINAL
• Titelles amb globus
Personatges relacionats amb el circ fets amb globus.Al cd hi trobareu exemples.

SORTIDES RECOMANADES:
1. Circ de Nou Barris. Barcelona. Escola i espectacles.2. Museu del circ  a BergaCol·lecció cedida per Josep Vinyes del món del circ, consta de fotografies, cartells,programes de mà, objectes de món del circ, bibliografia... Dotat d’un nou espaid’exposició remodelat especialment tal i com es mereix una col·lecció tan especial comaquesta.Plaça del Doctor Saló, 608600 - BergaTel. 938 211 384 Fax. 938 221 155Horaris: Dissabtes i Diumenges: d’11h a 14 h i de 18 h a 20:30 h. Dies laborables:Visites concertades. Entrada gratuïta3. Museu Picasso. Exposició sobre Picasso i el circ (temporal). Molts quadres relacionatsamb el tema. www.museupicasso.bcn.es
▪ BIBLIOGRAFIA
1. Josep Amat, escenes d’estiu i de festa major. Catàleg exposició estiu 2001
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Museu Història sant Feliu de Guíxols Fundació privada pintor Josep Amat.
2. Roule le circ. Llibre de l’exposició per l’Année des Arts du Cirque. Ed. Magellan &Cie./ Musée Auto, Moto, Vélo de Châtellerault. Paris 2002.
3. PUJOLBOIRA. Circus. Circ Raluy. Ed. Circ Raluy. Girona1998
4. Escenes de l’imaginari. Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles deBarcelona. XXV aniversari. Institut del teatre. Diputació de Barcelona.  Barcelona.1998.
5. Circo contemporáneo catalan. El arte del riesgo. Direcció de Jordi Jané i Joan MariaMinguet. Generalitat de Catalunya. Krtu. 2006
6. VINUELA, PEPE.( 2003) Bestiario del circo. Il·lustracions Miquel Cubero. GrupoMedusa Ediciones. Bestiarios de Medusa. Madrid. Adlan i el circ frediani (jocs

icaris). Exposició del 19 de desembre de 1977 a 1 de març de 1998. Sales d’exposicionsde Can Palauet Mataró
7. VICAIRE. El vestit de Carablanca. 11è festival Internacional de pallassos- MemorialCharlie Rivel . Cornellà de Llobregat, 20 novembre a 2 desembre 2004.
8. RHONA BITNER. (1998)Circus. Ed. Universidad de Salamanca. (Conte ambfotografies)
9. Le grande Parade. Portrait de l’artiste en clown. Catàleg. Jean Clair.  Ed. Gallimardmusée Beaux Arts de Canadà.  1985.
10. El universo de Calder. Jean Lipman IVAM Centtre Julio Gonzalez 1992. GeneralitatValenciana.
El còmic1. Guió: David Chauvel. Dibuixos: Cyril Pedrosa. Ring Circus 1, 2.,3 i 4Norma ed. Col. Extracolor, 210. Octubre 2004. Barcelona
El conte1. SOLCHAGA, JAVIER. (2004). El circo.Col. Sopa de libros. Recicla y construye. Barcelona. Anaya
El cartell1. Ramón Casas i el cartell. Catàleg de l’exposició: La imatge sobre el mur. MuVIMValència. 20052. GUERRA, A. GARCIA, M. ARÓSTEGUI, J. JACKSON, G. BRIHUEGA, J.SATUÉ, E.  Carteles de la guerra 1936 – 1939.Col·lecció Fundació Pablo Iglesias. Lunwerg ed. 2004
▪ DVD1. Vilardebo, Carlos (2004)  La Magia de Calder. França. Original de 1926

� FILMS SOBRE EL CIRC
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1980. L’home elefant. Títol original: The elephant man. David Lynch   ?     El mohamed el kebir clown Mohamed Youssef Chahine Egipte1970 Los pallasos de F. Fellini1968 El circo. Atef Salem Inter: Hasan Youssef , Nabila, Aibid, Mohamed Oudh. Egipto1967 Circus of fear. John Moxey. Christofer Lee1963. Le mari de la femme a barbe. Marco ferreri.1960. Circus of horror Sidney Hayers . Anton Briffing1955. Le petit cirque D. Colonb Dunant. France.1954. Le circle enchante Marc Gastyne. Circo Medrano. Producció Franfilmdis.1954 La strada. Fellini1953. La noche de un pallaso Ingmar Bergman1952. Man on a tightrope Elia Kazan1951. el circo alegre. Jiri Trnka animacion checoslovakia1941. Dumbo. Harold Pearl USA Productora RKO Dibuixos animats.1939. Phantom circus. Ford Beebe. Bela Lugosi. USA1932. Freaks, la monstrueuse parade. Tod Browning. USA1927. Circus. Charles Chaplin USA. Producida United artists1926. Cirque Calder . Carlos Villardebo. Francia. Animació.1925. Koko the clown. Max i Dave Fleischer. Tires animades.1900. Vies comiques prises au nouveau cirque. Germans Lumière. França.1897. Auguste et Bill. George Méliès. France.
▪ Altres pel·lícules sobre el món imaginari
1. Pinotxo
2. Freaks. Tod Browning. 19323. Batman i Robin4. Pesadillas. De qui és la vida de les marionetes?5. el Golem de Paul Weggener. 1920.6. Nosferatu. F. Murnau. 19227. Metròpolis. Fritz Lang. 19278. El planeta prohibit. Fred McLeod wilcox. 19569. Robocop10. 2001. Odissea en l’espai.11. El viatge fantàstic de Simbad. Gordon Hessler12. Dràcula. Bela Lugosi. Tod Browning. 1931
▪ WEB
Propostes didàctiques de Mar Morón sobre art del segle XX. Hi ha un apartat dedicat alcirc i a Calder. Treball fet dins una llicència d’estudis al 2006.http://www.xtec.cat/~mmoron/L'ARTdelsegleXXal'ESCOLA/PropostesDidactiques/index1.htm

MuseusMuseu virtual del circ (en alemany). Imatges interessants.http://www.circusmuseum.nl/
Museu del circ a Berga:http://www.altbergueda.com/cat/fitxes_museus/fitxa_circ.htmlImatges:
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www.todocoleccion.nethttp://www.tesorosdelayer.com
Circ amb animals:http://www.esmadrid.com/circoprice/index.do  (amb espai per exposicions)http://www.circoamericano.com/
Sense animals:http://www.circogranfele.com/ València.www.cirquedusoleil.comhttp://www.raluy.com/home.html Pocs animals i domèstics. Circ català.
Artistes Vídeo: Antoni Abadhttp://encina.pntic.mec.es/~jarv0000/abad.htmhttp://www.iua.upf.es/~abad/sisif/CVcat.htm
• ALTRES TEMES:
1. El carnaval de Venècia. La comèdia de l’art. El bufó.
2. Joguines.3. El monstre representat com imaginari en màscares i titelles al teatre i posteriormental cine: King-Kong, Frankestein, Nosferatu, l’home invisible, Alien, Terminator…4. Pere català i pic. Fotògraf fotomuntatge. El fotomuntatge o la creació del circ.

• ARTISTES INSPIRATS PEL TEMA DEL CIRC
1. Artistes catalansSert, Josep AmatModest Cuixart.Joan Junceda i SuperviaJosep Granyer i GiraltMaria ClavéPere Ynglada i SallentManuel Humbert EstevePere Torne Esquius i Lluís MarsansJoaquim GomisAntoni Abad.

2. Artistes espanyols:José Luis Medina.Venancio BlancoMaruja MayoPicasso,
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3. Artistes estrangers:Toulousse-Lautrec,Daumier,Seurat,Dufy,Monticelli,Kutter,Moillet,Demuth,Camille Bombois (naif),Dominique SpisssertJames TissotFernan PelezDame Laura Knight L. JohnsonReginald MarshFernan LégerNadar et Adrien TournachonUmboGeorge LuksWalt KuhnWeegee Artur Fellig

Irene Bayer-Hecht fotografaGustave Doré Les saltimbanquius 1874John SloanEdward Hopper. Soir bleu 1914Jonathan BorofskyBruce NaumanRhona BitnerDiane ArbusIzis bruce DavinsonCindy ShermanDegasKleeCalderEverett Shinn le fonambule 1924UmboRobert RiggsMax BeckmannGeorge SegalAbraham Dubcovsky.Izis
BIBLIOTECA PER LA CLASSE

▪ Collage amb papers transparents. Estètica russa constructivista.ABAD, BELÉN. La acróbata sin circo.  Signatura ) ediciones. Sevilla 2001
▪ KALMAN, MAIRA. Roarr. Calder’s CircusAndré Kertész, 1991. New York
▪ PACOVSKÀ, KV’ETA. Le théâtre de Minuit.Édicions Nord-Sud
▪ TeatreGUASP, JOAN. El circ dels somnis. Illustracions Alicia merelo. València 2005. Ajde Paterna. III premi Teare Juveni Vila de Paterna.
▪ Tria l’aventuraEl circ E. PACKARD . Tria la teva aventura Globus blau. Timun Mas. IllustracionsPaul Granger 1981
▪ (De l’illustrador de Les bruixes)Àngel l’equilibrista Quentin Blake. Centpeus . Grijalbo-mondadori 1994
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5. MEDITERRÀNIA

Aristide Maillol. La Mediterrània

La infantesa és la via real per la qual coneixem millor un país.
En el fons, no hi ha altre país que el de la infantesa.Roland Barthes 73

▪ Introducció
El tema del mar, és recurrent en la pintura de tots els temps. Marines, paisatgescostaners, vaixells, societat… La Mediterrània és, pel seu caràcter de mar tancat, com laplaça d’un poble on es ajunten tots els veïns per compartir, jugar, fer festa i fins i totdissentir per, finalment, arribar a una entesa obligada per la convivència.Aquest aspecte és el que atrau de la Mediterrània i el que li dona el caràcter obert ialegre en relació a altres mars ignorats i oceans tenebrosos que porten a l’infinit i qui sap sia la mort.Viatjant i coneixent els seus habitants, podem recórrer una varietat de cultures i formesde viure, sempre amb una arrel comuna que ens fa sentir com a casa.Per això hem escollit aquest tema que és una caixa sense fons, un barret màgic  onsurten constantment, les mil i una meravelles.Tal com diu Roland Barthes, la ment oberta i sensitiva de la infància ens permet alseducadors plantejar aquest tema, com un viatge màgic i així ho farem.
Comença el viatge…
▪ Toni Catany.74

SES ILLES BALEARS

Mallorca – Alacant – Marroc – Tunísia – Egipte – Turquia – Grècia – Itàlia – Girona -Mallorca
Què millor que començar per una barca de terra al mig del mar. Puges al pal major de l’illa iveus lluny la costa i llavors, aquell nen vol descobrir quin país hi ha a l’horitzó i comença a navegarportant una capsa petita que té el poder de guardar les imatges. Uns indis d’Amèrica del Sud li tenenpor a aquesta capsa. Diuen que els roba l’ànima i ja no poden viure. Pot ser és només una creençaperò les imatges guardades per aquest infant tenen ànima. I si no, comproveu-lo.

                                               
73 Citat a Toni Catany (1990). La meva Mediterrània. Pàg. 19. Barcelona. Ed. Lunwerg.
74 Text de l’autora del treball, basat en les imatges de Tony Catany i en els seus catàlegs. Consulteubibliografia.
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MALLORCA

- Adéu avia!

Madona 2. Llucmajor, Mallorca1974
ALACANT

Vaig arribar a l’horitzó. Havia deixat  l’avia asseguda, amb el seu mantóbrodat i vaig trobar-me-la de nou convertida en pedra, amb el rostre en unaexpressió molt digna, seriosa, però igualment adornada, potser més encara.Tenia ganes d’abraçar-la però el vigilant dels elefants m’ho va impedir. - Ésmolt valuosa i antiga, es podria trencar.- Home, l’avia tenia uns quants anysperò tan com trencar-se! Avia, me’n vaig a casa d’en Mohamed. Tornaré pelberenar. Pa amb oli i sal. Llavors l’avia em va somriure i em va dir adéu ambla mà.
Dama d’Elx. Alacant. (400 aC)

MARROC
A casa del meu amic Mohamed,sempre em trobo com a Mallorca. Laseva família té una tenda on venenpollastres. Els pengen en un ordreestricte, mesurant la separació entrecada animal. Al mostrador, com undelicat brodat, col·loquen la resta ambels colls penjant com un ventall obert.Em recorda les fires a Mallorca, quanera petit. Recordo que la senyora Benita disposava caramels i joguines com aquests pollastres.Sempre que visito en Mohamed em fa un cous - cous deliciós. Tot és groc i tot fa olor a groc. Acasa però la intensitat de l’olfacte queda suavitzada per la brisa marina que rodeja l’illa.

Tetuan. Marroc. 1986       Fira de Llucmajor. Mallorca. 1976
TUNÍSIA

      Sidi Bou Zid. Tunísia. 1986             Djerba. Tunísia. 1988                     Mà de Fàtima. Tunísia. 1986
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La llum del sol m’enlluerna, tots els colors semblen fusionar-se en un blanc invasor. Esclata i pintala costa, allà on arriba. Apropo la barca que queda encallada a la sorra. Com  que no porto bandera,perquè no hi crec en pàtries, deixo la meva empremta al mur blanc com en un quadre d’enormesdimensions. EGIPTE

I arribo a la terra dels faraons on em rep el nin TutankamonJuguem a fer llums d’estiu i les pengem a la nit del blau cel egipci, com llànties d’un temple sagrat.Però la princesa el crida, ha d’anar a dormir i jo em quedo sol al vaixell que s’allunya de la costa,vorejant-la.

Tutankamon nin

                                                                     Cap de princesaegípcia (1350 aC)

L’aire fresc del mar em desperta de bon matí. He arribat a Esna. Veig una velaal fons i m’apropo corrents. No, no és un vaixell! És dia de mercat. M’arribal’olor de les espècies i la fruita fresca.  Menjo taronges dolces i jugo amb elsnous amics a fet i amagar.

Esna. Egipte. 1990
TURQUIA

Ankara. Turquia. 1990
El Màrmara, es un mar dins d’un altre mar. És com un filldel Mediterrani, com un dit, com un nas…vés a saber.Connecta per l’Estret de Bòsfor amb la mar Negra. Enarribar a Istanbul navegant per la Banya d’or, vaig deixar elmeu petit vaixell al port i em vaig col·locar les ales que emva teixir l’avia. Va ser fàcil arribar a Ankara, la capital. Peròaquelles ales que funcionaven perfectament, tenien un podermàgic: m’havien fet invisible. Qui és? Deia la dona desconcertada. Però la veu no arribava, invisibletambé en aquell aire càlid de primavera. Així que em vaig transformar en brisa, vaig envoltar la donai dolçament vaig dipositar al seu rostre el petó que li enviava Mohamed.Ella va entrar dins de l’ombrejada casa i al cap de l’estona, va treure un vas transparent quereposava sobre un plat d’aigua on surava un prisma de sucre pel té de poma que m’oferia. El vadeixar a la porta amb una carta o es llegia “Mohamed”.

GRÈCIA
Atenea (segle II dC)
Convertit en un Ícar, com un personatge de la mitologia grega, vaig arribar a laMar Egea, salpicat per un confetti d’illes. Atenea, deessa de la saviesa, em varebre.
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- Dóna’m les teves ales – em va dir.
- A canvi de què? – li vaig respondre.
- A canvi de la teva generositat i el meu agraïment.
- D’acord – em va convèncer.
- Té aquesta capsa, hi trobaràs una mica de la meva saviesa que és infinita.
- I… sura?
- Sura sobre el blau, el verd, el transparent…
- Gràcies Atenea.I vaig muntar sobre la capsa que es va transformar en una gòndola per arribar a Venècia.

ITÀLIA. VenèciaOh sole mio!!! – cantava entre els palaus renaixentistes.Uns personatges vestits amb àmplies capes negres es passejaven cobrint el rostre amb les màscaresdel nas llarg que usaven els metges en temps de la pesta. Portaven unampli barret triangular a joc amb la capa i caminaven sense peus comfantasmes. De cop, van iniciar un ball majestuós al mig de la plaça. Lesdames amb grans perruques i antifaços, plomes i brocats en els vestitsamplis i llargs de lluents colors. Tot era música i festa. Però al matí tot vadesaparèixer engolit per una boira que ho inundava tot. L’Adriàtic emtornava a cridar com un altre fill de la Mediterrània. – Torna – vamurmurar. Lido. Venècia. Itàlia. 1970

CATALUNYA. Cap de Creus

Cap de Creus. Girona.  1988Cadaqués. Girona. 1988

I li vaig fer cas, vaig emprendre el camí cap a casa. Aquesta vegada la gòndola s’havia transformaten una barca de vela llatina que trencava amb la seva blancor el poderós blau de la meva Mar. I totd’una, hi vaig arribar a Cadaqués. Al fons, el far em feia l’ullet, des del seu cap de cíclop. - Vigila les sirenes negres de pedra que amb el seu cant, atreuen els navegants per portar-los al seucau, al fons del mar. Mira’m fixament i segueix-me.
SES ILLES: MENORCA. MALLORCA. EIVISSA. FORMENTERA. CABRERA.

Favàrix.   Menorca.  1982

   Santa Eulàlia. Eivissa. 1976

Ja tornava després d’un merescut descans al Cap de Creus on em vaig trobar al meu amic, enMiquel. Plegats vam decidir tornar, fent un vol per cada illa i portant-nos una imatge de cada unad’elles en la meva capsa “roba-ànimes” com li deia rient en Miquel. Hi anava ben carregada. Enarribar a Menorca, un cor de Posidonia ens va rebre amb la seva verdor reconfortant. A
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Formentera, el petit far ens va donar la benvinguda. Eivissa ens va contemplar orgullosa de la sevablancor, encara ferida com estava per grans escletxes al seu cos. Ferides dels baleners, àvids defortuna que perseguien la balena blanca per destruir-la. Cabrera, la petita en va oferir un somriure.Finalment, vam arribar a Mallorca on en Miquel em va portar a un altre mar, fet de ceràmica, dinsd’un gran edifici, on els peixos saltaven tràgicament interpretant l’obra. Una immensa obra d’art quehavia construir en Miquel i que era un cant al meu Mar, la Mediterrània.
LA MEDITERRÀNIA. TRANSFORMAR L’ESCOLA EN MAR

Cada una de les activitats que tot seguit detallem formen part d’una gran exposició quees durà a terme a l’escola per finalitzar el curs. L’objectiu és transformar l’escola en un mar ioferir-lo al barri com objecte lúdic. Les activitats es poden adequar a casi tots els cicles.Nosaltres només recomanem cicles si la trobem molt adequada per aquella edat.
▪ Peixos entre posidonia.http://lifeposidonia.caib.es/user/index_ct.htm
Es tracta de la realització d’uns mòbils grans per penjar al sostre dels que hi pengin peixos ialgues i a la vegada fer una reivindicació d’aquesta vegetació marina protegida a laMediterrània. Relació amb les ciències Naturals.Els material, paper de seda o pinotxo verd, fil de pescar una mica gruixut, paper de pintura,retoladors variats, làmines sobre peixos de la mediterrània.A l’extrem inferior del fil que anirà enganxat al sostre, es lliga una petxina o una pedretablanca de no gaire pes, tot just per mantenir-lo vertical (es poden fer boles de fang amb unforat al mig i pintar-les de blanc, blau i verd o platejat). S’enganxa a la part inferior, desprésde la bola, una tira de paper verd d’un metre aproximadament. A continuació els peixostenint cura de fer tires de paper més llargues que altres per amagar peixos entre laposidonia.Procurem omplir l’entrada a l’exposició i que la gent que entri “nedi” entre la vegetació. Pothaver un espai intermig entre aquesta entrada i el audiovisual que presenti el treball deCiències naturals dels alumnes.
▪ Els fars
Els fars tenen la funció d’orientar al navegant. En la nostra exposicióconstruïm una sèrie de fars que adequadament situats, tindran la mateixafunció orientadora i conduiran al llarg de l’exposició als visitants. En aquestcas el far es converteix en una excusa per treballar una part del dissenygràfic com és la senyalització de les exposicions. Proposem utilitzar els tubsde cartró dels tovallons per fer la torre del far que es clava en una base defang imitant la roca. La forma superior es pot fer amb plastilina o amb untap de sabó. Una vegada muntada l’estructura, es cobreix amb paper dediari que s’ha deixat en  cola 2 hores abans. Es millorutilitzar guants per evitar al·lèrgies. Passades com a mínim24 hores, es talla per la meitat amb un cutter per alliberarl’estructura. Es tornen a unir les meitats amb el mateix

paper encolat i es torna a deixar assecar. Després es pinta. Si es deixenfinestres buides, es pot posar una petita bombeta com si fos un llum.

Models de fars:
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▪ El viatge d’en Tony
1. Opció. Després de l’entrada de posidonia s’hi troba una petita sala amb un powerpoint on es mostren les fotos i s’escolta el conte. Després el far indica la sortida icontinuació de l’itinerari que segueix amb la taula de la Mar Mediterrània.2. Sobre una taula llarga (taula amb trípodes ajustats) hi col·locarem la MarMediterrània amb els països i costes del viatge. Els infants podran fer el viatge queexplica en Tony i que es va sentint pels altaveus col·locats sota la taula, tot jugantamb els diferents vaixells que s’han construït per l’ocasió.. Es projecten les imatgesen la paret del costat o bé situem damunt dels països les fotografies en petit.

▪ Jugant amb el blau, pintant mars: Maria Assumpció Raventós 75
Exercici sobre el color blau del mar a través de l’artistaMaria Assumpció Raventós.
BiografiaMaria Assumpció Raventós va néixer a Sant Sadurníd’Anoia, Barcelona, el maig de 1930. Va realitzar estudis degravat i litografia i va ser professora de dibuix a l’escola de
                                               
75 Veieu a l’annex més exercicis per treballar l’obra de Maria Assumpció Raventós
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Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. Ha estudiat gravat japonès a l’Orient.Ha treballat nombroses tècniques a més del gravat i la litografia. Ha fet tapís, pintura, llibresd’autor, collage amb fotografia (seguint a Robert Rauschenberg) i teles…L’artista va viatjar a l’orient per aprendre directament la tècnica del gravat japonès. En els seusviatges ha captat la sensibilitat oriental envers la natura i la reflecteix en els seus quadres. Cadaquésha sigut un dels temes que va escollir l’artista per reflectir la natura. El mar i les roques d’un paisatgemolt característic.Darrera de cada obra d’ Assumpció Raventós hi ha una recerca tècnica i cultural, un procésinvestigador que la fa interessant. La música està present ja sigui en la seva obra pictòrica com enels llibres d’autor. Ha col·laborat entre d’altres amb Martí Pol, Joan Perucho i Maria AurèliaCapmany.Obra

El blau Cadaqués1,2 x 1,2Profunditatmarina 1,3 x 1,3

Inspirat aCadaqués1,48 x 1,16 t/m
Es cucurucú-cadaqués 1,48 x 1,48

El Mediterrani1,47 x 1,47. Col.Manel Busquet
Finisterre II i I19881 x 0,65

Fons marí8F L’illa arenella(Cadaqués)1 x 0,73
La mar1,6 x 1,6 Mediterrani. Capde Creus Nautica I i II0,50 x 0,50

L’onada1,62 x 1,15 t/m Oracle: ElPrestige1,30 x 1,30 t/m
Profunditatmarina II.1,30 x 1,30 t/m

Vela llatina1,50 x 1,50 t/m Marina iescriptura1 x 1
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Mediterrani II 1990 0,5 x 0,6

La mediterrània és un mar ferit. Això ens sembla dir l’artista que ha pintat aquest quadre. Lesombres d’uns dofins sagnats potser per les hèlices de les embarcacions a motor serveixen perproclamar un crit en defensa del nostre mar.
L’activitat comença amb una introducció a l’obra dedicada al mar de Raventós.S’analitzen els blaus d’un mateix quadre i les textures provocades per la barreja de materialsamb la pintura, les marques de teles, del gest de la pinzellada…Els infants analitzen tot el que veuen i ho posen en pràctica experimentant ambbarreges de blaus, blancs, verds, reflexes de colors complementaris mínimes, empremtesd’objectes…Però abans, ja hem dit que l’obra de Raventós és un procés de reflexió i a vegades dedenúncia ecologista. Per això, l’obra final que fan els alumnes ha de tenir contingut.Es recomana una sortida a la platja per fer la pintura en directe i no cal que sigui estiu jaque el mar presenta més matisos a l’hivern.

▪ Blancs mediterranis. Arquitectures blanques
Exercici sobre el color blanc aplicat al mur. Textures i matisos del blanc a l’hora depintar. Abstracció.El blanc dels murs no és sempre un color uniforme. En l’arquitectura mediterrània elblanc dels murs té una raó de ser. Per una part saneja cada estiu la casa que es blanquejaamb cal (originàriament) que crema tot l’orgànic que pugui destruir el mur i fa que lesparets transpirin mantenint l’interior fresc, per altra banda dona claror ja que reflecteix la

llum solar amb més potència i evita que entri el calor dins la casa. També, en algunespoblacions s’utilitza el blau en els llindars de les portes i finestres i als patis76 per evitar elsmosquits. Un altra característica de la cal és que protegeix les parets de la corrosió marinaque provoca la majoria dels desperfectes en les cases pintades amb materials moderns.La barreja per pintar els murs és senzilla però s’ha de tenir cura ja que no oblidem que la calcrema. S’ha de posar aigua i afegir la cal. És un substitut natural i ecològic, més eficient queles pintures plàstiques i acríliques actuals, més durador i resistent al sol (radiacions
                                               
76 Veure llibret sobre Santiago Rusiñol i el pati blau.
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ultraviolades) i si s’afegeix pols de marbre (jabelga) encara és més resistent i estèticaresultant més adequada pel tractament dels murs d’edificis històrics ja que els protegeix.Si es té la sort de tenir a prop o viure en pobles costaners de cases blanques, es pot fer unavisita. Per tot el litoral hi ha pobles on la zona antiga encara manté els edificis de pescadorsblancs. Aprofitant la sortida al mar, podem distribuir els grups i mentre un observa i pintala seva versió del mar jugant amb els blaus, l’altre, armat amb un cartró d’enquadre, se’n vaa captar blancs dels murs per reproduir-los. Convenient portar la càmera de fotos perpoder comparar posteriorment la realitat i la pintura i captar imatges de la zona, imatgesque formaran part de l’exposició. Recomanem per les escoles de Barcelona, les poblacionsproperes de Sitges i Vilanova al sud i Badalona (part antiga) al nord.
▪ Altres peixos de la Mediterrània

Escollim l’artista Perejaume ja que la seva obra està molt lligada a la natura, fins i totpren aquesta directament com obra d’art. Per altra banda relaciona paraula i acció plàsticaen una reflexió constant sobre les coses que és, a la fi, el que volem aconseguir del nostrealumnat. És un artista actiu, ja que moltes de les seves obres comporten una acció al lloc,un desplaçament, una transformació del propi paisatge. Aquesta característica ens permetriapoder realitzar accions plàstiques amb els infants aprofitant les sortides a la natura.És una activitat adequada pel cicle mig i en format més petit, pel cicle inicial.
Perejaume. BiografiaPerejaume viu i treballa a Sant Pol de Mar. En el seu treball s'hi barregen pràctiquesliteràries i visuals. A mitjans dels anys setanta, moment en què comença a exposar, la sevaobra es vincula tant a l'avantguarda històrica com a fenòmens ultralocals de la culturacatalana. La pintura, l'escriptura i les caminades, així com tantes altres activitats, hancontribuït en la seva obra a una redefinició del paisatgisme, un paisatgisme que esdevé unamena d'absolut on fins i tot l'autoria hi apareix i desapareix amb un marcat sentit territorial.Exposicions com "Postaler" (1984), "A 2.000 metres de pintura sobre el nivell del mar"(1988), "Fragments de monarquia" (1989), "Galeria Joan Prats, Coll de pal.Cim delCostabona" (1990), "Girona, Pineda, Sant Pol i la Vall d'Oo" (1997). "Deixar de fer unaexposició" (1999) en són el testimoni.Més que no pas una evolució en les formes o en els conceptes, l'obra de Perejaume haconstituït, amb els anys, un cos complex que combina les propostes teòriques amb laproducció artística. Això és particularment notori en la seva producció escrita, on, a l'horad'elaborar un discurs, ho fa amb una llengua rica i genuïna que és, a la vegada, objecte iinstrument. Així en llibres com Ludwig-Jujol. Què és el collage sinó acostar soledats?(1989), La pintura i la boca (1993), El paisatge és rodó (1995) i Oïsme (1998).

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/altrespoetes/perejaume.html
Es tracta de treballar a partir d’una obra de
Perejaume, Paisatge d’escates 1981. Confetti i aquarel·la sobre tela 16 x 27 cm.
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Es una obra de petites dimensions a la que s’ha cobert de confetti començant per la partsuperior en línia ordenada. Posteriorment, s'ha pintat.Hi ha un altre oli, L’entrada del mar 1980 de 73x92cm. on , al fons d’un bosc com en unescenari s’obre l’entrada a un mar que no té aigua però si tots els elements d’un fons marí.L’activitat proposa fer quadres a partir de fragments del cos dels peixos. Estudiar la texturadels seus cossos per reproduir-la amb la tècnica pictòrica i l’estudi dels colors, els irisats…L’activitat d’enganxar confetti pot resultar molt laboriosa, així que el format ha de ser petitperquè l’important de la realització és el resultat curós de la imitació d’aquesta textura.El suport pot ser paper de pintura o cartolina. La pintura, aquarel·la.  Necessitem imatgesfotogràfiques de diferents peixos de la Mediterrània. Cada alumne ha de ser conscient delpeix que està representant ja que l’observació del cos i el color forma part de l’estudi de lafauna. Hi ha una pàgina del Museu de la pesca de Palamós de Girona on es pot trobarinformació sobre cada espècie de la Mediterrània.   http://www.museudelapesca.org

EL MARROC
Europa passa a ser un camí necessari per el desenvolupament dels artistes marroquinsque volen sortir de les seves fronteres i Europa troba en ells una visió nova de la ideaorientalista del s. XIX. Actualment, l’elevada emigració a Catalunya provoca lanecessitat de comprendre, integrar i compartir, a la vegada que això, pot aportar novesformes d’entendre la vida, sense perdre les nostres sinó enriquint-les. És la cultura i l’artcom a part d’aquesta, els que condueixen a la col·laboració i l’entesa i és l’escola, através de l’educació en l’art, l’eina fonamental per aquesta bona entesa.

▪ Estadístiques
Extret el 16 de març de 2007 de la web de la Generalitat (el subratllat és propi):http://www.gencat.net/benestar/immi/pdf/clau2.pdf
“En el año 2004, la cifra de 250.383 extranjeros constituye el 8% del total de afiliaciones ala Seguridad Social en Cataluña. El colectivo con mayor presencia en el mercado laboralcatalán es el de los marroquíes (20%), seguido de los ecuatorianos (9%), los colombianos(5%) y los chinos (4%). Dos terceras partes de estas afiliaciones corresponden a hombres; yel 81%, a extracomunitarios.• Las mujeres representan el 33% de las altas laborales de personas extranjeras, a pesar deque el porcentaje crece en los últimos años./…/A principios del curso 2004-2005 el alumnado extranjero representaba el 9% del total dealumnos del sistema educativo; si nos centramos en la enseñanza obligatoria (E. Primaria yESO), el porcentaje asciende al 10,2%.• En los centros de titularidad pública el porcentaje de alumnos extranjeros se eleva al 12%del total, mientras que en los centros privados representan sólo el 3%; en el caso de laenseñanza obligatoria estos porcentajes son del 14% y el 4%, respectivamente.”

…

▪ Els polítics
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Quan a l’any 2000 s’inaugurava l’exposició Art Contemporani del Marroc, al’Institut Català de la Mediterrània a Barcelona, el llavors president de la Generalitat JordiPujol, escrivia el següent al catàleg 77:
“…el Mediterrani no és únicament un mercat, una zona comercial, ni un escenari deconflictes històrics/…/ la complexitat contemporània demana projectes compartits…partirde la diversitat cultural, diversitat que ens ajuda a ser creatius” (pàg. 7)
El conseller de governació i relacions institucionals, J.A. Duran i Lleida, deia al mateixcatàleg :“Tot coneixent les obres d’art i el pensament d’una societat veïna, tindrem més elementsvaloratius per apropar-nos a ella per conèixer-la millor. /…/ el mestissatge i lainterculturalitat formen part de l’enclavament mediterrani i europeu de Catalunya…”(pàg.8)
▪ Artistes

Al mateix catàleg escriu també un artista, Juan Goytisolo, famós per ser un brillantescriptor. Ens interessa la seva opinió pel fet de representar un artista que ha viscut alMarroc i a ciutats com Paris i Nova York. Mantenim el text en castellà que és la llengua deGoytisolo i en la que trobem molts matisos.“…el afán cognoscitivo de la brillante pléyade de viajeros y cronistas atraidos por elespectáculo de la vida, historia, costumbres de los paises del Nuevo Mundo, Asia, Africa,imperio otomano o nuestra somnolienta Península no debe ser condenado en bloque. En lamedida en que la mirada de los demás forma parte del conocimiento global de nosotrosmismos, la falta de curiosidad e inapetencia respecto a las culturas y sociedades ajenas es uníndice de decadencia y pasividad./…/ En Paris y, a partir de él, en Nueva York y Marraquech, he aprendido a mirar micultura y mi lengua a la luz de otras culturas y lenguas y percibir así, por cotejo, sus virtudesy carencias, adaptacioes y componentes originales.”Goytisolo diu, en un moment donat, una frase significativa : “”aproximación a unpueblo (parla del marroquí) cuya lengua he aprendido con gozo para no sentirmeextranjero.” (pàg. 17-18) I es que la comunicació és fonamental per la bona entesa.

▪ Les comissaries de l’exposició
Maria José Corominas Madurell i Ana Bàrbara Cardellà Corominas són les comissarieso, el que és el mateix, organitzadores i responsables de l’exposició.Expliquen que les ciutats properes a la Mediterrània, com Tetuan i que han tingut mésinfluencia espanyola, són en les que majoritàriament viuen els artistes, i on hi ha una Escolade Belles Arts. Tànger és una altra ciutat que ha absorbit les influències europees i on hanresidit molts intel·lectuals de diversos orígens. A Asilah es celebra anualment un importantfestival cultural i a Fes podrem trobar artesans dels més variats oficis. Medina, Rabat(capital), Casablanca, Essaouira i Marràqueix són altres ciutats on l’art és manifest.A partir de l’ any 1960 en endavant, els contactes amb la cultura europea, fan que hihagi un nombre important d’artistes que busquen un art “conciliador” entre les dues

                                               
77 Catàleg exposició. Art Contemporani del Marroc. Institut català de la Mediterrània.Setembre – Octubre, 2000. Generalitat de Catalunya. Palma de Mallorca 2000
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cultures. A partir dels 70 i sobre tot dels 80, els artistes marroquins comencen a conèixermés la cultura occidental mitjançant diaris, galeries d’art i exposicions i a donar-se aconèixer.

▪ L’art marroquí
Una de les característiques de l’art marroquí és que escasseja la figuració ja que l’Alcoràprohibeix la representació d’imatges “per no propiciar la idolatria, tot i que sembla que nohi ha cap passatge de l’Alcorà que ho prohibeixi explícitament”(pàg. 21)78
▪ Webs  ART CONTEMPORANI DEL MARROC
http://www.moroccanpainting.com/directory1.htm
Mohamed Nabili
http://arthobler.com/artists/artists062.htm
http://www.sur.at/espanol/p_kuenstler/p_nabili/index.html
Bouchïb Habbouli
El_Batoul_S'Himi
ABDELKRIM OUAZZANI
http://www.editorialmuleyrubio.com/html/arte/galeria/ouzzani.htm
Bouchta El Hayanihttp://www.minculture.gov.ma/fr/bouchata.htm
Fatimahttp://www.cmooa.com/detailvente.php?num=61

Activitats
▪ Les llums d’estiu
Les llums d’estiu són uns recipients pintats que tenen unaespelma dintre. Serveixen per il·luminar l’exterior a l’estiu icom l’espelma està protegida, encara que faci vent, no s’apaga.S’utilitzen pots de iogurt de vidre, pintures de bombeta iretoladors daurats i platejats. Aquesta activitat es fa amb elsalumnes del cicle superior i necessita un lloc ventilat o la sevarealització a l’exterior si s’utilitzen les clàssiques pintures debombeta. Aquesta pintura es dissolt amb lleva- esmalt d’ungles.Els motius es poden fer a partir d’uns exemples o bé de creaciópròpia i es realitzen amb un retolador daurat metal·litzat. Al cd.
                                               
78 Totes Les cites d’aquest apartat són del catàleg de l’exposició citat al principi.
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teniu uns quants motius o arabesc. Es poden enganxar pedres petites, purpurina… fent unabarreja de pintura daurada i cola.

▪ La mà de Fàtima.

La jamsa (en àrab “cinc”) és un símbol de mà que s’utilitzatradicionalment en el món àrab com talismà per protegir-se de ladesgràcia en general i el mal d’ull en particular (el “mal d’ull” no ésuna malaltia, és com una maledicció que li fan a una persona, unacreença supersticiosa). Es coneix des de l’Antiguitat i en el seu origenno té relació amb les creences de musulmans i jueus, encara ques’estableix el vincle.En alguns països com el Marroc, rep el nom de mà de Fàtima, com lafilla del profeta Mahoma, Fàtima az-Zahra i també l’ull de Fàtima jaque algunes versions inclouen un ull a la palma de la mà.
Els jueus li diuen la mà de Miriam (germana de Moisès i Aaron) o mà cinc. La formamés estesa del símbol és la d’una mà simètrica: el dit del mig al centre, als costats, l’anular il’índex, una mica més curts que el dit mig i iguals entre sí, i al extrems el polze i el petit, dela mateixa grandària però corbats cap a fora.A vegades conté símbols com l’estrella de David, ulls i altres elements destinats aaugmentar el seu “poder”. Normalment té forma d’amulet (arracades, penjolls…), a lesportes de les cases (a vegades com picaporta), en cotxes i altres llocs.Els musulmans sovintestableixen una relació entre els cinc dits de la mà i els cinc pilars de l’Islam, 79mentre queels jueus fan el mateix amb els cinc llibres de la Torà.80 El símbol, no té cap relació ambl’Islam. De fet el Coran 81prohibeix els amulets i la superstició en general. La jamsa lafeien servi ja els púnics (els habitants de Cartago, l’actual Tunísia) que l’associaven amb la

                                               
79 Los Pilares del Islam (en árabe, arkān al-islām) constituyen los preceptos fundamentalesde esta religión, obligatorios para todos los musulmanes. Son cinco: profesión de fe,oración, limosna, ayuno y peregrinación a La Meca.http://es.wikipedia.org/wiki/Pilares_del_Islam
80 Torá (también transliterado como Torah) es una palabra hebrea que significa enseñanza,
instrucción, o más específicamente ley. http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
81 Per saber més sobre el Coran: http://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
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deessa Tanit (deessa de la lluna i la fertilitat, patrona de Cartago82) i es probable que siguimés antiga.Algunes organitzacions que treballen per la pau a l’Orient Mitjà, han adoptat com a símbolla jamsa per les similituds cultural entre jueus i musulmans.

TURQUIA
▪ El museu d’art modern i contemporani de Turquia
Aquests museu obert fa pocs anys, té una activitat expositiva intensa. Està dedicat a lapintura, escultura, audiovisuals i altres manifestacions contemporànies. El caràctermulticultural d’algunes exposicions les fan adequades per traslladar l’experiència a les aules.Veiem un seguit de propostes i coneguem alguns artistes.
On estàs tu?Es tracta d’un treball fotogràfic i a la vegadateatral en el que els infants han de recrearsituacions de la vida diària però l’espectador hade seguir el joc que li proposa al contemplar lafotografia i ha de trobar al personatge amagat.
BabelAnd dreams, are dreams. (“…y los sueños,sueños son”, de “La Vida es Sueño” deCalderón de la Barca) Col·laboració de 4artistes per mostrar una de les pel·lícules més famoses de la factoria Disney, basada en laobra de l’anglès Rudyard Kipling, El llibre de les Selves Verges. La proposta mostrauna pel·lícula on cada personatge parla en un idioma: Mowgli parla castellà, la panteraBagheera parla àrab, la serp parla italià… En total 19 diferents llengües. Artistescol·laboradors: Pierre Bismuth (France), Fernando Ortega (Mèxic), Sergio Prego (Espanya)i Hale Tenger (Turkey).
SarkisPerformance. Sessió experimental d’obtenció de colors com si fos un menjar. Es para unataula amb plats per tothom, un got d’aigua, pinzells (forquilles), tovallons (per eixugar elspinzells) i una petita paleta (com si fos pa). El plat ple d’aigua rebrà els colors de lesaquarel·les.Els infants paren la taula, primer despleguen les estovalles al terra del pati, després cada unva col·locant en ordre cada element com si fos un ball al so de música turca. Es col·loquentots en el seu plat i al senyal de la música comencen a experimentar amb els colors i el platd’aigua.Una vegada acabat al senyal de la música, inviten als espectadors a contemplar l’obraacabada.

www.exporevue.com/magazine/fr/sarkis.html

                                               
82 Per saber més sobre Cartago: http://es.wikipedia.org/wiki/Cartago
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ARTISTES MEDITERRANIS: LA LLUM DE LA MEDITERRÀNIA
Eliseo Meifrén, Joaquín Sorolla Anglada Camarassa,

Miquel Barceló, Carles Piqueras, Alfonso Cruz.
A partir de la segona meitat del segle XIX, els artistes espanyols senten unapredilecció especial pel paisatge i la llum i comencen a sortir dels seus tallers per primeravegada per representar la natura a “plein air”. Aprenen a plasmar la natura i la seva llum talcom és, canviant, i no com la imaginaven. Els que tenim la sort de conèixer el Mediterranisabem quina és la llum d’aquest mar antic: Intensa, alegre, vibrant…Un grup de pintors catalans, valencians i andalusos es van sentir atrets peraquesta llum i la van representar en els seus quadres. Entre aquests artistes destaquenJoaquim Sorolla, Ignasi Pinazo, Cecili Pla, Eliseo Meifrén, Modest Urgell, Ramon

Casas, Joaquim Mir, Anglada Camarasa o Joaquim Sunyer.Els pintors europeus també s’han sentit atrets per la llum mediterrània: Delacroix,Manet, Monet, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Paul Klee…Les pintures dedicades al mar es diuen marines i tenen un format apaïsat, encaraque els pintors han  buscat formes de representació diferents a les acadèmiques a partir delsegle XIX i XX. Actualment, les teles apaïsades es coneixen amb aquest nom de marines.Per tant podem parlar de paisatges (marins, costaners,…) i marines.Una de les discussions que tenien més sovint els pintors era l’hora del dia en ques’havia de pintar. Uns defenien el fet de pintar a ple sol i altres quan sortia o es ponia. Lapintura que vol captar la llum canviant s’enfronta amb el condicionament del temps. Lallum canvia segons les hores i es diferent segons els dies. Per tant ha de ser una pinturaràpida la que vulgui plasmar un moment.Una altre qüestió és l’efecte de la llum en els cossos ja siguin opacs o transparentscom el mar. En el cas dels primers s’ha de tenir en compte l’ombra i els tons d’aquesta. Enel segon cas, les transparències i reflexos en l’aigua o altre medi transparent.“La llum excessiva resulta crua, l’excés de foscor no deixa veure-hi; la llummediocre és la bona”…”Per dibuixar del natural, la llum ha de venir del nord. Sireps la llum des del migdia, cal que tinguis la finestra coberta per un drap de maneraque el sol que la il·lumina tot el dia no canviï”.Leonardo da Vinci (primer llibre) Tractat de la pintura.
El Mediterrani té un color blau intens, és tranquil i uniforme.També és seu de vida marinera, de llegendes, tradicions, història, agricultura del vi,oli i blat i formes de vida semblants dels que habiten les seves costes.
Els pintors paisatgistes van confrontar els colors freds i càlids per  establir els termes de la

profunditat visual, van treballar els blaus i els ocres, que són a la base del contrast entre colorsfreds i càlids i a la vegada entre cel i terra, matisos intermedis i complementaris, els taronges i
violetes i van descobrir els grisos  que són colors que no existeixen perquè la llum mai no ésblanca del tot i l’ombra no és del tot negra. Teresa Camps.Catàleg exposició 27 diciembre-18 febrero 2001
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Eliseo Meifrén Roig. Barcelona 1857-1940. Marina. Óleo sobre lienzo.Firmado. Medidas 43x78 cm.

Exemple del tractament dels grisos

Al principi els pintors representen els mar de lluny, els interessa més les persones quehabiten a la costa, les costums o les visions des de terra d’aquests mar, poc a poc vanapropant-se a vora mar i troben les barques i els nens que es banyen nus. Encararepresenten el terra. Trobem pintures on cel terra i mar ocupen parts proporcionals enel quadre. Poc a pocs els artistes s’endinsen en el mar per captar només l’aigua, elmoviments, els reflexos, l’escuma…

Joaquín Sorolla y Bastida
Va néixer a  València el 1.860 . La seva preocupació era reflectir la llum del mediterrani enels cossos, en l’aigua, en el blanc dels vestits…L’estudi de la seva pintura és important perpoder comprendre com actua el color davant una llum solar tan potent com la delMediterrani. La tècnica es basa en l’ús d’una paleta contrastada de càlids i malves, blaus iverds, pinzellada petita i independent, absència del negre i del contorn.En general, li agrada captar un moment del dia, quan el sol es pon. És un moment on lallum és intensa, dona lloc al contrast fort d’ombres allargades, als colors càlids quesubstitueixen els blancs pel matis de les tonalitats ocres. Retrata nens, fills de pescadors quesón els únics que se’ls hi permet el bany sense roba i dones i homes pescadors.La seva pintura recorda lleugerament a la de Velázquez83 per la seva preocupació perreflectir la llum. Aquest era un pintor admirat per Sorolla. La diferència entre els dos radicaen el fet de que els pintors del segle XIX i XX surten a buscar la llum a l’exterior,  mentreque en temps de Velázquez els pintors treballaven en interiors. Veiem com Velázquez hainfluenciat en molts pintors d’una manera o d’altre: Sorolla, Rusiñol, Picasso,  Barceló… Sorolla va morir a Cercedilla (Madrid) el 1.923.

      

                                               
83 També en el llibret dedicat a Rusiñol s’hi constata la relació i influència d’aquest pintor barroc en l’obra delcatalà. Apartat del retrat.
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Clotilde García, l’esposa de Sorolla. Moro amb taronges 1885, on es veu la influència orientalistai les similituds amb Fortuny. Niño con barquita de 1904, el sol de la tarda i la desnutrició en lapanxa del nen, fill de pescadors. Los guitarristas de 1889, tema similar al d’Anglada-Camarasaencara que la composició és tradicional, organitzada en cercle.
Anglada-Camarasa
Hermen Anglada-Camarasa és un pintor nascut a Barcelona el 1871. Contemporanide Ramón Casas, Santiago Rusiñol i Eliseu Meifrén, a diferència d’ells, va arribar atenir un èxit mundial similar al de Josep Maria Sert, el muralista.Va tenir a Tomàs Moragas com a professor, igual que Rusiñol que li va encomanar elgust per l’orientalisme com Marià Fortuny. Modest Urgell però va ser el professor més admirat per Anglada-Camarasa.Antonio Mancini, el pintor italià té gran influència en la seva obra i a la vegada,Anglada-Camarasa transmet aquesta influència de modernitat a Pablo Picassomitjançant una exposició a Barcelona, a la Sala Parés al 1900. Les exposicions que vafer per tota Europa influeixen en pintors que després representaran l’avantguarda mésabsoluta com Vassili Kandinsky.Durant una estada a València, va quedar impressionat per la riquesa decorativa delsvestits populars que inclourà a partir d’aquell moment, en les seves obres. Tambécomença a col·leccionar indumentària valenciana que afegeix a les col·leccionsd’indumentària japonesa i sud-americana, a moble de l’Extrem orient i a estampajaponesa com era freqüent entre els artistes moderns d’aquella època.84 Totes aquestespeces de col·leccionisme les inclou moltes vegades en les grans composicions ja que soltreballar en formats molt grans de gran impacte visual.Va fer de mestre una part important de la seva vida tenint com a deixebla la pintoraMaria Blanchard.Al 1911, compartí un primer premi de la Biennal de Roma amb varis artistes, entre elsque hi conten entre altres, Antonio Mancini, Gustav Klimt i Ignasi Zuloaga iWilhem Hammershoi (exposició al CCCB al 2007).Anglada-Camarasa va viure bona part de la seva vida a Mallorca (excepte durant laGuerra civil espanyola i l’exili ja que era republicà85 i maçó86) i va plasmar el paisatgemediterrani en unes obres plenes de color i de gran força expressiva. Per aquestautilització del color, pel temes mediterranis i per la seva inqüestionable importànciacom a pintor d’una època prou creativa, és pel que hem decidit incloure’l entre elspintors de la mediterrània. Tant li va captivar el paisatge de Mallorca que va anarlimitant cada vegada més els temes a la representació del paisatge fins la seva mort queesdevingué a l’illa el 1959.
Miquel Barceló

Miquel Barceló neix el 8 de gener de 1957 a Felanitx, Mallorca. La seva mare erapintora paisatgista i és la primera que l’introdueix en el món de la pintura.Més tard viatja a Paris i al museu del Louvre s’interessa especialment per la pinturaBarroca.Experimenta amb la utilització de grans quantitats de pintura sobre teles que exposaa la intempèrie per que es produeixin tot tipus de reaccions espontànies –oxidació,
                                               
84 Consulteu el llibret sobre Santiago Rusiñol i la influència de l’estampa japonesa en les seves obres.
85 Republicà en els temps d’Anglada Camarasa era el partidari del govern elegit democràticament i contra elque es van alçar els feixistes liderats, entre d’altres per Franco, el dictador . Actualment un republicà és lapersona que creu en un govern democràtic no monàrquic, com a França.
86 http://www.lanzadera.com/mason
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quarterament – que descobreixen les capes inferiors. També combina materials pictòricsamb elements orgànics.Pollock, De Kooning, Ryman i Cy Twombly li atrauen particularment. El seuinterès per Pollock el porta a utilitzar la tècnica del dripping sobre teles que despréscobreix amb pintura blanca.Treballa amb llibres i fa un de ferro que aconsegueix vendre.Al 1980, apareixen les primeres figuracions; columnes de fum, llibres i figureszoomòrfiques. També treballa el collage87 enganxant dibuixos descartats i cartrons sobre latela. Sempre experimenta afegint materials naturals a la pintura. A Nàpols ve fer unquadre amb les cendres del Vesubi i pigment naturals de la zona similars als de Pompeia. APortugal utilitza sorra, algues i altres materials barrejats amb la pintura i pinta a l’aire lliure.
Al 1986 pinta una gran cúpula pel  Teatre Mercat de les Flors a  Barcelona. La seva mida ésde 12 metres de diàmetre per 4 metresd’alçada i pesa 2400 quilos. Està formadaper 16 peces i va utilitzar resina depoliester i fibra de vidre (és un aïllant quepesa poc).

Peixera.Cap el 1960 era freqüent trobar aquestes peces de decoració per totarreu. Són peces fetes amb resina de poliester transparent ons’introdueix qualsevol cosa (pedres, insectes, flors seques,petxines…) i queden atrapades, conservant tots els colors i lesformes impertorbables a llarg del temps. L’inconvenient és que ésun material tòxic i la seva elaboració és delicada ja que comportareaccions químiques.
Miquel Barceló ha exposat varies vegades a Nova York. Va començar a viatjar aMalí on la llum i l’ambient li va impressionar de tal manera que hi passa llarguestemporades. Allà ha fet escultures de terra cuita i ceràmica i ha treballat sobre llençols imantes.Ha tingut dues esglésies – taller, una a França i l’altra a Itàlia on va fer moltsdibuixos sobre paper de diari pintat de blanc i sobre els murs de l’església. És previsible queacabés decorant un altraesglésia. Anys més tardi livan oferir decorar unacapella de la Catedral deMallorca.Un dels seus treballsinteressants per l’aplicacióa l’escola és el llibre percecs: Las tiendasdesmontadas o elmundo desconocido delas percepciones (1993).Il·lustrat amb 48 litografiesi 32 gofrats i textos Braille.                                               

87 Veieu el llibret sobre collage
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Es van fer 180 exemplars, editats a Paris per Eugeni Bavcar editeur. La mida és de 40 x 34cm. A l’annex hi trobareu la notícia sobre el context en el que es va fer aquesta obra.També ha realitzat instal·lacions com Alta marea, un muntatge tridimensional per larevista italiana Domus.

Instal·lació:Alta marea
Revista Domus.Octubre 1984.Foto Salvatore Licitra.ProduccióPasquale Leccese.Ajudant de realització

Juan Lázaro.
Actualmentsegueix viatjant, cercanttècniques d’expressiódins del seu estil iexposant per tot elmón. Podeu trobaruna amplia informació a…

http://www.miquelbarcelo.info/index.php
Increïble pàgina amb totes les obres de Barceló ordenades per dates i tècnica. No és lapàgina oficial. 88

Alfonso CruzActualment, la tècnica permet pintar dins elsmar, és el cas de Alfonso Cruz.Alfonso Cruz és un artista que realitza una experiènciainsòlita: es submergeix en el mar i pinta en directeescenes submarines. Reuneix dues qualitatsimprescindibles: és un submarinista professional i unreconegut pintor amb gran domini de la tècnica.L’artista transporta fins voramar un llenç normalprèviament impermeabilitzat amb una capa declorocautxú. Això permet que la pintura a l’oli s’adhereixidintre de l’aigua sense problema, mitjançant una petita espàtula. L’oli no es dissol amb aigua.Alfonso Cruz, representant del Realisme màgic espanyol, incorpora un llenguatge expressionista a laseva obra. Són obres matèriques que combinen l’heterogeni i vital amb l’inert i monocrom. Plasmapetits racons del macrosistema marí.http://www.ravalnet.org/alfonsocruz/paginaweb/menu.htm (8/2/2007)
                                               
88 Les imatges exposades al llibret i les del cd són d’aquesta pàgina.
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Cova del dofí. Entrada sud. Illes Medes.Oli/teles 114 x 114 cm.

Gorgònies vermelles. Illes Medes.Oli sobre tela. 139 x 97 cm.

Peixos.
Oli sobre tela. 33 x 41 cm.

Cova del dofí. Entrada sud. Illes Medes. Oli/teles 92 x 73 cm.

Carles Piqueres
Neix a Girona el 1956Viu a Sant Feliu de Guíxols.Estudis artístics a l’Escola Massana de Barcelona

Aquest pintor  hiperrealista afegeix a la seva pintura lapoesia de l’objecte. Objectes ordenats, acumulats, quiets isilenciosos que parlen amb el seu color i la seva disposició. Ésun altra visió del mar, els efectes d’aquest en les coses. Elmodelatge de les pedres, el rovellat de les cadenes…Treballa enpetit format i amb colors Caran d’Ache.
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“L’onatge recull restesque  arraulides a l’arenaresten
catalogades sense arestes.”

Sense títol(Platja de sant Pol) 100 x 70 cm.

“…dels fragments que elsinfants recullen i en fan tresors.”Josep Vicente

Sense títol(Cala Jonques Sant Feliu de Guíxols)50 x 70 cm.
“Rodola lenta la saviesade la pedra,a poc a poc,

dona la volta rodona,a l’amordel que dolçament importa.Paciència.”

Sense títol
(Platja de Cadaqués) 100 x 70 cm.

ACTIVITATS A L’ENTORN DEL ARTISTES MEDITERRANIS
Els grisos. Eliseo Meifrén. Marina
No sempre som conscients de les possibilitats i la força del color gris per representar el paisatgehivernal, de tardor, tempestes o per transmetre sensacions de tristor, fredor o fins i tot elegància siestan ben combinats amb altres colors com els malves o roses de gamma pastel.Es una activitat necessària ja que els infants no solen treballar espontàniament certes combinacionsde manera que després no se’ls hi acudeix utilitzar-les. Per un costat s’han de treballar les variacionsproduïdes per la barreja gradual entre blanc i negre (sempre es convenient afegir el més fosc al mésclar) i per l’altre els grisos de caràcter càlid i els freds.
1ª. Opció. Plein airUna vegada hem treballat aquestes tres variants, intentarem buscar l’ocasió per pintar directamentdel natural, un dia núvol de tardor és el millor per practicar ja que impregna de grisos qualsevol cosaque hi hagi al voltant. Perquè tot l’ambient tingui aquesta tonalitat en el quadre, s’utilitza lesgammes que hem creat en el dibuix. Això costa en principi però no s’ha d’oblidar que s’està fent unainterpretació de la realitat per produir un efecte a l’espectador.Són necessàries dues sessions com a mínim i és pot treballar a tota la primària.
2ª. Opció. Collage. Una vegada treballades les variants, es pinten franges de paper de pintura amb els diferents grisos ies fa un collage jugant amb les formes retallades a mà del paper, organitzant un paisatge abstracte.
Els grisos també actuen com a potenciadors de colors més intensos. Si fem un fons gris, qualsevolpinzellada d’altre color càlid, com el vermell, ressalta prenen tot el protagonisme.Però també un ambient gris interactúa sobre la resta del quadre apagant els colors freds o agrisant-los.En un paisatge, els grisos solen situar-se en la part representada més llunyana ja que produeixen unefecte d’esfumatto. En aquest cas s’han de col·locar els càlids més propers, desprès els freds i perúltim els grisos.
3ª. Opció: Un paisatge monocrom.
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Aquesta activitat és una variant pel cicle superior. Es treballen les fraccions, les proporcions i lamesura per la composició del quadre. Es tracta de construir un paisatge a partir del blanc, el negre, iels grisos, utilitzarem una quantitat mínima d’ocre a l’horitzó i introduïm la noció del color trencat.89Si prenem com a base un sol color, podem crear tota la imatge amb canvis de valor i to.90L’esquema monocromàtic ens permet jugar amb el valor d’un color i amb les relacions de les formesi els valors respecte als plans en que estan situades aquestes formes.En un paisatge monocromàtic com hem vist, no es pinta amb un sol color. Necessita del blanc i elnegre i dels colors trencats. La monocromia més pura és aquella en la que només intervé el blanc i elnegre.Plantegem el funcionament del blanc i el negre tal com funcionen els càlids i els freds en unpaisatge. El blanc i el negre no es poden classificar com càlids i freds però poden arribar a complir lafunció d’aquests en el paisatge, funció d’apropament o llunyania.El negre: És el color que més “pesa” a ulls de l’observador. Per fer una composició, la massa delscolors pesants han de col·locar-se en la part inferior de la composició. Si ho fem al contrari icol·loquem una massa molt negra crearíem una sensació d’inestabilitat, que si és volguda està béperò si no, molesta. El negre té molta potencia en les barreges i per crear grisos s’ha d’afegir ambcura i de mica en mica.El blanc és un color lleuger. És la base del gris, el color més abundant en quantitat de matèria delgris. El blanc pur és molt potent i s’utilitza en les zones on la llum és més intensa. A major quantitatde blanc, més llum i al revés.Presentem un format rectangular i vertical de proporció 1 a 2 (doble d’alçada que d’amplada) que hade partir d’un paper de pintura dinA3 i ha de ser adaptat per l’infant que també ha d’aprendre a tallarcorrectament el paper en base als formats que desitgi. Per tant, aquesta activitat de tallar, a l’inici lacomençarem amb un petit grup, mentre que la resta tindrà ja tallat el paper. S’aprofita qualsevolactivitat per tallar sobre la tabla amb cutter però sempre en petit grup per poder supervisar, intentantque tothom ho faci varies vegades al llarg del curs.Situem l’horitzó a ¼ inferior del quadre i es senyala amb una línia de llapis HB, suaument amb elregla. Podem partir d’una fotografia o varies de l’arxiu o bé fer un dictat descriptiu pictòric delpaisatge que és el que fem a continuació. L’alumnat ha de prendre les seves notes per tal de poderconfeccionar el paisatge:
Hi ha d’haver una massa negra que ocupi aproximadament 1/8 de la part inferior del quadre. Seranles roques des de les que observem el paisatge. La textura d’aquestes és aspra.Després vindrà un mar on la pinzellada ha de ser horitzontal, d’un gris blavós, un blau trencat,“adornat” per l’escuma que provoquen les onades després de xocar contra les roques submergidesde la costa.A la línia de l’horitzó veiem els edificis de la ciutat antiga, amb una gran cúpula que sobresurt idestaca entre la geometria restant. Són d’un color ocre, quasi blanc i combinen amb les ombres defoscos grisos que s’alternen entre els edificis. Llum - ombra, llum- ombra… Sembla una partitura.1/16 part a partir de l’horitzó és propietat d’una pluja blavosa que cau en diagonal per darrera elsedificis. Encara podem veure a la dreta del quadre les línies d’aigua i de llum que cauen dels núvols.La resta del quadre és una massa de grisos que forma un cel de tempesta amb pinzellades àgils,vibrants, d’una forta energia, com el tro que ara mateix acabo d’escoltar i que donarà pas a una plujaintensa i refrescant allà al mig del mar.

Joaquín Sorolla
                                               
89 Gris que tendeix a un altre color, en aquest cas, al blau. S’obté barrejant colors complementaris entre si.Consulteu el llibret sobre exercicis de color.
90 To d’un color és el color en si mateix. Es pot desplaçar en el cercle cromàtic cap als colors veïns. Grocverdós o groc ataronjat.  Valor és el color en relació a la llum o la foscor, es a dir en relació a la quantitat denegre o blanc que li posem a partir del color pur (color saturat). Barrejant amb blanc i negre canviem el valorperò no el to.
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FORTUNY. Marroquí 1871

SOROLLA. Moro amb taronges 1885

SANTIAGO RUSIÑOL. Ramón Casas  1889

Tres imatges, comença el joc de la recerca. Relacióentre les tres pintures. Els infants tenen la paraula.Tot allò que surti queda gravat. Exercici de reflexió, observació i descoberta.Les observacions importants que haurien de sortir necessàriament són:
▪ Cronologia i relació entre el temes. Els dos primers amb tema orientalista com larepresentació del personatge de Sorolla ha influït en la composició de Rusiñol. EraSorolla un pintor admirat pe Rusiñol o per Casas?.
▪ Composició i relació entre el quadre de Sorolla i el de Rusiñol91 (La postura del retratat,les taronges, les línies de força…
▪ Relació entre els fons dels retratats, importància dels murs, la textura.

                                               
91 El quadre de Ramon Casas pintat per Rusiñol, està comentat en el llibret sobre Santiago Rusiñol.



229

Anglada-Camarasa
1. A partir d’un dels seus quadres treure els colors mésaproximats d’un fragment escollit per l’infant. Estracta d’un exercici de percepció del color i de saberconfeccionar un color desitjat, a partir d’una gammalimitada de primaris, blanc i negre.Com es pot comprovar, els exercicis de barreja decolors es plantegen sovint ja que han d’acabardominant la tècnica per facilitar la realitzaciód’exercicis propis.

 Montserrat 1938

2. Paisatge de colors en clau alta.
Els colors de clau alta són tons purs de groc, taronja o blau. Si un paisatge té una tonalitatmassa verdosa, pot quedar avorrit, sense que hi hagi un contrast de color que doni llum.Llavors, aquests verds es poden barrejar amb colors pur de clau alta per donar-los la llumque necessiten. La barreja no es fa a la paleta sinó que aquests colors s’intercalen entre elsverds perquè als ulls de l’espectador es barregin. El mateix passa amb paisatge on domina elblau, llavors els colors càlids purs i el verd turquesa funcionen com activadors del color. Enaquest cas, el domini del blau del cel es trenca amb el to taronja i groc mentre que el maradquireix una tonalitat turquesa que combina perfectament amb el blau general.

Després de la tempesta1914 - 1936
Els que millor funcionen sobre elblau són els grocs i taronges i enquantitat mínima, el vermell que és elcomple- mentari.
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2. Paisatges marins.

     
       Gall de Sant Pere    1948 - 1950                         Gruta submarina 1948 - 1950
 Una vegada s’ha treballat el color blau i els colors que poden destacar més encomposicions en les que domini aquest color, proposem la interpretació d’un paisatge marí.Proposem una sortida a l’Aquari i com materials per la realització de l’activitat: llapisaquarel·lables, paper de pintura, tables de fusta, pinces per agafar el paper, llapis HB, goma,maquineta.Com a treball previ, es convenient treballar:
▪ La creació de blaus i el nom d’una gamma de blaus coneguts, es  a dir, blau ultramar, elsblaus clars, els liles i malves.
▪ Com fer colors càlids i les seves respectives ombres. Per exemple, l’ombra del Gall deSant Pere, és blava. S’obté amb un blau clar molt suau, quasi gris que en pintura esbarreja amb el blanc.
▪ Si es continua observant el quadre es poden treure conclusions sobre els colors anti -naturals de les roques i el per què s’utilitzen aquests colors. També s’ha d’observar laforma d’aplicar-los, com es donen les pinzellades per donar formes i volums. Quinscolor s’utilitzen quan es vol aproximar un relleu i quins quan hi ha entrants.
▪ D’aquesta manera s’analitzen les diferents parts del quadre.
▪ Parlem també de composició. Com estan col·locades les roques, el peix, el fons marí, lamedusa…
Es molt útil confeccionar una sèrie de trencaclosques amb els quadres més interessants decolor ja que és fàcil l’observació d’imatges i colors i la memorització dels detalls. Sobre unasuperfície dura i negra s’enganxen les parts de la fotografia sense plastificar. La qualitat dela foto és important. Si es plastifica perd color.Les peces varien segons el nivell per això es recomanable tenir varis d’un mateix quadre. Esrecomana fer peces quadrades o bé, com en el cas del Gall de Sant Pere, responent aformes de masses com roques, fons, fauna…Una vegada a l’aquari, l’activitat ha de ser bastant lliure. Només resoldrem les dubtes queens plantegin els infants o ajudarem a desencallar aquell alumnat que es trobi ambproblemes d’execució. És el resultat el que valorarem, ja que haurà de ser un compendi deles activitats realitzades fins al moment.Miquel Barceló
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Aquesta activitat té dos nivells, per una part, es pot quedar en una experimentació quepoden fer tots els cicles, per una altra part, el cicle superior pot realitzar un mural perl’escola aplicant la tècnica sobre la base d’un projecte que vol tenir una permanència enl’escola.La pintura de Barceló es caracteritza per contenir una gran quantitat de matèria. Barcelóexperimenta amb materials sorprenents (com les cendres del Vesubi) per investigar comfuncionen a nivell plàstic barrejat amb pintures. Des d’aquest punt de partida, es proposauna sessió d’experimentació on té cabuda tot tipus de material que es pugui barrejar amb latempera, es creen pigments a partir de substàncies naturals i s’intenta plasmar una idea abase de matèria. Per veure les possibilitats fem una demostració ja que els infantsnecessiten un punt de partida en què basar la seva experimentació. Una de les tècniques queBarceló utilitza és fer una capa amb una pintura fosca, més o menys matèrica per despréscobrir-la amb pintura blanca. Com la base encara està tova, “trenca” la pintura amb els ditso un altre instrument,  per dibuixar fent sortir el color fosc a la superfície.
▪ Materials:Pintura de proves: TemperaCàrrega de proves: o sorra, terra, sal.Altres materials: paper (restes, de regals, bombons…), cartró, llegums, punta de lamaquineta, cola blanca, porexpan…El suport ha de ser resistent: cartró, fusta…Pintura final acrílicaCàrrega final: blanc d’espanya (és carbonat càlcic no és guix prim (sulfat càlcic) però fa lamateixa funció. No tòxic). Se li pot afegir algun pigment.Suport: Tauler contraplacat (fullola en nombre senar) o aglomeratEines per fer incisions:  pals, forquilles, pintes, motlles…
▪ La tècnicaUna vegada s’ha fet una demostració del que es pot fer amb les pintures, treballem el tema.Aquí proposem fer una pintura92 per l’escola, així que treballarem amb fusta com a suport iamb acrílics que són molt semblants a la tempera però de més qualitat. Les primeres provesles fem amb tempera.Primer s’escull l’espai on va la pintura i es marca amb cinta adhesiva el lloc on es col·locarà,d’aquesta manera l’alumnat ja té una primera visió de les mesures i les dimensions del seuprojecte. Després han de calcular quantes parts iguals es necessiten respecte als grupsparticipants (es fan figures quadrades o rectangulars).  Segons el nombre de grups, es fanles divisions.Després es prepara el suport amb una cola (es pot utilitzar el làtex ja preparat en el comerç.Seguiu les instruccions de cada marca) que deixi la superfície una mica porosa.Aquí ja es pot posar la preparació barrejant el làtex i el blanc d’espanya amb el pigment decolor, fent varies passades i augmentant el gruix a mida que es fan més capes. Es pot anarafegint sorra fina a les últimes capes. Finalment, es dona unes capes de blanc que cobreixinla pintura i abans de que s’assequin les capes de sota, es treballa la superfície. A aquesta se lipot afegir altres colors, materials…
▪ El temaNaturalment, ha d’haver un treball previ per saber què es vol pintar. El tema que proposemés la representació de la Mediterrània com a acte final de tota una sèrie d’activitatsrelacionades amb el tema. Per tant, la informació gràfica, sonora i cultural que ja en tenen,poden donar facilitat per plantejar una realització plàstica. S’ha de fer una mínima
                                               
92 Per entendre’s, un mural. Encara que aquesta denominació és errònia ja que la pintura mural va sobre unmur directament i aquí  pretenem fer pintura sobre fusta per col·locar-la a un mur.
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estructura, un plantejament del que va a cada sector de la pintura i una vegada realitzatl’esbós, es tracta de fer les divisions perquè cada grup sàpiga que ha de fer en la part que liha tocat. És aquí quan s’han de resoldre els dubtes a nivell tècnic, com es pot fer el que esvol.Aquest exercici suposa per l’alumnat un esforç per comprendre i acceptar la realització d’untreball en grup sense protagonistes però amb una finalitat comuna. Si aconseguim estimularaquesta idea, el treball serà un èxit.
Alfonso Cruz i Carles Piqueras
Tan un com altre són artistes que proporcionen unes imatges potents, plenes d’interès. Elsfons marins d’Alfonso Cruz els relacionem amb les pintures d’Anglada-Camarasa com afont temàtica. Les de Carles Piqueras són pintures d’observació, extraordinàriamentvaluoses per treballar els detalls i si es vol, el treball amb llapis aquarel·lables més realista.Aquest dos artistes, els deixem com a treball opcional. Us proporcionem una sèrie dedocumentació si voleu treballar la seva pintura.

DOCUMENTACIÓ SOBRE LA MEDITERRÀNIA
▪ Música

Las músicas del Mediterráneo (recopilatori) Toni Torregrossa i Maurizio Martinotti.Edició exclusiva de fnac. 2001
▪ Bibliografia
La llum del Mediterrani del naturalisme al Noucentisme  Catàleg, Espai per l’art,Barcelona 12 novembre de 2002 a 2 gener 2003. Obra social de Caja Madrid
Josep Cisquella Naus mercats. Museu d’art modern de Tarragona. 28 juny al 30 juliol1995. Diputació de Tarragona.
CRUZ SUAREZ, Alfonso . Alfonso Cruz. 1992 Tallers gràfics MCE Horeb (sense mésdades)
Eliseo Meifrén i Roig, Catàleg exposició 1 de març- 16 d’abril 2001 , Centro de CulturaCastillo de Maya, Pamplona, 2001. Caja de Navarra.
Eliseo Meifrén i Roig ( 1857 – 1940), Catàleg exposició 27 desembre-18 febrer 2001,Museo del siglo XIX Museu de Belles Arts de València. València, 2000
Mediterrània, Josep Niebla. Museu Marítim. Setembre - Novembre 2000 amb música deSalvador Niebla.
PIQUERAS, CARLES. A l’entorn d’un bressol tan gran…  catàleg setembre 2001monestir de Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
FORNÉ, MARIA. Imatges d’un paradís possible, Ezequiel Torroella. Catalunya, 2003Ajuntament de Palamós. Museu de la pesca.
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Modest Urgell (1838 – 1919). Catàleg de l’exposició 21-gener a 22 març . Centre Culturalde la Fundació “La Caixa” Barcelona 1992
REIG, RAMÓN. La costa Brava vista pels seus millors pintors. Ed. AedosBarcelona,1961Per observar la vida i els costums dels antics pescadors de la zona i l’estat de conservació dela Costa Brava fa un segle.PEREJAUME. (1999) Deixar de fer una exposició. Catàleg. Museu d’art contemporanide Barcelona.ANDRAL, JEAN-LOUIS I FISCHER, YONA. (1987). Peindre dans la lumière de laMéditerranée. Musée d’Israël, Jerusalem – Musée Cantini, Marseille
Catàleg exposició. Art Contemporani del Marroc. Institut català de la Mediterrània.Setembre – Octubre, 2000. Generalitat de Catalunya. Palma de Mallorca 2000
MIRALLES, FRANCESC. Maria Asunció Raventós.Maestros actuales de la pintura y escultura catalanas. La gran enciclopedia vasca. Bilbao.1977
Webs
▪ Art contemporani balearhttp://www.amblart.com/baleares-127.php

▪ El 11 de desembre de 2004 es va inaugurar a Istanbul el primer Museu d’Art Modern iContemporani de Turquia. Està situat a la costa europea del Bòsfor, en uns dels anticsmagatzems del Port, el Museu contrasta amb la zona històrica de la ciutat.http://www.istanbulmodern.org/
▪ Sobre Perejaume http://www.enfocarte.com/3.21/perejaume.html
▪ Marroc. Notícies en castellà. www.marruecosdigital.net
▪ La jamsa http://es.wikipedia.org/wiki/Jamsa
▪ Visió de la dona islàmica de l’associació islàmica. Resulta curiós el paral·lelisme de laconcepció de la dona ideal entre la religió islàmica i la cristiana catòlica.http://www.asociacionislamica.org.ar/mujeres.htm
▪ “Tras el país anfitrión, es Marruecos el que cuenta con una mayor representación:Fayssal Ben Kiran, Ali Chraïbi, Hicham Benohoud, Khalil El Gherib, Faouzi Laatiris,Erruas Safaa y Batoul S'Himi son los representantes elegidos del arte contemporáneomarroquí. Otros representantes del arte del norte de África son Zoulika Bouabdellah,Mohamed Ounouh, ambos de Argelia, junto con Fatma Charfi, Nabil Saoubi, deTúnez. Egipto, por su parte, también queda representado gracias a Moastas Nasr. “

http://www.africa-catalunya.org/congres/pdfs/sarriugarte.pdf
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▪ Museu d’història de la immigració a Catalunya.Masia de Can SerraCtra. de Mataró, 12408930 Sant Adrià de BesòsBarcelonahttp://www.mhic.net/
▪ Institut Europeu de la Mediterràniahttp://www.iemed.org/ http://www.iemed.org/biblioteca/bibliografia/cimmigracio.php

Carrer Girona 20, 5a planta08010 BarcelonaTel. 93 244 98 50e-mail: info@iemed.org
▪ Biennal art-marhttp://art-mar.org/http://art-mar.org/catala/entrada.html
▪ Joaquín SorollaMuseo:    www.museosorolla.mcu.es/
▪ La web d’en Miquel Barceló. Pàgina oficial   http://www.miquelbarcelo.org/

Fotos de la catedral també a…www.mallorcaquality.comAquesta pàgina conté una activitat sobre Barceló. Es tracta de reproduir una obra:Ballarines entre espelmes.http://www.xtec.cat/aulanet/ud/plastica/visplas/m512.htmLa mateixa pàgina però aquesta vegada es reprodueix porc- èpichttp://www.xtec.cat/aulanet/ud/plastica/visplas/m614.htmhttp://www.edu365.cat/primaria/muds/visual/index.htm
▪ Anglada-Camarasa, Mallorca i Argentinawww.uib.es/.../publicaciones/fllado/index.html
▪ Museus del mónhttp://biblioweb.unam.mx/museos/mundo.html
DVD
▪ El señor Ibrahim y las flores del Corán, de François Dupeyron (Palestina; Israel;

convivència entre cultures) (DVD)
▪ Jean-Marie del Moral realitza una pel·lícula documental sobre la obra i les diferentsetapes creatives de Barceló. Filmada en Mali, Paris y Mallorca. Presentada per l’InstitutCervantes de Paris.
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ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET

Anglada-Camarasa
Miquel BarcelóPierre BismuthTony CatanyAlfonso Cruz
Bouchta El HayaniFortunyBouchïb HabbouliArístide Maillol
Eliseo MeifrénMohamed NabiliFernando OrtegaAbdelkrim Ouazzani
Carles PiquerasSergio PregoMaria Assumpció RaventósSantiago Rusiñol
SarkisEl_Batoul_S'HimiJoaquín SorollaHale Tenger

ANNEX
1. MIQUEL BARCELÓ EN LA I BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEOFUNDACIÓN ONCE“Miquel Barceló, Gonzalo Torné y Cristina García Rodero son algunos de los cerca de 40artistas que participarán en la I Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE que secelebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid desde mediados del próximo mes dediciembre hasta finales de enero de 2006.Esta iniciativa pretende ser un espacio de descubrimiento y promoción del artecontemporáneo creado por artistas con y sin discapacidad, según ha explicado el directorgeneral de la Fundación ONCE, Luis Crespo.Por su parte, el director general de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad deMadrid, Álvaro Ballarín, ha afirmado que el arte "es un lenguaje universal que se aprecia yse crea con los sentidos en los que no existe la discapacidad". Además, ha elogiado el"contenido social" de la iniciativa.PolisensorialidadEl hilo conductor de la Bienal es la polisensorialidad, ofreciendo obras que permitandisfrutar de los cinco sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto).Por ello, resaltan las propuestas de Luis Magán y Gonzalo Torné, que harán sentir laintensidad de sus obras a través de lo térmico, las texturas, la vibración, el olor, el calor yel sonido.Asimismo, la muestra organizará una selección que incluye obras sobre el lenguaje designos, el braille, el alzheimer y la discapacidad intelectual. Entre ellas Miquel Barceló, quecon la colaboración del escritor Eugene Bavcar ha ilustrado un libro para ciegos.Además, junto a todas estas obras, la Bienal ofrecerá una programación alternativa contalleres, videoinstalaciones, mesas redondas, performances, danza contemporánea, teatro eincluso un concierto de jazz.”
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http://www.elmundo.es/especiales/2003/03/sociedad/hacia_la_igualdad/noticias/2005/10/noticia1135.html
2.    Ma. ASSUMPCIÓ RAVENTÓS

� El collage també es pot fer amb les marques deixades per diferents objectes. Perexemple:1. Pintar un fons dauratImpressionar xarxes, fulles amb color granat.Crear un monotip amb un arbre sobre aquesta textura.2. Pintar un fons blau.Impressionar una espina sobre el fons amb negre3. Pintar un fonsReservar una zonaDibuixar en monotip amb arabescos en negreTreure la reserva , queda neta.



237

1. Edat mitjana : Romànic

“Contrariamente a lo que creían los primeros románticos, lo
fantástico no reside en la naturaleza.

Se encuentra en nuestro espíritu. Se trata incluso de una de
sus producciones más sofisticadas.”

Pàg. 12. Delacampagne, Ariane
(2005)

l bestiari medieval
Quants de vosaltres heu llegit contes de dracs, sirenes, centaures…on la màgia i les aventures que descriuen, us han atrapat?

Per entendre el per què de la invenció de les criatures fantàstiques que han arribatals nostres dies i el que simbolitzen, hem de traslladar-nos al món Antic, a Grècia i Roma.La mitologia grega i desprès la romana (que van adaptar dels grecs), inventa éssersfantàstics com el cavall alat o Pegaso, la sirena… que van lligats a les històries de déus ideesses o d’herois com Ulises. Ja en l’Antic Egipte trobem l’esfinx, el griu i altres éssers queestan composat per parts d’animals diversos on també s’inclouen les persones.Des de les primeres civilitzacions, els animals han estat sempre a prop de lespersones, han sigut enemics i amics a la vegada. L’ésser humà ha lluitat amb animalssalvatges i ha ensenyat a alguns a servir-lo. Per tant, no és d’estranyar que una vegada esposi a inventar històries, els animals estiguin presents.A Europa, durant l’Edat mitjana, els llibres no estaven a l’abast de la gent sinó queeren els monjos (i no tots) els que es dedicaven a llegir-los i a copiar-los, ja que el pergamíes trencava i es perdia amb els anys. Mentre copiaven, il·luminaven, es a dir, il·lustraven leshistòries utilitzant tintes com el blau i el vermell i el color daurat que il·lumina, d’aquí elnom: il·luminar el llibre. Aquests eren gegants i costaven molt de traslladar, així ques’havien de llegir i treballar amb l’ajuda de faristols.L’església rebutjava les creences dels antics grecs i romans i la mitologia dels déus jaque defensaven l’existència d’un sol déu, mentre que els antics en tenien molts, associats ala natura. Per tant, van rebutjar la cultura antiga i van prohibir la lectura dels seus llibres.Alguns van ser destruïts i cremats, altres van desaparèixer perdent-se així una font decultura important. Però entrada l’edat mitjana, els àrabs van tornar a portar aquests llibres,traduïts a la seva llengua i d’aquesta va passar al llatí (la llengua de l’església), recuperant-seaquelles històries d’animals fantàstics. Clar que en tot aquest procés, les reinterpretacionsvan fer de les seves i es van afegir a la llista d’altres éssers i dimonis que servien perespantar al poble i fer-lo més obedient.D’aquest bestiari medieval ens queda afortunadament, la part més festiva ifantàstica. El drac com a símbol del mal, associat al foc de l’infern, ara forma part de lacomitiva festiva conservada als pobles de Catalunya junt amb la Mulassa, la Cucafera ol’àliga. Envoltats de diables i petards, ens fan passar una bona estona. Us proposem treballar l’època medieval amb les bèsties, els llibres, les pintures,escultures i tot el que trobem. De fet, Catalunya té un patrimoni molt valuós i conservatgràcies a l’esforç de persones intel·ligents que van descobrir tresors amagats, com ara heude fer vosaltres.
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Característiques Edat Mitjana
▪ Es difícil de situar-la cronològicament, depèn de la zona geogràfica a vegades moltpetita.
▪ És l’època de l’expansió de la religió cristiana al que avui en dia coneixem com Europa.
▪ És hereva de la cultura clàssica romana.
▪ Es dona el primer art amb característiques comunes europees: el Romànic.
▪ Geogràficament, encara no estan definides les fronteres actuals.
▪ Geogràficament, conviuen cultures diferents com la cristiana, l’hebrea i la musulmana.

Romànic
Període: s. XI i XII  en plena edat mitjana. 93Geografia: Europa meridional i occidental: primer art Europeu.Etimologia: Terme de f. XIX per la seva semblança amb l’art romà.
L’artista: Era concebut com un artesà. Això vol  dir que treballava a partir d’uns modelsestablerts. El nom de l’arquitecte era mestre d’obres. Es desconeixen molts noms d’aquestartistes, en canvi coneixem els promotors de les obres (els que pagaven)Les obres estaven finançades per la noblesa i l’església a partir de donacions. Les esposesdels reis catalans van tenir un paper molt actiu en la promoció de l’art a la Catalunyamedieval. El seu lloc de procedència serà decisiu en el fet artístic local, sobre tot a l’èpocade Jaume II.
Simbolisme: Tan els temes com la ubicació tenen una raó concreta:
▪ Finalitat didàctica: Les imatges i les històries que aquestes representen estan destinadesa ensenyar la religió al poble. Què et passarà si vas contra la religió (judici final,infern…) i lluites entre el bé i el mal (àngels i dimonis, pecadors i sants…).
▪ Mostra de poder
▪ Els rituals de la religió (litúrgia)
▪ L’edifici com mostra de la glòria de Déu. (Homenatge al déu cristià)
Temes:Antic Testament: Història des de la Creació fins a l’arribada de Crist.Nou Testament: La vida de Crist (Nativitat, Passió i Resurrecció)                                               
93 Inicis enllaça amb el món carolingi (f. S. VIII – IX) i el món otònic (1/2 X- p 1/· XI) i al final conviu ambel gòtic. (1140)
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Apocalipsi: Jesucrist tornarà a venir quan s’acabi el món per jutjar a vius i morts.Vides de sants (Hagiogràfics). Són cristians que han sigut molt bons segons l’església.El bestiari, les lluites i els joglars. A partir de textos o narracions orals.
Característiques generals: Hi ha moltes variacions però podríem buscar uns trets comuns:Geometria de les formes. Esquematisme. Rigidesa. Distorsió respecte del model natural. Úsdels colors plans.

Context històric
Època feudal. Sistema jeràrquic de relacions entre nobles – església i camperols.A Roma, el papa Gregori VII,  a fi de lluitar contra la relaxació moral del clergat i delmonacat i per refermar el poder eclesiàstic davant del poder laic, comença una reforma al s.XI. Es construeixen i renoven moltes esglésies, monestirs i catedrals. El monestir benedictíde Cluny a la Borgonya és el principal impulsor d’aquesta reforma.El pelegrinatge: Interès per visitar Terra Santa (Jerusalem, Betlem,…) llocs on havia viscutJesucrist i Roma (Itàlia) i Santiago de Compostela (Galícia) on es conserven relíquies desants. Es van crear unes rutes o vies que van contribuir a la internacionalització del fetartístic. La ruta del romànic del nord de Catalunya és un fragment del camí de Santiago ques’inicia a terres franceses.Les Croades: Expedicions cristianes destinades a alliberar Terra Santa dels musulmans,iniciades a f. XI. Contactes amb el món musulmà que també va enriquir l’àmbit cultural iartístic.

El bestiari a primària

El bestiari era a l’edat mitjana, un terme que designava un poema en el que els
protagonistes eren animals, reals o imaginaris,  amb una sèrie de característiques morals ques’exposaven. Recorden a les Faules d’Esop o La Fontaine, els contes de Perrault.

Tipus d’animals fantàstics: Esfinx, hidra, quimera, unicorn, drac, griu, sirena,centaures, tritons, harpies, fènix…Éssers fantàstics: àngels, dimonis, medusa, gegants
El bestiari de l’edat mitjana consisteix en la representació d’una fauna fantàsticaamb les següents característiques:Són monstres, es a dir no tenen una aparença normal dins la seva espècieSón híbrids, estan formats per dos o més animals diferents
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Origen d’alguns éssers fantàstics
CTESIAS: Metge grec. Va ser capturar pels perses i va passar uns quants  anys a la cortdels rei Artaxerxes II. Quan va fugir per tornar a Grècia, portava una gran quantitatd’històries protagonitzades per animals fantàstics que desprès van ser famosos. Són lesHistòries d’Orient, relats de viatgers i observacions de Ctesias al llarg  dels anys a Pèrsiadurant el s. IV a. c.Els europeus, van recollir les informacions escrites tan de Ctesias com d’Herodot i vancreure que l’Orient era una zona immensa de mostres i éssers fantàstics i demés meravelles.Quins éssers ens va descriure per primera vegada Ctesias?

Els Sciapodes: Homes nus de grans peus que feien servir per protegir-se del sol.
La manticora: Gran com un lleó, amb cara humana, pel roig i amb cua d’escorpí. És cruel i elseu nom vol dir devorador d’homes.
El grifo: Ocell amb 4 potes de lleó i cos de llop. Habita en una regió rica en or però és moltdifícil de capturar.

Unicorn: Cavall salvatge, blanc, amb una banya d’un colze i mig sobre el cap que tépropietats màgiques. Qui beu en aquesta banya queda immunitzat de tots els verins. Al’Àsia hom creu en les propietats beneficioses de les banyes dels rinoceronts i d’aquí provéla característica banya de l’unicorn.
ARISTÒTIL (384-322 aC.): En el seu llibre Històries d’animals trobem la manticora deCtesias, un ase salvatge de l’Índia d’una banya, la salamandra que a pesar de ser real, liatribueix la capacitat de apagar el foc en travessar-lo, el Drakôn (gran serp en grec).

Al s. XIII, la Història dels animals va ser traduïda al llatí i comentada en nombrosos llibresa tot l’Occident cristià.
PLINI EL VELL (23-79 dc.): Amb els llibres ja escrits fins el moment, va composar laseva Història Natural . És un llibre ple de fantasia on trobem l’atxlis, cavall que dorm dret, el
leucrocota ràpid i capaç d’imitar la veu humana. El seu cos té cintura d’ase, cul de cérvol, coll,cua i pit de lleó i el morro enfonsats fins les orelles. Una variant de l’unicorn, el monocerontamb cos de cavall, cap de cérvol, peus d’elefant, cua de porc senglar, una banya negra illarga al front. Produeix un soroll greu que esgarrifa. No se’l pot capturar viu.
El catoblepas es un animal que et fulmina si el mires. El seu nom vol dir “mira al terra”. El
licantrop, versipellis (llatí) o lukanthôpos (grec), un home llop. La anfisbena una serp de doscaps, un a la cua, capaç de moure’s en les dues direccions. Aquest animal va existir, era unsaure europeu que tenia la cua dividida en dues parts semblant a un cap i que es podiadesplaçar en les dues direccions.
El fènix, d’origen egipci, ales vermelles, blaves i daurades. Cada 500 anys torna per immolar-se al foc de l’altar del temple del sol per renéixer 3 dies més tard.Els cargols gegants, pacífics i els cinocèfals, homes amb cap de gos, són altres animals fantàsticsdescrits per Plini el Vell.
ELIANO (170-225): Ens explica una història que per ser tan curiosa us explicaré. Diu queva existir un drac de mirada penetrant i de bons sentiments, que es va enamorar d’un pastorgrec de cabells d’or anomenat Alenes de Tessali. S’apropava lentament i li acaronava elscabells, li llepava el rostre i li oferia nombroses preses per alimentar-lo.
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La visió de l’edat mitjana:
1. En aquesta etapa, poca gent sabia llegir i escriure i menys tenien un coneixementcientífic del món. A partir d’un escàs coneixement del que és natural, alguns aspectes dela vida, completament normals, poden resultar estranys i qualificar-los de misteriosos.Es conegut el fet de que les sirenes, podrien haver sortit de la visió d’un tipus de  dofinsque tenen unes protuberàncies semblants al pits de les dones i que eren comuns enl’època grega a la Mediterrània. El so que emeten es podria confondre amb un cantestrany que seria el que sentien els mariners. Atrets pels cant de les sirenes a la nit,embarrancaven i naufragaven. Els dofins naveguen a prop de la costa on són abundantsles roques.Un coneixement insuficient de la natura pot fer que es classifiquin processos naturalsde monstruosos, exagerant certs trets reals. També pot creure possibles, fetsimpossibles en la realitat com la fecundació entre diferents espècies o l’atribució depropietats màgiques a aquest éssers.

2. Descripcions enganyoses dels geògraf, mariners i viatgers, sobre llunyanes regions,persones, fauna i flora a través dels relats de viatges que ningú podria comprovar. Lesdescripcions de països fantàstics i exòtics a traves de persones que no havien estat maien terres d’Orient però que havien escoltat històries a viatgers una mica exagerats,arriben fins als segles XIX i XX  a occident provocant una idea de l’Orient fabulós.
Significat del bestiari medieval

A l’edat mitjana, els animals serveixen com a metàfores per il·lustrar històriescristianes sobre la moral, les virtuts i els vicis, de manera que siguin compreses per unamajoria de públic bastant innocent, tot s’ha de dir.És als segles XII i XIII que comencen els Bestiaris. Són llibres que utilitzenanimals fantàstics amb l’objectiu de transmetre una ensenyança moral. Es basen en elsantics escriptors grecs i romans que hem descrit i altres però si aquells pretenien sercientífics, a l’edat mitjana interessa el simbolisme aplicat a la religió. D’aquesta manera lestraduccions no són fidels i es complementen amb aportacions d’autors posteriors queaugmenten la fantasia respecte als éssers descrits a l’Antiguitat.Es fa una ordenació dels animals reals i imaginaris en dos camps: el Bé i el Mal, Deu i elDiable.
Els llibres descriuen aquests animals fantàstics, amb la paraula i amb el dibuix:Llibres il·luminats. Són font d’inspiració en l’art romànic (XI-XII) i gòtic (XIII-XV).

Éssers fabulosos en el món medieval. Relació amb altres cultures.
L’UNICORN

Animal ferotge pels grecs i romans, l’unicorn passa en l’edat mitja a ser el símbol deCrist. Es considera un animal bíblic per una traducció errònia del grec de la paraula re’em,que designa en realitat a un bou.. El blanc és símbol de puresa. L’unicorn només pot seratret per una verge, pura, el que provoca la interpretació de la relació entre Crist i la sevamare, la Verge Maria.
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Posteriorment, durant el Renaixement, als Bestiaris d’Amor, l’unicorn seràl’enamorat que s’apropa a la donzella i el simbolisme canviarà per fer-se més mundà.L’enamorat es va transformant en animals, segons els sentiment que li provoca l’amada.El paral·lel al món musulmà de l’unicorn és el rinoceront. Se’l representa enfrontata l’elefant.A l’Índia tindrà cos de boví.A Xina, Japó i Corea es representarà el quilin (kirrin en japonès) , felí de pellmotejada amb una banya. També el trobem a l’art de Pèrsia i Turquia per influènciaxinesa. Es un animal molt popular a l’orient per la seva gentilesa, el sentit de la justícia i elrespecte per la vida. A més dona bona sort.
SIRENAA l’edat mitjana es converteix en una figura femenina amb cua de peix i moltperillosa, impossible de capturar. Símbol del pecat de la luxúria que condueix a l’infern.Està relacionada amb els pobles mariners.
SERP D’origen clàssic, la serp es converteix en l’edat mitjana en símbol del mal,personifica al dimoni. És l’àvia del drac.A l’Àfrica negra els esperits protectors són representats per serps.
DRACOriginari de Sumer. El cristianisme el representa com un símbol del mal i latemptació. El sant i bon cristià l’ha de matar. D’aquí la llegenda de Sant Jordi. Sembla queaquest fet està situat geogràficament a Beirut (Líban) i arriba a nosaltres pels contactescomercials amb les rutes de l’Orient. A Occident el drac es derrotat per un heroi solar quesalva a una princesa o recupera un tresor.Durant el Romànic se’l representa com una serp sense ales ni potes. Al gòtic ja en téescates, cresta i ales de rap penat (sembla que les ales són d’origen xinès ja que aquestsrepresentaven els dimonis amb ales però mai els dracs).El drac potser l’ésser més representat en el temps ja que la seva representació ésconstant fins als nostres temps.Podem trobar dracs a totes les cultures orientals i occidentals. Al Japó encara es fanbotons, de fusta o marfil, amb dracs pels vestits tradicionals (netsuke).A Oceania, el singa cap de cavall, llengua ondulada, banyes) amic de les serps, sónprotectors de la llar i s’esculpeixen en les bigues de les casesA Amèrica central, els asteques tenien com una antiga divinitat a un drac alat ambplomes, el Quetzalcoatl.A Xina, és un animal de bona sort i es relaciona amb els estels. És el símbol del’emperador i el fènix el de l’emperadriu. Té 4 potes, al Japó només 3. Representa lafortalesa, la saviesa, la prosperitat i la perfecció. Carai amb els emperadors! És inconcebibleuna lluita entre un home i un drac a l’Orient, com aquí representem a Sant Jordi.
GRIU

Els cristians s’inspiren en totes les civilitzacions que la van precedir. Trobem el griu,símbol de Crist, apropiat del griu oriental. El lleó és fort i és el rei i l’àliga puja al cel comCrist en la Resurrecció. A vegades es pinta amb colors or i vermell, símbol de la naturalesadivina i humana de Crist. A partir del s. XIII, el grif es pinta de color negre i simbolitza eldiable. Li creixen banyes i cua uns peus amb urpes i abundant pèl. Poc a poc va perdentsimbolisme i es transforma simplement en un element decoratiu.
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Text escrit a partir de la informació trobada a:
•  Dr. Ernest Drake Dragones. El gran libro de los dragones.. Ed. Montena Barcelona 2005
• Delacampagne, Ariane i Christian. Animales extraños y fabulosos. Ed. Casariego. Madrid2005
ALTRES ANIMALS ALATS

Trobem també el cavall alat amb cap d’home de l’Apocalipsi, el cavall i el brauamb ales símbol dels evangelistes Marc i Lluc, a les pintures romàniques,  i els humansalats, els àngels.
Com s’han anat creant els éssers fantàstics? A partir de…
1. Imitació d’anomalies biològiques reals per mutacions genètiques o accidents al néixer.2. A partir de disfresses.3. A partir d’una forma mal percebuda (borrosa, distorsió…)4. Descripció mal feta d’un ésser viu.
Tècniques: Collage, photoshop, dibuix creatiu.
Obres
• El drac del Parc Güell a Barcelona, realitzat entre el 1900 i el 1910, per Antoni Gaudi(1852-1926). Els petits trossos de ceràmica que cobreix el petit cos del drac, enllaçaamb els mosaics bizantins i s’anticipa al collage dels cubistes.Minotaure i euga davant d’una gruta i nena amb vel. Pablo Picasso (1881- 1973)Gouache i tinta Xina, 50x65 cm. 1936. Museu Picasso.

El bestiari al cicle inicial i al cicle mig.
Cicle inicial
La sessió comença amb una gran capsa que troben els alumnes quan entren a l’aula.Dins hi ha tota mena de joguines que imiten bèsties, dinosaures, personatges fantàstics,rèptils, insectes, bruixes, àngels i dimonis. Imatges del bestiari popular festiu i extretes delsllibres medievals. També joguines que situïn en el context històric en que emmarcareml’activitat. Si podem trobar fotografies de pel·lícules infantils on surtin dracs i animalsfantàstics, farem que el tema els hi sigui més proper.Durant una estona, jugaran amb aquestes joguines mentre les observen, lesintercanvien i li donen vida o recorden algun moment viscut a través de les imatges.El següent pas és explicar la història que els introduirà en el treball posterior i els hidonarà unes dades per situar-los en el temps històric de l’edat mitjana. Mentre expliquem lahistòria cada infant podrà dur un ninot a la mà amb la possibilitat de donar-li vida mentreescolta el conte (el trobareu al final de la proposta).Aquesta primera sessió acaba recollint tot i tornant a la capsa les joguines que elsesperaran descansant una mica.
La següent sessió, més relaxats, és la sessió d’observació d’imatges i joguines. Laproposta és fer una titella de guant que representi el drac o un dimoni o qualsevol delspersonatges del conte seguint els següents passos:
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1. Donar a cada alumne un tros de plastilina de la que es recull per reciclar, es adir, aquella que s’ha barrejat tant que ja és d’un color indefinit (el cicle infantilpot proveir de bastant material). S’explica que han de fer el cap del personatgesense detalls de color i es mostra un exemple.2. Una vegada fet el cap que ha de tenir un coll gruixut, es prepara colad’empaperar amb aigua (Posar primer l’aigua i anar afegint a poc a poc la cola.La barreja no ha de quedar molt espessa ja que desprès es fa més consistent).3. Donar una capa de cola al cap i enganxar una capa de paper de seda, d’aquellstrossos que van sobrant dels treballs.4. Donar una segona capa de cola i enganxar paper de diari que ha sigut estripat enpetits bocins abans pels mateixos alumnes. Donar fins a 6 capes uniformes,tenint cura de ajuntar bé el cap i el coll.5. Quan s’assequi bé, tallar  amb un cutter gran per la meitat per tal de treure laplastilina. (espot deixar una mica en els llocs més delicats: banyes…) i tornar aajuntar amb paper i cola.6. Deixar assecar i pintar primer amb una capa de color base, quan aquesta estiguiseca, pintar els detalls.7. Afegir la roba, enganxant-la al coll. 94 Les mans es fan amb cartolina.

Si aconseguim que es facin tots els personatges, aquestes titelles serviran per fer unarepresentació del conte. Si no, es pot fer una exposició de tota l’obra.
Teatre de titelles

En la representació no hi haurà cap condicionant a l’hora de la posada en escena enquan al diàleg. Són “performance” que cada grup ha de posar en marxa en el moment del’actuació. S’explica la història i per grups fan la representació lliure. Això implica que cadauna serà diferent i la possibilitat d’enriquir-la amb l’espontaneïtat dels alumnes.Per la representació només necessitarem col·locar una tela negra a l’alçada dels capsperquè es puguin moure lliurement estan drets. El foc del drac pot substituir-se per papersvermells metal·litzats, serpentines, cornetes i tota mena d’objectes que facin soroll de festa.Convé posar-hi una música. Al cd us proposem unes quantes:
▪ Per l’entrada a la ciutat del joglar: Somni d’una nit d’estiu.Planificar l’intercanvi de representacions entre cicles i fer-lo coincidir amb la festade Carnaval és una possibilitat.

Cicle mig
Construcció d’un titella. L’activitat es pot modificar una mica, col·locant a la capsaimatges del bestiari, els ninots rèptils, aranyes, ocells…Una alternativa és tenir una petita capsa amb parts de ninots: una cua, unes ales, uncap, un cap amb banyes, potes, aleta…de forma que puguin combinar com un

                                               
94 Si aquesta feina del vestit la trobeu és massa difícil pels alumnes, es pot invitar als pares a fer-la a casa ambels fills i filles, donant-les hi un patró senzill i invitant-los a la representació teatral o l’exposició.
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trencaclosques l’animal fantàstic (amb ajuda del blutak) i desprès dibuixar-lo. A partir d’aquíes pot fer el cap del titella.
Cicle superior

▪ Ampliació sobre el Bestiari.
Griu, lleó alat, Minotaure, Pegàs, au fènix, esfinx, harpia… tots són animalsfantàstics que provenen de les cultures mesopotàmica i hel·lènica i que trobem representatsen pintures i estàtues de l’època. A l’edat mitjana, el cristianisme utilitza la imatge d’animalsper representar el seu Déu. Així a Crist, el fill de Déu el representarà un anyell i un àliga, elpoder de Déu vindria representat pel bou. Els 4 evangelistes que van escriure la història delfill de Déu, Jesucrist, estan representats per l’àliga (Sant Joan), el bou (Sant Lluc i el lleó(Sant Marc). El quart és un àngel (Sant Mateo). Aquesta religió que ha dominat Europa desde l’Edat mitjana, va heretar dels romans pagans95 el costum de passejar-se pels carrers enprocessó amb figures zoomòrfiques: fènix, alicorn (unicorn), bogia, basilisc, griu, víbries idracs. Per tota França, la Provença i Catalunya, el drac com a figura del mal derrotada perun sant, es representa sovint..Els sants comencen a representar-se com a figures gegants a la Provença i laTarasca  de Tarascó, una cuca fera amb forma de tortuga, servirà de model en els PaïsosCatalans per fer dracs i cuques. També els castells neixen de la representació d’escenesreligioses i s’uneixen en la festa al bestiari. El drac En altres cultures el drac representava des d’antic el poder de la Natura, però ambel cristianisme es transforma en el símbol del mal. Tarasca etimològicament96 ve de laparaula grega “pretarascha”, fer por. La víbria és com una dragona, té la forma de drac peròamb pits i la trobem a la Llegenda de Sant Jordi. Com els diables que els acompanyen en lesrepresentacions de l’infern.Com hem dit, a Orient simbolitzava la bonança, la fertilitat, la riquesa i laprosperitat. A Xina representa el mateix emperador (sempre que tingui 5 dits a cada peu).Té banyes de cérvol, cap de bou, ulls de crac, boca de lleó, cos de serp, potes de gall i cuade peix.A les cultures del nord d’Europa (celtes, escandinaus i germànics) el drac és custodi,es a dir, guarda un tresor o el secret d’una llegenda. En la zona Mediterrània representaprimer les forces desbocades de la Natura, el mal i el mateix diable.

La MulassaL’origen és una mula i com a tal se la representa esbojarrada. L’àligaÉs un símbol de poder i justícia. Per això els monarques la porten sovint en els seusescuts. (Sorprenentment, el símbol més evident del feixisme desprès de la creu gamada, eral’àliga. A l’escut de l’Espanya franquista es representa un àliga enorme. )Es normal que la ciutat de Barcelona tingués aquesta figura com la més importanten les festes. És famós el ball de l’àliga coronada. Sempre rebia als reis en les seves visites ala ciutat de Barcelona. El lleóSignifica la majestat,  el valor i el perdó. S’associa a Jesucrist en el bestiari cristià.

                                               
95 pagans : Creien en molts déus que s’assemblaven molt als humans.
96 Etimologia és la ciència que estudia d’on ha sorgit una paraula, com es va inventar i que significavaoriginàriament. Es una ciència amb sorpreses.
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El bouAnimal màgic en cultures primitives i bèstia estèril (com la mula) és venerada desdels temps més antics. Simbolitza la força, la paciència i la perseverança. La representaciódel bou i una mula pacífica del pessebre nadalenc, és més aviat falsa. La Història Sagradaexplica que el bou donava calor al petit però la mula no feia més que molestar. La víbriaPrové del mot llatí “viper-viperus”, escurçó, una serp corrent a Catalunya temuda pelseu verí. El cristianisme dona a les serps la simbologia del mal perquè l’associa al diable.
Víbria de Tarragona.

La Tarasca o CucaferaDevora a joves donzelles i viu a les aigües fangosesdels aiguamolls (més abundants a l’edat mitjana que ara).A Tarascó, la ciutat d’origen de la Tarasca, és una donasanta Marta, la que la venç i la porta lligada a la ciutat. AGranada, la Tarasca llençava flors i bombons per la boca ia Madrid portava noies com en una carrossa. Esconserven a Granada, Zamora i Toledo. A Galícia i nordde Portugal se la coneix com a Coca, molt semblant aCuca.

Construcció d’un drac per la rua.
Proposem un model per fer un drac de tres caps molt senzill amb material reciclat ique una vegada fet, es podrà quedar a l’escola per reutilitzar-lo cada any.
Material:3 capses grans de cartró. Paper de diari. Cola d’empaperar. Tempera. Tetrabriks dellet. Filferro. Tela verda (segons el nombre de nens i nenes que aniran dintre. Contem ambles disfresses de diable dels que acompanyen al drac i el de la bruixa que encapçala lacomitiva.El cap es retalla seguint el model. Es pren la mida del cap de la persona que elportarà per tal que li sigui fàcil de col·locar i treure. Es va omplint de cola d’empaperar ipaper de diari, fent el volum  amb el propi paper i cobrint-lo d’una capa de paper per fixar-lo. Una vegada tenim ja el cap modelat i sec (sense cap paper mal col·locat ja que al sacar-sequedaria com trencat),  es pot donar una capa de pintura blanca per tal que el color queposem a sobre llueixi més. Una vegada pintat i sec se li poden afegir escates en papersmetal·litzats o alguns detalls divertits.El coll esta composat de tetrabriks de llet i té mobilitat. Està bé afegir un coll si sónmolts els que ha d’anar dins del cos del drac ja que dona una distància al la persona queporta el cap i li permet més mobilitat.L’adult tallarà per la meitat uns quants tetrabriks i els alumnes els uniran amb elfilferro, fent un nus amb les tenaces en la part interior i unint-los per l’exterior. Desprès elsunirem amb paper i cola i cobrirem tots els tetrabrik amb dues capes de manera que espugui pintar bé. Se li pot afegir paper de seda o fer uns triangles al coll una vegada sec.Pel cos una tela verda amb uns forats pels caps de cada persona que anirà pintadade verd la cara i el cabell.
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detalls del cap

▪ Curiositats:
El terme “marioneta” prové de Maria. Durant l’edat mitjana es fa servir perdesignar petites figures de la Mare de Déu que es feien servir determinades festes.El mot titella, prové de la forma onomatopeica “ti, ti, ti” amb els que es feia parlara les figures de fusta imitant una parla tosca.

Webs
A Barcelona l’Enginy és una tenda que ha fet molts cap-grossos i figures per festes.Recomaneu aquesta visita.
 A altres indrets hi ha artesans molt innovadors com Dolors Sans que ha fet bèstiesmeravelloses per festes a Vilanova i altres indrets de Catalunya.http://www.dolorssans.com/
També és interessant la pàgina  web sobre dracs al món que inclou jocs. És unapàgina molt ben feta.El bestiari: construcció de titelles. Teatre pels petitshttp://bestiari.cat/
Bestiari de la ciutat de Barcelonahttp://www.ccgbcv.org/cat/imat/besti02.htm
Materials, Tècniques  i Minerals utilitzats per la il·luminació de llibreshttp://www.ub.es/bid/05baro.htm

SortidaMNAC (tallers), Ruta del Romànic

Vocabulari nou
Lapislàtzuli m. Mineral silicat complex de color blau intens compost essencialment delatzurita, usat en objectes d'ornament i per a fer blau d'ultramar.
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La religió com a tema en l’art medieval
Conèixer el cristianisme per poder interpretar l’art medieval

La religió
Des dels primers temps de la història de la humanitat, les persones han tingut unanecessitat d’entendre la vida i la mort, d’organitzar aquesta vida i aquesta mort. Quan elsestudis científics encara no havien explicat temes relacionats amb la vida (com les malalties,les tempestes, el dia i la nit…) i la mort (per què envellim, morim…) la gent necessitavadonar una explicació a les coses i els hi donava d’una manera simple i una mica màgica,perquè les coses que no s’entenen solen estar voltades d’un misteri interessant.Per una altra banda, calia organitzar comunitats cada vegada més grans i complexes.D’aquí surten les religions, de les necessitats d’explicar l’existència i d’organitzar-la.

Per què encara existeixen les religions en un món científic i tecnològic com elnostre?
Doncs per què hi ha temes que encara no s’han aclarit i ens preocupen comquè passa després de la mort o per què ens hem de morir.Perquè no totes les cultures assumeixen guiar-se per una mentalitat científica i racional coml’occidental.Perquè molta gent s’ha educat en ambients religiosos i té la necessitat d’organitzar-se la vidasegons uns principis morals que li diferenciïn el bé i el mal.La falta de coneixement i cultura provoca supersticions i explicacions màgiques,fanatismes… i això es dona en cultures molt desenvolupades científicament però pocsensibles amb el dret a la cultura de totes les persones.En aquests casos, les persones entenen la religió com una sèrie de normes de conductaobligatòries per tothom i justifiquen la violència per imposar-les o són intransigents amb elsque no comparteixen les seves idees. En qualsevol cultura podem trobar aquest fet.
La religió cristiana
Aquesta religió és la que té com a figura bàsica a Jesucrist i creu en un sol Déu(monoteisme: mono, un- teisme, Déu), no en molts com les religions de les primerescultures (politeisme: poli, molts- teisme, relacionat amb Déu). Són religions cristianes elprotestantisme, l’ortodòxia,  el catolicisme…
La figura de Jesucrist
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Jesucrist és el fill de Déu (immortal i únic) i una dona mortal, Maria. Recorda una mica lesfigures dels semidéus grecs que tenien poders divins. Recordeu les històries de Zeus i el seufill…? Què va fer Jesucrist?
1. Va néixer (Nativitat) a un pessebre a Betlem. Era fill de Maria i el seu pare mortaladoptiu era Josep. A quasi tota Europa, es celebra al Nadal el seu naixement, el 24 dedesembre perquè hi ha una cultura i unes tradicions basades en la religió cristiana.2. Va fer miracles (poders): Caminava sobre les aigües, amb un panet i un peix, donava demenjar a molta gent, multiplicant el menjar…3. Predicava la religió o el que després coneixem com cristianisme. La forma era donasermons a la gent que el volia escoltar pels carrers, camps… Un sermó és quan algú etparla molta estona sobre un tema per ensenyar-te la diferència entre actuar bé imalament, segons la seva pròpia filosofia.4. Va tenir tants seguidors que a l’entrada de les ciutats el rebien amb palmes (de palmera)i per això celebrem el dia de la palma (primer diumenge de la setmana santa)Hi ha persones que encara segueixen la tradició i estrenen vestits i compren palmes ipalmons fets pels artesans i després se’n van a l’església a beneir-los, deixant-los penjatsdel balcó de casa seva (abans a sobre de l’entrada de la porta) per garantir la benediccióde la casa al llarg de l’any. Recorda els rituals pagans de renovació (renovar la roba) al’entrada de la primavera que feien els grecs i romans i està relacionat amb el móncamperol (palmes). De fet aquesta religió va sortir de la cultura romana.5. Va morir en una creu (Passió, ve de patir). A l’època dels romans, hi havia pena demort i els lladres i contraris a les normes, se’ls condemnava a morir a la creu.L’emperador romà Ponci Pilatos, va creure que Jesucrist era contrari al poder romà, enuna terra conquerida com era Palestina i el va condemnar com a traïdor. Es recorda laseva mort durant la Setmana Santa o Pasqua, el divendres sant.6. Després de mort va ressuscitar  (Resurrecció) i va pujar al cel. Això es commemoral’últim dissabte de setmana santa.
I per què va morir d’aquesta manera si era fill de Déu?
Doncs perquè d’aquesta manera, explica l’església,  va alliberar als cristians, d’un pecat quearrossegaven (Redempció) i que havien heretat dels primers pares, Adam i Eva. Haviendesobeït a Déu i havien menjat una poma d’una arbre prohibit quan vivien al Paradís iDéu els va fer fora (expulsió del paradís). Amb lo bé que es vivia, sense haver de treballar!Doncs bé, Jesús es va sacrificar perquè Déu perdonés als cristians però no va dir res dedeixar de treballar…

Altres personatges.
Maria: mare de Jesucrist. També se li diu la mare de déu.
Josep: Pare adoptiu de Jesucrist. Era fuster.
Anna: L’avia de Jesús i mare de Maria.
Reis Mags: El van adorar com a rei i el van fer regals.
El bou i la mula: Els que van donar escalfor a aquell nadó en una nit freda al pessebre.
Evangelistes. Són els que van explicar al món i van escriure la vida de Jesucrist (evangeli), unavegada va morir i ressuscitar. Cada un està representat per un animal. Els principals sónJoan (símbol anyell), Marcos, Lucas (àliga) i Mateo (lleó).
Maria Magdalena: Sembla que era com la núvia o esposa de Jesús.
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CICLE INICIAL I MITJÀ
Un somriure mare!
Expressions en les escultures de maternitats:. Esculpir somriures amb fang.

Moltes vegades trobem la paraula hieràtica per descriure les escultures romàniquesperò amagat en aquesta quietud que més aviat és un símbol de pau, les imatges guardenexpressions variades. Aquestes imatges ens ho demostren:
Imatge de la Mare de Déu de Ger.  Segona meitat del segle XIITalla en fusta policromada al tremp52,5 x 20,5 x 14,5 cmProcedeix de l'església parroquial de Santa Coloma de Ger(Baixa Cerdanya) Llegat de Santiago Espona, 1958MNAC/MAC 65503

La maternitat és un tema freqüent en la imagineria del Romànic i de tot l’art en general. Ésun aspecte comú a la humanitat i els sentiments són iguals en qualsevol mare sigui d’onsigui, que vulgui tenir un infant. Per tant, com a tema comú, proposem invitar a mares quehagin tingut fa poc als seus nadons (si es possible, de diferents cultures i de la classe on sóninvitades) perquè ens parlin de la seva experiència. La imatge que estudiem haurà d’estarpenjada a la classe, darrera les mares però en un lloc visible perquè puguin comparar lapostura comú del nen a la faldilla que representen les escultures. Xocarà precisament elcaracterística d’immobilitat de l’escultura amb el moviment constant del nen o nena queportin. Una vegada que hagin explicat les històries, una persona d’entre els alumnes els hidemanarà que posin per una foto ja que estan treballant la maternitat i les expressions peròque al fer-la han de pensar en la sensació que els hi provoca el fet de tenir aquest fill.Llavors se’ls convida a seure en una cadira ja preparada amb la màquina digital i el trípode ies fan dues fotos. Una de cos sencer tal com apareix a la figura (mare i fill) i altra de la carade la mare. També és important que sàpiguen que seran exposades les fotos junt amb eltreball realitzat i que donin el consentiment (aquestes qüestions es resolen en la entrevistaprèvia a l’activitat)Han de quedar ben enfocades perquè és material de treball i exposició.Una vegada tenim els materials, a la següent sessió, es presenten les fotografies.Caldria tenir imatges de les boques que és el que anem a reproduir, plastificades perquè nos’embrutin amb el fang i puguin treballar a sobre i la resta, penjades en l’aula en un llocvisible junt amb les maternitats romàniques que us proporcionem al cd.Es fan peces rectangulars de fang llises i es treballen a part els llavis amb la foto.Desprès s’enganxen a la placa amb la barbotina97 preparada. Si es té forn es cou i si no esdeixa assecar a l’ombra en un lloc airejat i finalment s’envernissen. També es poden pintar ienvernissar si els infants ho volen.Quan tot el treball dels cicles estigui acabat, s’exposa i s’invita a les famílies i albarri.
ACTIVITATS PEL CURS DE SISÈ
La pintura al temple.
                                               
97 barbotina: fang i aigua, en consistència cremosa, són el pegament que s’utilitza per unir peces encaratendres.
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Catalunya va rebre una forta influència de l’art bizantí, més que d’altres territoris de lapenínsula. Així doncs, trobem mostres de pintura en taula fetes amb la tècnica de pinturaal temple que decoraven les esglésies romàniques. Trobem molts exemples d’aquestespintures al museu episcopal de Vic i MNAC de Barcelona.
Realització d’una pintura medieval amb la tècnica que utilitzaven per pintar en fusta. Cada alumne té una taula de fusta de la mida adequada i proporcional per realitzar elmural.1. Preparar la taula:

- Polir la taula amb paper de vidre de gra mig.
- Donar una primera capa de guix, deixar assecar i tornar al polir. Donar unasegona capa de guix, assecar i polir amb un paper de vidre més fi.
- La taula ja esta llesta per pintar sobre ella. La reservarem.2. Fer el dibuix:
- Repartir entre els alumnes fulls de la mida de la taula i la part del dibuixcorresponen a reproduir.
- Es pot utilitzar la tècnica de la quadrícula per traslladar el dibuix.
- Una vegada cada alumne estigui d’acord amb el que ha fet, s’agafa un punxó i esfan incisions al contorn del dibuix.
- Col·locar el dibuix sobre la taula i fixar. Passar sobre els forats un carbonet permarcar sobre la fusta el dibuix. (també es podria fer més pròxim a la tècnicaoriginal, si el carbonet en pols s’apliqués amb un pinzell d’estergir sobre elsforats. Aquesta tècnica es diu estergit.
- Treure el paper i repassar els dibuix amb un llapis gruixut. Espolsar amb undrap net la pols del carbó per no embrutar els colors posteriorment.3. Preparar els colors:
- Tindrem 5 colors diferents de pigments (groc, vermell, blau ultramar, blanc inegre) que es puguin barrejar per fer altres colors. A les drogueries tradicionalstenen per quilos i a un preu molt assequible.
- Es barreja el pigment escollit amb una mica d’aigua i se li afegeix dos rovellsd’ou, removent fins obtenir una pasta homogènia. S’ha de posar meitat i meitatde pigment i rovell. Afegir unes gotes de suc de llimona o vinagre per evitar quees faci malbé. Els colors que s’utilitzen més són el vermell, groc, taronja i blau.El negre per perfilar el dibuix.98
- Pintar la fusta segons el model. Si es fa una barreja per obtenir altres colors(taronja), fer la quantitat necessària per tots. En la pintura romànica els colorsno tenen llums ni ombres, ni matisos tonals en un mateix espai. Son colorsplans aplicats a un espai determinats i que contrasten amb el del costat per laseva intensitat. S’obtenen imatges planes mitjançant aquesta forma d’aplicar elcolor, com van fer els pintors cubistes i abstractes influenciats pel romànic il’estampa japonesa que també aplica els colors de la mateixa manera.
- Quan les zones de color estiguin seques, el toc final es fa repassant en negre leslínies del dibuix

▪ Alguns exemples de pintura al temple en pintura i escultura del MNAC
                                               
98 Aquesta pintura es fa malbé de seguida, així que s’ha d’intentar fer la part de prepara i pintar, el mateix diao en dos dies. Si trobeu dificultats per fer-la, utilitzeu pintures per pintar a la fusta. Unes que resulten moltbones relació qualitat – preu són les de la marca La Pajarita.
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Frontal d'altar de la Seu d'Urgell o dels Apòstols. Primera meitat del segleXII . Pintura al tremp sobre fusta .102 x 151 cmProcedeix d'una església del bisbat de la Seu d'UrgellAdquisició, 1905MNAC/MAC 15803
Baldaquí de Tost. Cap a 1200 . Pintura al tremp sobre fusta. 177 x 175 cmProbablement procedeix de l'església parroquial de Sant Martí de Tost (elPla de Sant Tirs, Alt Urgell) Adquisició de la col·lecció Plandiura, 1932MNAC/MAC 3905
Mare de Déu de GerSegona meitat del segle XIITalla en fusta policromada al tremp52,5 x 20,5 x 14,5 cmProcedeix de l'església parroquial de Santa Coloma de Ger (BaixaCerdanya)Llegat de Santiago Espona, 1958MNAC/MAC 65503Frontal d'altar de Cardet. Segona meitat del segle XIIIPintura al tremp sobre fusta amb relleus d'estuc antigament recoberts decolradura. 96 x 160 cmProcedeix de l'església parroquial de Santa Maria de Cardet (Vall de Boí,Alta Ribagorça)Adquisició de la col·lecció Plandiura, 1932MNAC/MAC 3903Majestat BatllóMitjan segle XIITalla en fusta policromada al trempCrist: 94 x 96 x 17 cm; creu: 156 x 120 x 4 cmProcedeix de la GarrotxaDonació d'Enric Batlló, 1914MNAC/MAC 15937
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Ll ibres, lletres i imatge
a l’època medieval

La meva inicial
El Beat de Girona

 És famós el còdex anomenat Beat de Girona (970) que foudonat a la catedral de Girona al 1078. Està escrit i il·lustratper un monjo anomenat Emeteri i per una monja, Eude oEnde. Té 568 folis escrits a dues columnes i 114 miniaturesde diferents grandàries fins i tot a doble pàgina. És el còdexmossàrab amb més il·lustracions dels que se’n conserven.Possiblement va ser il·lustrat en el regne de Lleó, al Monestirde Tábara (Zamora).

Cicle inicial: La il·luminació de llibre, les lletres capitulars99
Les capitulars són lletres que iniciaven un capítol, generalment molt treballades iil·luminades amb dibuixos. Veiem uns exemples d’en Josep Nogué i Mas100 i altres del’època estudiada.

   

                                               
99 Per introduir el tema veieu : Lletres, lletres i més lletres. (cd)
100 Veieu bibliografia pel llibre d’en Nogué i en MASSIN d’on  corresponen les imatges. Al cd les hi trobareu.Feu un tria al vostre gust.
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Material: Inicials de diferents tipografies (extretes de l’ordinador) a un cos  600 i ambserifa com la Garamond.Paper vegetal, llapis, goma, folis, tinta daurada, blava, vermella (opcional: retoladorsbrillants o purpurina i tota mena de fantasies que pintin a color), cartolina blanca.Fotocopies del models de inicials que teniu al cd (Plastifiqueu les de color)Realització:Observació del material gràfic i anàlisi del mateix. Altres imatges poden ser un  recull deelements que agradin als infants: animals, bolets, flors, papallones, fades…De tot aquestmaterial trauran la inicial final.Cada alumne agafa la fotocopia de la seva inicial de la tipografia que li agradi més. Amb elllapis pot modificar la forma i esborrar amb un pinzell i tempera blanca o bé retallant lesparts sobrants. Quan la forma sigui la desitjada, es retalla.En un full a part, fa esbossos de l’element que desitja combinar amb la lletra. Quan hagidecidit qui li agrada més atenent a la postura, al traç…el dibuixa proporcional a la lletra, elretola i retalla  i combina lletra i dibuix.Ja està fet el disseny. Ara es calca al paper vegetal, es decora amb els colors i finalment, unavegada seca la pintura, es repassa la línia del contorn amb un color que no cal que sigui elnegre.En aquest procés sortiran variants en la forma d’arribar a una solució gràfica de la inicial,sobre tot durant el disseny, que han de ser acceptades. Si l’infant no se’n surt, buscarà altresmaneres o demanarà suggeriments més viables. Els únics condicionants són el temps (queha de ser generós) i el resultat final que ha de ser satisfactori i de factura correcta.

Objectes curiosos del romànic
▪ L’ara portàtil de Sant Pere de Rodes f. X – p.XI Girona. Museu d’art
Què és un ara portàtil?Es una mena d’altar que acompanyava l’Abad del monestir i que li permetia fer missa allàon estigués. Per fer missa era necessari que l’altar estigues consagrat o beneït. L’arasolucionava el problema. En ella hi ha una concavitat per guardar les relíquies.101 És tanvaluosa (esta feta d’argent repussat) que és una de les poques que és conserven i la mésantiga.

Iconografia (imatges): àngels, alfa i omega, lletres, els personatges recorden els de santQuirze de Pedret. Espirals dels ulls, triangle del nas i línies còncaves i convexes dels llavis.Les lletres ocupen tot l’espai disponible.
                                               
101 L’Abad és el que governa un monestir, el lloc on viuen els monjos, com el de Montserrat. Normalmentapartat de pobles i ciutats. L’Abad feia una missa que es una mena de teatre simbòlic cristià on es representaen un altar o pedra gran, un petit àpat amb pa i vi, que representa un sopar que va fer Jesucrist amb els seusamics, abans de morir. Per fer la missa, l’altar era beneit per l’abat que portaves petites restes d’un sant mortque es diuen relíquies. Ja veieu, a l’edat mitjana eren una mica estranys.
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                          Un conte medieval: il·luminació de llibres pel cicle mig i superior (5è)(estany: portada de llibres transportables)
El text:Es proposa fer un petit conte des del principi a la fi. Seria ideal que a la classe decatalà es treballés la part del text i es passés a ordinador per tenir el fitxer corregit i sensefaltes. La temàtica hauria d’anar al voltant de l’edat mitjana.Si no és possible, aquí us proposem dues opcions:Prendre la història que ja teniu escrita en el cd: La llegenda del senyor de Capsigranyo bé treballar la llegenda de Sant Jordi, aprofitant la festivitat.

Les imatges:Cada alumne s’encarrega de composar una imatge, segons unes pautes que els hidonem (de les següents) i una vegada s’escaneja, s’imprimeix per composar la pàgina ambtext i dibuix.
Lletres capitulars il·lustradesMarges laterals vegetalsMarges laterals animatsEncapçalaments, títol o capítols.FinalsIl·lustracions

El format de les pàgines : dinA4
La portada, la contraportada i el llom, es treballen amb cartró dur folrat ambaironfix vermell de vellut. I s’enganxa a sobre l’estany desprès de treballar-lo. Tots elsalumnes faran propostes dibuixades i s’enganxen a la paret per escollir les més adients alconte. També han de proposar lletres que mostrin el títol del conte composades amb elsdibuixos.Per enquadernar el llibre podeu consultar les següents pàgines d’Internet:http://www.llibrarts.org/mangel.asp?lang=esAquesta és la millor perquè té molts gràfics que mostren el procés pas a pas. (català)http://www.liceus.com/cgi-bin/tcua/1800.asphttp://www.facildehacer.com/manualidades/?pagina=028_028http://personal.telefonica.terra.es/web/aus/encuad/encuader.htm#Folios

La llegenda del senyor de Capsigrany 102

 Fa molt i molt temps, més de 1000 anys, que hi passejava unjoglar per un camí. El joglar es dedicava a cantar en palaus i places delspobles per guanyar-se la vida i la veritat, no ho feia gens malament.En aquella època els boscos eren frondosos, els arbresdominaven territoris molt extensos i els animals vivien força tranquilsexcepte els dies de caça, en que el senyor feudal 103del palau, es dedicava                                               
102 Aquesta història ha sigut creada expressament pel treball per l’autora amb l’objectiu  de treballar unvocabulari i una sèrie de conceptes històrics.
103 senyor feudal : Una persona que era propietària de moltes terres i governava en elles.
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a perseguir-los per divertir-se ell i tota la seva cort. Clar que desprès se’ls cruspien i el joglarllavors tenia feina, perquè organitzaven una festa amb música, dansa i bona teca.I pensant en el menjar, va començar a tenir gana i va seure al costat del camí, vatreure del sarró un crostó de pa i una mica de formatge i feliç, va començar a menjar.Mentre ho feia va sentir una remor de veus i encuriosit va prendre atenció i això és el queva sentir:
- Ja ho sap que es prepara una altra cacera amic cérvol?. Estem perduts, aquestavegada porten un gossos ferotges regal del senyor de Hassolfen i diuen que capanimal pot escapar al seu olfacte i a les seves dents esmolades que no paren demostrar en tot moment.
- Sembla mentida que parlis així. Tu que tens fama d’astuta, àgil i escorredissa!. Jasaps que la bèstia organitza caceres sovint però mai hem tingut por i ens hemsortit prou bé.
- Et dic que aquesta vegada és pitjor i que ens faran patir.
- Doncs si tan segura estàs haurem de fer alguna cosa.- va concloure el cérvol.
Serà veritat el que diu la guineu?. – va pensar el jove- He d’arribar al palau abansque cap altre joglar. Se m’acaba el pa i el formatge ja és ranci. Necessito un bon banquet sivull continuar cantant.I en arribar al palau, va veure un gran moviment, gent estranya d’altres indrets,pagesos que portaven el millor de la collita i va preguntar a una dona quin era el motiu detanta activitat.
- D’on vens tu joglar, es que no  estàs assabentat que es casa elfill del senyor de Capsigrany? Tota la regió en va ple. Hanportat regals de terres llunyanes, es veu que veritablesmeravelles.
- I es cert lo dels gossos nous per les caceres?
- Veritables feres, terribles! Es veu que van cruspir-se a l’homeque els entrenava d’un sol cop i que tenen dues files de dentsenormes, són de color negre com el dimoni i pels ulls, els hisurten espurnes de foc.
- Valga’m Déu, vostè si que sap espantar la gent. – I trasbalsat,va marxar cap al palau per oferir els seus serveis com a cantant.

Dies desprès s’organitzava la cacera i el joglar de bon matí ja hi cantava:

Oh! Magnífics animals!Ja arriba el gran senyor.Oh magnífics animals!Tremoleu amb gran temor.
Els gossos, negres i forts com havia explicat la dona, amb una sola filera de dentsperò que valien per dues, van sortir bordant, enfurismats, lligats amb cadenes i portats perdos homes ben forts que amb prou feines els podien retenir.Una vegada al bosc, els van deixar anar. Va començar la cacera i es acabar latranquil·litat.Homes i cavalls corrien entre els arbres a una velocitat vertiginosa seguint elsgossos que havien detectat un cérvol. Arribats a una clariana, els gossos es van aturar
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nerviosos i van començar a recular, a donar voltes emetent uns aguts gemecs de por. Elscaçadors no sabien que pensar, estaven desconcertats per l’actitud d’aquelles feres. Elsenyor del castell es va començar a enfurismar pensant que el regal del comte de Hassolfennomés havia sigut una broma. I… de sobte…de dins del bosc va sorgir un alarit 104 terribleque els va deixar a tots esgarrifats. El terra tremolava i es preveia el pitjor. Una figura negrai encorbada surti a la clariana i va cridar amb una potent veu:
- Ah! Senyor de Capsigrany, t’adverteixo, Fuig d’aquests bosc i no tornis mai més,Has fet esclatar la ira del drac amb els teus gossos. I ara, desprès de segles, ha tornat.Fuig abans que arribi o ben bé et portarà a l’infern.!!
- Bruixa maleïda, creus que m’espantaràs? Surt del mig o et faré miques – i totsol, es va endinsar al bosc, on l’espessor no deixava veure la llum del dia.
Els nobles105 que l’acompanyaven van quedar en silenci, amb el cor encongit, sensesaber què fer. Estaven acostumats a enfrontar-se en guerres a éssers reals, però això eranou! Pot ser era un càstig diví o pitjor, de l’infern!
Un crit esgarrifós tornà a sentir-se. Sortia foc i fum de dins el bosc acompanyatd’un gran soroll que no acabava mai. La pudor era insuportable, semblava ben bé la ferum

106del diable!
Uns diables vermells ballaven i saltaven, cridant de branca en branca, i entre ells, elcap de la bèstia que treia foc per tots costats, amb uns ulls desorbitats, donant voltesesbojarradament.
Això era definitiu. A la veu del cura 107, tots van sortir, cames per què us desitjo.Darrera corria el senyor de Capsigrany tot socarrimat demanant ajut i els nobles, creient-loel dimoni, li donaven fuetades i encara corrien més.

Quan ja no hi quedava ningú al bosc el soroll, el foc, les danses i tot l’enrenou, es vaacabar, donant pas a fortes riotes.
- Ja podeu sortir tots – va dir el joglar – no crec que tornin més.
- Gràcies a tu i als teus amics de la faràndula108 ens hem salvat d’una bona.
- No podíem consentir tanta crueltat. I ja que ens heu acollit tan bé al bosc, ushavíem de fer un bon espectacle!I , vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos.

Celina de Voramar
Escrit per Celina de Voramar. Datat al s. XI

                                               
104 alarit: crit de guerra
105 nobles: persones riques que tenien terres i servien a un altre senyor més poderós.
106 Ferum: pudor intensa
107 cura és un sacerdot, un mossèn, el que està a l’església.
108 Faràndula : teatre o circ.
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La defensa del patrimoni: què és l’espoli?

La pintura romànica 109

Fins al segle XIX la pinturaromànica no es font d’estudi dinsla història de l’Art català.És durant el període de laRenaixença i el Modernisme, queva existir un interès per larecuperació del patrimoni. L’estudide l’època Medieval, etapa on essenten les bases de la naciócatalana, representava un fetimportant per demostrar el fetdiferenciador català.Un altre factor decisiu, va se l’espoli que estaven patint conjunts romànics del Pirineu,indefensos ja que cap llei regulava el comerç d’obres d’art. Fins i tot els defensors de que les obres restessin en el lloc d’origen, van veure la necessitatdel trasllat.
L’espoli:Lluís Plandiura, un col·leccionista català, va contractar un equip d’italians experts en latècnica d’arrencar la pintura al fresc, amb l’objectiu de vendre les pintures a col·leccionistes,museus estrangers i per ampliar la seva pròpia col·lecció.
Persones i Institucions:L’Institut d’Estudis catalans, amb Josep Pijoan i Joan Vallhonrat i el Museu de Barcelonaamb el director de la secció d’Art Medieval i Modern, J. Folch i Torres, van organitzar elrescat de les pintures que quedaven, van començar a organitzar la descoberta del patrimonide les terres pirinenques i van intentar aturar el comerç.J. Ràfols va ser l’arquitecte que va construir els suports al museu per col·locar les pintures.Domènech i Muntaner i el seu fill,  van dedicar molt temps de la seva vida d’arquitectes atestimoniar, descriure i estudiar el patrimoni romànic pirinenc.Josep Puig i Cadafalch, arqueòleg. Va estudiar la relació entre pintura romana i romànica.Durant la guerra va ser destruït un estudi important d’aquest arqueòleg sobre el tema.
L’estratègia:El primer que van fer es contractar al que estava organitzant aquest comerç I. Pollack il’equip d’italians que sabien la tècnica de l’arrencada del frescos.Desprès van fer un estudi preliminar de les obres i van deixar documentat tot el procés il’emplaçament arquitectònic de les pintures per la posterior col·locació al Museu deBarcelona  (MNAC) . Per fer-lo van utilitzar la fotografia (una tècnica recent i forçacomplicada en aquella època ja que els materials pesaven molt), els dibuixos, escrits,plànols…
                                               
109 Al cd hi trobareu imatges interessants per acabar d’entendre el procés.
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Es va haver de rescatar pintures de sota de capes d’emblanquinat, fer inventari, cercarnoves pintures fins ara desconegudes…Un dels problemes més grans va ser el transport dels Pirineus fins a Barcelona. No hi haviauna xarxa de carreteres, moltes vegades ni camins transitables, els transports eren moltrudimentaris… Per exemple, les pintures de la Vall de Boí, es van traslladar en mules fins ala Pobla de Segur, en camió fins a Tàrrega i en tren fins a Barcelona.

Primera campanya: Pedret, Boí, Esterri de Cardós, Ginestarre, Santa M. D’Àneu, Sant Pere de la Seu d’Urgell,Santa Eulàlia d’Estaó, Sant Climent i Santa M. De Taüll, Sant Pere del Burgal.
La tècnica d’arrencament o strappo:Era una primícia a Europa. Era complicada i precisava conèixer molt bé la pintura abansd’arrencar-la.
Procés:1. Es neteja la superfície2. Es delimita els fragment que s’han de desprendre per no tallar figures o escenesimportants.3. Es cobreix la pintura amb draps de cotó encolats amb una solució soluble que formaun estrat gruix que subjectarà la pintura arrencada.4. Es va traient de la paret amb ajut d’una escarpa i un martell i a la vegada, cargolant perno fer malbé la superfície.5. Els cilindres obtinguts es fiquen en caixes i es transporten al Museu en Barcelona.6. Al Museu es construeix l’estructura per col·locar les pintures seguint els plànols fets in

situ per Ràfols.7. Quan les pintures arriben s’entela el dors per subjectar-les al nou suport.8. Es dissolt la cola amb aigua molt calenta, es restauren i es cobreixen les llacunes quequeden.
Altres campanyes

Abans de la Guerra Civil encara es van recuperar algunes pintures. Al 1932 es vacomprar la col·lecció Plandiura.S’ha de dir que durant aquest període i el de la postguerra fins al 1950, es van tornar aperdre, a vegades per sempre, molt del patrimoni català, no només religiós sinó civil.Durant la guerra es va haver de evacuar precipitadament obres de museus d’un lloc a l’altresense les suficients mesures, van expatriar-se i destruir obres. Un exemple de patrimonicivil recuperat, va ser el del Palau del carrer Montcada de Barcelona. Se sap que en moltesocasions, s’han tapat o destruït pintures en edificis de Barcelona per manca de coneixemento simple especulació. D’altre patrimoni encara queda en propietat privada sense massacontrol, com un mosaic romà de Baetulo, actualment en l’interior d’una acadèmia privadaedificada damunt de les restes.
Obres:
• Sant Quirze del Pedret. Segona meitat del S.X  Paó símbol d’immortalitat. Orant MuseuDiocesà de Solsona. Descoberts al 1939. Estaven sota d’altres pintures romàniques.Representa un personatge orant amb els braços en creu a l’interior d’un cercle i coronatper un paó.
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L’altre té un altre cercle perllongat per 4 triangles formant una creu, a l’interior hi ha uncavaller, un paó sobre el qual es posa l’ocell, un segon personatge dret i un gos. Fora unaltre personatge amb un llarg vestit. Paleta cromàtica és molt reduïda: blau, roig, negre iblanc. Perfecció dels cercles, manca de proporció dels cossos.
• XII Santa Maria de Taüll MNAC Els reis magsAnimals fantàstics procedents dels teixits orientals i que els bestiaris medievals vandesenvolupar (veure tema bestiari)
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ART GÒTIC: EL VITRALL I LA LLUM
ART GÒTIC: El vitrall

“Tancament de finestra fet amb vidres tallats seguint una composició decorativa o ambfigures que s’ajunten amb plom. A l’inici, però, a l’alta edat mitjana, els vidres s’incrustavendirectament en una estructura de graella feta amb pedra, guix o marbre.”BARRAL I ALTET, XAVIER (2000)
On el trobem?:
El vitrall és un ornament artístic dels edificis litúrgics – catedrals i esglésies-  i deconstruccions nobles civils. És la tècnica artística que defineix millor l’art gòtic en general.
Els vitralls més antics que es coneixen a Catalunya són:
▪ Un fragment romànic del s. XI de la Catedral de Barcelona.
▪ El Monestir de Santes Creus del s. XIII (Art del Císter)
▪ S. XIV, Monestir reial de Pedralbes, Catedrals de Girona, Barcelona, Tarragona,col·legiata de Castelló d’Empúries i de Cervera.
▪ S. XV Sta. Ma. Del Mar. Barcelona.
Els vitralls tenen la característica de ser fràgils i per aquesta raó s’han perdut molts d’ells.En altres ocasions el vandalisme i les agressions els han fet desaparèixer com els de la SeuVella de Lleida, Palaus de la Generalitat i Ajuntament de Barcelona. Un tercer motiu és queno es van considerar patrimoni fins l’arribada del Romanticisme al s. XIX i es substituïen.El Modernisme recupera el vitrall i la seva tècnica de construcció.
El gòtic i els vitralls:
Durant l’Alta Edat Mitjana, les tècniques de construcció noves del Gòtic, com la voltade creueria, permeten obrir grans finestrals que es cobreixen amb vitralls de colors.Si en les esglésies romàniques es pintaven els murs, en les esglésies gòtiques, les vidrieressubstitueixen la pintura mural passant a realitzar la mateixa funció. El vitrall “…transforma
l’arquitectura en una superfície de color” (pàg. 13)Un vitrall es pot estudiar des de la perspectiva arquitectònica o pictòrica.El vitrall permet l’entrada de la llum del sol i atrau la mirada del fidel cap a les finestres onesperen històries de colors, llestes per explicar. De la mateixa manera, si l’esglésias’il·lumina per dintre, el vitrall decora l’arquitectura externa com un potent cartell de neó.Els temes dels vitralls i els colors tenen finalitat pedagògica religiosa.

Els mestres del vitrall
El s. XV és l’època més rica de construccions del gòtic mediterrani.És durant aquest segle que els mestres estrangers arriben a Catalunya i col·laboren ambpintors del país per dissenyar vitralls.A l’Edat Mitjana, els oficis passaven de pares a fills. Els  pares eren els mestres dels fills iensenyant-les l’ofici des de petits, no només asseguraven el “modus vivendi” del fill sinó queaconseguien formar famílies on la tècnica anava millorant de generació en generació. Altresvegades, un aprenent entrava sota la protecció d’un artesà que feia la mateixa funció de
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mestre. Però arribar a ser mestre no era fàcil i només s’aconseguia després de molts anys defeina.Els artesans d’un mateix ofici acaben formant agrupacions a les ciutats que s’anomenengremis i que treballen als mateix carrer que porta el seu nom (carrer argenteria, sabaters…)Els que estaven directament relacionats amb la construcció d’esglésies i catedrals, s’haviende desplaçar allà on es construïa un edifici religiós i per tant, viatjaven sovint a altres països.Per tant, podríem haver trobat en la construcció de qualsevol de les catedrals de Catalunya,francesos, italians, germànics…Es coneix el nom d’alguns mestres vitrallers:Antoni Llonye que va treballar amb el pintor Jaume Huguet a la rosassa de Sta. Ma. DelMar.Terri Demés (germànic) Va treballar a la Casa de la Ciutat de Barcelona.Severí Desmanes, (Avinyó) va treballar en el vitrall del Judici Final de Tarragona.Família Fontanet. De les millors considerades. Eren cridats expressament pel seuconeixement de l’ofici.Al Museu d’Art de Girona es conserva una taula de vitraller que permet conèixer el projectede realització.
Fabricació d’una vidriera

Es fa un dibuix en un cartró o calc (paper sulfurat)Es tallen els vidres segons el dibuix.Es pinten amb pintura per vidre (òxids  metàl·lics + pols de vidre)Es couen els vidres en un forn a temperatura de 500 a 700 graus a fi de que el colors’incorpori a la superfície del vidre estovat per el calor. Es diu esmalt i és la tècnica ques’utilitza a partir del s. XV.S’ajunten els trossos de vidre amb tires de plom soldades i es constitueixen pannells dedimensions apropiades perquè el pes no sigui excessiu.Aquests s’incorporen a l’obertura de les finestres fixant-los a les parets laterals en els foratspracticats a la pedra.
Renaixement del vitrall al s. XIX

El Modernisme va recuperar l’ofici de vitraller com va recuperar molts oficis artesanalscom el del ferro. A Barcelona són importants les mostres que, aplicades a tots els àmbits nonomés a les esglésies, podem contemplar. Per exemple la llum – claraboia del Palau de laMúsica Catalana, o la rotonda del segon pis de la casa modernista Lleó i Morera del tallerde Rigal i Granell fets al 1906. Antoni Gaudí va fer vitralls per la Catedral de Palma deMallorca 110 però van quedar finestres sense cobrir. Pere Cánovas va fer els que faltaven al1989 i va restaurar els malmesos de Gaudí.A la vegada, en aquest segle XIX a EEUU, dos artistes, John La Farge i Louis ComfortTiffany 111 van estudiar el vidre opalescent, és a dir, el vidre opac que no deixava passar lallum, el principi contrari pel que havia sigut escollit aquest material al llarg de l’èpocamedieval.Es busques nous motius i emplaçaments pels vitrall. La naturalesa i la mitologia modernistaes traslladen als vitralls per adornar edificis civils.A Anglaterra és important la figura de William Morris i el moviment Arts  and Crafts quevan promoure la fabricació artesanal en objectes d’us diari en contra de la producció
                                               
110 Veieu l’obra de Miquel Barceló a la mateixa catedral en el llibret sobre la Mediterrània.
111 Tiffany va arribar a ser una prestigiosa i molt elitista marca d’objectes i joies fetes amb vidre a NordAmèrica i Paris al s. XX
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industrial en sèrie. Charles Rennie Mackintosh, un arquitecte escocès va promoure en elsseus edificis el vitrall com a part de la decoració.A principis del segle XX es va continuar promovent l’ofici de vitraller en tots els àmbits.Per aquest motiu s’amplia la temàtica, l’experimentació i per tant, l’aplicació és molt diversa.Destaquem al nord-americà Frank Lloyd Wright que en 1912 va decorar una casa de Jocen Il·linois fent uns vitralls geomètrics molt bells.
El vidre

▪ ElaboracióEl vidre és un material conegut des de l’edat de Bronze. Ho van fer servir els egipcis i elsgrecs. No es troba fet a la natura sinó que s’ha d’elaborar. Segons la zona geogràficas’utilitzen uns materials o uns altres però sempre ha de contenir 3 grups d’elements:
Material vitrificantSílice, sorra, àcid bòric i àcid fosfòric en un 70% aproximadament. Són àcids i els quedonen transparència al vidre. Material fonentSosa i potassa. Són òxids. Un 15 % aprox. Material estabilitzantCal, mini, zinc, alumina, maquesia i barita. Ôxids que proporcionen estabilitat i resistència.Sense ells el vidre es desfaria amb l’aigua bullint i el vapor. Fins a un 13%Aquests materials s’han de fondre a temperatures molt elevades (1.650 º C)Per donar color, una vegada feta la massa vítrea se li afegeixen altres substàncies minerals.Per exemple pels blaus, els òxids de cobalt o coure. Es poden aconseguir més de 400colors.

▪ Tipus de vidre
Cristall. És el vidre més pur, de gran qualitat i brillantor. Es pot distingir pel so que emet alcolpejar-lo suaument.
Vidre strass. Imita algunes pedres com el safir o el diamant.Vidre bufat o antic. Es el que s’utilitza per fer vitrallsVidre opal. És un vidre translúcid, deixa passar la llum però no és transparent.Vidre colat. S’utilitza per posar  a les portes i fa com aigües.Vidre imprés o listral. Amb rodets metàl·lics se li fan uns gravats quadriculats o ambtexturaVidre de motlle. La pasta es fica en un motlle i pren la forma

EULÀLIA VALLDOSERA
El conjunt de tècniques emprades en l'arquitectura gòtica permet la

desaparició del mur tradicional i la seva substitució per un paramentsemitransparent fins al punt que les obertures arriben a predominar sobrel'estructura massissa. Aquests finestrals policroms deixen entrar la llum alhora quela tamisen i així acoloreixen l'espai interior.La valoració estètica dels vitralls, que tingueren una presència esporàdica en els edificis romànics, éssigne d'una nova sensibilitat religiosa més humanitzada. La tradicional metàfora de Déu com a llum del mónes manifesta ara a través de la llum natural.
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El vitrall compila alhora una doble comesa: suport de contingut iconogràficsimbòlic d'un espai lluminós. Les seves imatges exercien un enorme poder sobrel'esperit de les persones de la baixa edat mitjana. Els vitralls, que resguarden de lesinclemències del temps com són el fred, la pluja o el vent, i permeten el pas de la
llum, s'identifiquen plenament amb el contingut de les Sagrades Escriptures, queprotegeixen els fidels del mal i els il·luminen en tot moment. La llum simbolitza laidea de la immaterialitat, ja que en travessar el vidre sense alterar-lo servia perdesenvolupar metafòricament la idea de l'omnipresència i proximitat del Creador.
Déu és més tangible, humà i radiant a través de l'art dels vitralls.

http://html.rincondelvago.com/arte-gotico_9.html

…el món gòtic dóna una importància capital als vitralls, tant per ser lesentrades de la llum, com per ser “l’amansiment” d’aquesta mateixa llum. En l’obra
del vitrall, la metafísica gòtica de la llum pren forma: el raig lluminós del sol que hipenetra és la materialització del logos (la ment) diví que es fa visible per als ullshumans; en el fet que aquest raig il·lumini les figures del vitrall i prengui la formade la història que el vitrall explica, es fa visible el punt de trobada entre aquest
mateix logos diví i el logos humà que s’expressa en aquest art. Un necessita del’altre i ambdós es fan intel·ligibles en el punt de trobada dels finestrals de lacatedral. Recordem també que el finestral és la part més important de l’edifici gòtic,que ha de ser lluminós en si mateix i no ha de tenir racons foscos ni secrets
impenetrables…

http://www.aixada.com/index.php?seccion=Seu-Vitralls&columnas=0

“No s’assoleix la il·luminació pel fet d’imaginar figures de llum, s’aconsegueix fentconscient l’obscuritat.”  Eulàlia Valldosera.

Eulàlia Valldosera va néixer al 1963 a Vilafranca del Penedès, Barcelona. De 1981 a1986 va estudiar  Pintura a la Facultat de Belles Arts de Barcelona i desprès, entre
1987 y 1988, gravat a l’Escola d’Arts i Oficis de Catalunya. Va viure a Amsterdamentre 1990 y 1994, obtenint el 1992 una Llicenciatura en Audiovisuals en la GerritRietveld Academie. En el període 1999-2000 ha residit a Berlín, amb una Beca delDAAD. Actualment viu i treballa a Barcelona.
Comença a exposar públicament el 1986, i realitza la seva primera mostra individualel 1991. Des de llavors, la seva obra ha tingut una presencia creixent en els mésdiversos espais expositius, tant en Espanya com a l’estranger.http://www.elmundo.es/cultura/arteXXI/eulalia/criticaeulalia.html

Projecta imatges per tota l’habitació explicant històries.Juga amb les ombres que provoquen els objectes de la vida diària formant noves formes.Amplia les imatges projectant la llum sobre cortines formant altres estances de llum iombra.
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Imita les posicions dels personatges representats en famoses obres d’art que tracten del coshumà jugant amb un projector de llum i el quadrat queprojecta i interposats el seu cos i altres objectes que tambéprovoquen ombres. Per exemple, hi ha projectada una llum i esveu el perfil d’una dona. Ella fa l’altre personatge imitant laseva postura.També mitjançant les projeccions crea ambients comhabitacions o sobre habitacions reals crea amb projeccions,situacions absurdes com veure sobre un sofà una personadividida en dues meitats.
▪ Visions del cos:“De la mateixa manera que del nostre cos només en podem veure una part, ja que hi ha zones queno podem veure (els ulls, la cara, l’esquena…) i per contemplar-les necessitem el reflex d’un mirall,també per a la nostra ment patim una ceguesa parcial, i només en podem reconèixer la part que ensés invisible (l’ombra) a través de la seva projecció i reflex en el que anomenem entorn o mónexterior… tot allò que no volem ser, que no volem admetre, és la nostra identitat, forma el nostrenegatiu, la nostra ombra…l’ombra produeix la malaltia, i encarar-se amb la forma cura.”

Thorwald Dethlesfsen i Rüdiger Dahlke, 1994 (La enfermedad como camino)
 “La malaltia és el costat nocturn de la vida, una ciutadania més cara. A tots, en néixer, ens atorguenuna doble ciutadania, la del regne dels sants i la del regne dels malalts. I malgrat que preferimutilitzar el passaport bo, més tard o més d’hora, cadascú de nosaltres es veu obligat a identificar-se,si més no durant un temps, com a ciutadà d’aquell altre lloc”.

Susan Sontag, 1978 (Illness as Metaphor)
Citat a la pàg 87 de Núria Enguita Mayo. (1999) Eulàlia Valldosera Obres 1990 – 2000Fundació Antoni Tàpies. Barcelona
Eulàlia V. Treballa el concepte de malaltia com experiènciaterapèutica de la vida. La malaltia t’ensenya a través deldolor i el patiment del cos que parla de si mateix i esmanifesta d’aquesta forma. En sanar, et guareixes tanfísicament com espiritualment.Fer un Belen projectat amb pots de neteja com al’obra d’Eulàlia. Per què utilitza pots de neteja. Sobretot la seva obra parla de la dona i de la dona que ellaconeix. Diu: Quan jo era petita les dones solien netejarel terra agenollades. Una postura corporal similar a lapregària. Pàg. 105

"Envasos: el culte a la mare (n.3 Fairy)" (1996)

http://www.elmundo.es/cultura/arteXXI/eulalia/criticaeulalia.html
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ACTIVITAT PEL CICLE INICIAL
Aquesta activitat es pot realitzar també amb alumnes de l’últim curs educació infantil.L’activitat comença com un joc al pati. Necessitem que sigui un dia assolellat i d’una llumclara com els dies de primavera. Hi ha una capsa gran de cartró. Es tracta de jugar amb elles ficant-se dintre varis infants. No poden sortir fins que no es digui ja, els tindrem un minut.  Després han demanifestar les sensacions que han tingut dins la caixa. Amb el cutter, es tallen uns rectanglesallargats a manera de finestres del romànic i es torna a fer el mateix a llarg d’un minut. Ara lessensacions haurien de ser menys claustrofòbiques encara que les obertures siguin petites entra unamica de llum. En aquesta fase i si el dia es prou assolellat el contrast entre llum i ombra en l’interiorde la capsa s’ha de fer notar.És el moment d’introduir la consciència d’ombra com a contrari de la llum.

Recordeu la frase:“No s’assoleix la il·luminació pel fet d’imaginar figures de llum, s’aconsegueix fentconscient l’obscuritat.”  Eulàlia Valldosera.
Es això el que volem que sentin els infants, l’obscuritat, per valorar la llum i jugar amb ella.Llavors es presenta una capsa i dintre uns quants vidres de les llums d’aranya que podemaconseguir al mercadillo (Encants vells de Barcelona hi ha un veritable assortiment i a Ikea,llàgrimes de colors en paquets econòmics), paper de cel·lofana de colors i qualsevol objecte quedeixi passar la llum i la impregni de color (ampolles de vidre). Deixem una bona estona perquèjuguin lliurement.La següent sessió transcorre en un interior amb poca llum. Precisament es tracta de jugaramb les ombres de llum projectades sobre paret, terra, llençols… Tal com vam fer amb la capsa delsvidres, ara traiem ) una capsa amb objectes opacs amb els que deixem que experimentin fentombres (ampolles de plàstic, formes planes geomètriques o orgàniques… i desprès una capsa ambmiralls que reflecteixen la llum i fins i tot les imatges projectades pel canó (diapositives o canó dellum). Tot allò que trobem interessant s’ha de fotografiar o filmar l’experiència.
Finalment els proposem fer mòbils i escultures que reflecteixin, s’interposin o donin color ala llum i els pengem a classe.Per finalitzar l’experiència i sempre que tinguem l’oportunitat, caldria mostrar una vidrieragòtica en la realitat, en les hores que entra la llum d’una forma més potent perquè experimentin lasensació dins d’una immensa arquitectura. Es pot explicar la importància del vitralls en els edificisgòtics d’una forma senzilla fent el paral·lelisme amb el recinte de la capsa.

▪ Es important pel resultat experimentar amb diverses formes superposades i veure lesdiferents formes que provoca l’ombra.
▪ Projectar sobre diferents teles i jugar amb les arrugues de les mateixes
▪ Canviar mitjançant l’ombra la grandària dels objectes, en relació a d’altres que conviuen en lamateixa instal·lació
▪ Jugar amb figures geomètriques a partir de l’ombra que projecten objectes quotidiansdisposats de diferents maneres.
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ACTIVITAT PEL CICLE MITJÀ
L’artista Eulàlia Valldosera ha treballat en diversos camps visuals que van des de lafotografia a la performance, de la instal·lació al vídeo. La llum ha sigut l’eixgenerador de gran part de la seva obra. La utilitza com un material capaç
d’apercebre’s a sí mateix. La concep com una corrent energètica que circula entre elsobjectes quotidians, trencant xarxes invisibles entre les coses i lespersones. La llum com a generadora d’imatge, està cada vegadamés present a la nostra vida a través de les tecnologies mésdiverses; però es també un concepte propi de les tradicionsespirituals i la recerca psicològica. L’oposició llum/ombra, és eltema principal. D’aquesta obra editada en forma de cartell. Ensparla de que qualsevol afan per entendre i conèixer, per“il·luminar” en definitiva, comporta obtenir una ombra, una zonafosca a la qual no podem accedir amb els instruments de laracionalitat. L’art entès com un joc fet a partir dels elements moltsimples i empobrits. A l’abast de qualsevol. L’ús del cos cominstrument primordial de l’obra d’art. L’aspecte màgic que neix dela mateixa quotidianitat…són trets que defineixen l’obra d’aquestaartista.Una projecció de les pàgines d’un text neix a lapanxa d’una dona. Al centre mateix del cosexisteix, arrelat, un tipus de coneixement que no passa pels filtres de la raó, i allà, el
llibre ens proporciona una segona imatge de l’espelma encesa. L’ombra, quesembla un espelma apagadaAquesta es va divulgar en forma de cartell, que la Generalitat de Catalunya ofereixanualment com part del premi, al guanyador del Premi Nacional de Catalunya en
l’especialitat d’Arts Visuals. A sobre de la imatge es llegeix el següent text . (Traduïtal català per l’autora del treball )© E.Valldosera, 2003 http://www.fcgjung.com.es/art_41.html

Estudiar el cos des de diverses perspectives és un tema ideal per reflexionar i treure tabúsque encara queden. Cada un d’aquests suggeriments serveix per treballar un aspecte relacionat ambel cos de la dona o de l’home.
▪ Performance:  Els infants interpreten unes accions darrera un llençol blanc. Seran lesombres anònimes les que parlen. El tema relacionat amb les emocions.
▪ Projectar una imatge sobre miralls de formes diferents. Aquest provoquen un reflex a laparet més propera només del reflectit per ells, desmembrant la projecció i adquirint laforma dels mirall. També podem utilitzar el reflex dels cd’s. Les històries que es podenexplicar poden ser l’enregistrament d’activitats com sortides o esbarjo o la pròpia classe.La idea és projectar la vida quotidiana com a font de riquesa.
▪ Col·locar una lupa a la sortida del focus projectat. Probabilitat de crear imatgesinvertides i a partir d’aquí fer històries enregistrant escenes amb aquesta idea del’inrevés. Per exemple, caminem pel sostre fent equilibris del circ. També podemprojectar una imatge fent equilibris que de fet s’ha enregistrat al terra. I la projectem auna alçada considerable. Un circ.
▪ Jugar amb ombres i miralls. Un altre idea de Valldosera, el cos com una casa. Projeccióde l’ombra del cos. Sobre ell, projecció d’objectes a través de miralls.
▪ Jugar amb l’ombra i la llum. Aquesta no provoca ombra al projectar-se i es per això queuna espelma encesa projectada



269

ACTIVITAT PEL CICLE SUPERIOR
▪ Reflexionar sobre la imatge i l’aparença.
▪ Els miralls també juguen un paper dins de la projecció d’imatges. També són aparença.
▪ Jugar amb l’atzar i reflexionar sobre aquest tema.

“L’atzar no és altra cosa que la nostra ignorància de la maquinària complexa dela casualitat.”
Podem introduir la idea de que molts fets es poden calcular matemàticament, encaraque no expliquem com. Per exemple, es pot calcular les probabilitats de guanyar en eljoc i desbancar un Casino. També les probabilitats de que et trobis a una persona o bécalcular quants anys pots viure fent un estudi de la teva família.

▪ Inventar finestres d’ombra. Projectar a la paret portes de llum, interposat objectes percrear una imatge amb les ombres prou estètica. Els objectes han de ser petits objectessobre una taula i no cal que per representar l’ombra d’una cadira, hi posem una cadiretasinó que l’ombra es pot construir.
▪ Fotografiar la imatge d’un calidoscopi i projectar-la sobre un mirall que a la vegada,reflectirà sobre una superfície (paret) la imatge creant la sensació de rosasses. Aquestambient s’ha de arrodonir amb música de caràcter intimista i peces de l’època medievalcom les que inclou el cd.

DOCUMENTACIÓ
▪ Bibliografia
BARRAL I ALTET, XAVIER (2000) Vitralls medievals a Catalunya. Barcelona.Lunwerg editors.
VILA-GRAU, JOAN I RODON, FRANCESC (1983). Els vitrallers de la Barcelona
Modernista. Barcelona. Ed. Polígrafa S.A.
VALLDEPÉREZ, PERE (2001) El vitrall. Col. Artes y oficios. Barcelona. Parramón
ALBA, TANIA. (2005).  PERE CÀNOVES: L’art del vitrall.. aj. Sant Adrià. Barcelona
▪ Web
Interessant pàgina que parla del procés de creació d’un vitrall medieval i l’església de SantLlorens a l’Empordà.http://www.lamuga.com/article.asp?a=111
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2. EL BARROC : LA NATURA MORTA

▪ Què és una natura morta o “bodegón”.
Caravaggio112 va pintar a finals del s. XVI el que es considera la primera natura morta.

Cistella de fruites. Cap al 1598 – 1599.Oli sobre tela. 31 x 47 cm.Milà. Pinacoteca Ambrosiana.

Les natures mortes són un mostrari de peces sense vida relacionades o no amb lanatura. En castellà es diuen “bodegones” ja que era en aquesta part de la casa, la bodega, ones guardaven els aliments. Era la més fresca i abans no hi havia frigorífics.Els elements en la natura morta són vegetals, animals morts (per consumir) o vius(atrets pels elements que es mostren) i objectes relacionats amb la cuina i la taula.A la cultura romana trobem representacions d’aliments que els amfitrions de lacasa oferien als seus convidats. A l’edat mitjana no es concebia la representació únicad’objectes ja que el tema religiós era el més important. Tot i així, es continuen pintantobjectes dins les escenes. Arribat el renaixement la figura humana és més importantrepresentativament i els objectes continuen com un element del quadre. No deixen de tenirimportància ja que moltes vegades són simbòlics, es a dir, representen una cosa diferent delque són (per exemple, un lliri és símbol de puresa i en les representacions de santes i vergeshi surt freqüentment). Durant el barroc (moviment artístic i cultural que es situa entre 1600i 1750 a Europa), la representació d’objectes relacionats amb la natura pren tantaimportància, que es fan quadres només amb aquests elements o bé dins una escena peròamb tant luxe de detalls i verisme, que prenen més importància que els mateixospersonatges. De fet es continua donant importància a les persones però a través de la sevaactivitat o necessitat. Per exemple, el que mengen, el que usen, els que els hiagrada…Posteriorment, les natures mortes han ampliat la temàtica i la manera derepresentar-la. Al segle XX, el cubisme va tornar a representar natures mortes ambtècniques noves com el collage. Actualment el gènere el treballa en fotografia i en elrealisme pictòric.
▪ Elements representats en una natura morta
Descripció detallada e individualitzada dels diferents objectes.
En les primeres natures mortes:
▪ Animals vius o morts.
▪ Verdures i fruites comestibles, flors en rams, vegetals de tota mena.
▪ Aliments cuinats com dolços.
                                               
112 Gilles Lambert. Caravaggio. Taschen. Germany 2004 La imatge està extreta d’aquest llibre on podeu trobaraltres imatges i informació complerta sobre el pintor italià.
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▪ Objectes de la cuina: olles, terrissa…
▪ Objectes de la taula: tovalles, coberts, copes, ampolles, fruiters, ceràmica…
Posteriorment trobem:
▪ Objectes personals.
▪ Calaveres (vanitats)
▪ Mobles
▪ Cortinatge i teles diverses.
▪ Llibres
▪ Instruments musicals
▪ …
▪ Materials dels objectes
▪ Terrissa
▪ Ceràmica decorada catalana (blava)
▪ Metalls: coure i ferro fonamentalment.
▪ Vidre transparent
▪ Col·locació dels elements.
▪ Sobre una taula
▪ Sobre una pedra llisa a un nivell o diversos nivells.
▪ Sobre un ampit
▪ Penjats de cordes, pals…

▪ Composició
Ens fixarem en la primera etapa corresponen al Barroc anomenada Tenebrista, perl’ús de llums i ombres molt contrastades i els fons obscurs.
▪ SimetriaLa col·locació dels elements respon a un eix de simetria vertical que divideix la telaen dues parts iguals. Aquest eix quasi sempre és real, indicat per un element, una corda, unplec de les estovalles. Als dos costats es situen objectes a la mateixa alçada i distància sobreuna mena de fris.És important la distribució equilibrada de les masses per donar una sensació desimetria perfecta. Mitjançant aquest sistema, la composició es mostra serena, immòbil  ireposada. Es representa la quietud.
▪ Perspectiva
Els objectes omplen el quadre, el fons és negre, com es representa la perspectiva?.1. Un objecte allargat (ganivet, forquilla…), situat en diagonal respecte a l’eix desimetria, dona la pauta a l’ull per crear distància. L’element es situa en diagonalmirant cap enfora del quadre segons la meitat en la que es troba situat. Si és enla meitat esquerra, la punta mirarà cap a l’esquerra.
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2. Els dibuixos de les estovalles formen línies que es dirigeixen cap a un punt defuga situat a l’eix central.3. Situar objectes disposats en diversos plans, amb esglaons, o uns davant delsaltres.4. Situant l’observador (punt de fuga) en una posició elevada respecte al suport ones representen els objectes (taula, pedra…)
▪ Llum / ombra. Color

El contrast entre la llum directa i potent i les ombres molt fosques, d’un buitimpenetrable, és la característica més destacada d’aquestes obres barroques, sobre tot de lanatura morta feta a Espanya.El joc constant entre llum i ombra i el detall, construeixen els volums i les masses.Les ombres donen la tercera dimensió als objectes.La llum i el color donen la massa.Hi ha masses potents que “pesen”, es a dir, que tenen un protagonisme evident dins lacomposició. Aquestes s’han de compensar, en la balança visual, amb altres masses en lesquals el color, els hi doni el mateix protagonisme. Els colors càlids i de forta intensitatdonaran aquest protagonisme. Els freds, allunyaran els objectes. Les terres i en general elscolors foscos, faran que els objectes quedin fora del centre d’atenció.El fons de la composició ha de ser neutre, fosc, buit. La pintura ens diu: No hi ha resexcepte els objectes que veieu.
▪ Textures
▪ Transparències : fruites que semblen de vidre, vidre que deixa veure el líquid queconté. El tema de l’aigua és una constant. Els aiguaders eren persones que venienaigua pels carrers en una època sense aixetes.Dibuixar vidre: gots, ampolles, pitxers…necessita d’una tècnica, del domini del nocolor, de la invisibilitat, de l’aigua transparent o bruta…
▪ Reflexos: Al metalls polits i al vidres es reflecteix la llum. Per la imatge que esreflecteix podem esbrinar d’on prové la font lumínica.
▪ Lluentors: On la llum es fa més intensa, més blanca.
▪ Textura aspra: com les cordes d’espart que protegeixen els vidres de lescantimplores
▪ Textura suau: com el vellut de la pell del préssec o els pètals de les flors.
▪ Entramats: com les cistelles
▪ Decoració ceràmica. A Catalunya la ceràmica blava es va fer famosa a partir dels s.XVII. El comerç d’Itàlia amb la península es reflecteix en la quantitat de ceràmicaque, lluint tons blaus, provenia d’aquest país i que es mostra en les natures mortesd’aquest període.
▪ Terrissa. Molt important a Catalunya. Abans era un material comú a la cuina.
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▪ Els artistes
ANTONI VILADOMAT

(Barcelona 1678-1755)
“És la figura més destacada de la pintura catalana del seu temps /…/va marcar l’inici d’unanova etapa a Catalunya. “113El tema dels seus quadre era religiós però a principis del XVIII, va fer  tres natures mortesa les que li atribueixen simbolismes religiosos. El gall dindi  plomat s’associa al Nadal, elspeixos a la Quaresma i la tercera obra està associada al carnaval. Totes tres es podencontemplar al MNAC.
Natura morta amb verdura, raïm, ous, nous, escórpores i sardines.Oli sobre tela 66 x 102 cm.MNAC Natura morta amb verdura, gall dindi plomat, altre aviram i neules.Antoni ViladomatOli sobre tela. 65,5 x 101 cm. MNAC

Els pintors com Viladomat, estaven influenciats pels napolitans per la relació quetenien com a pintor de la cort. En el cas de Viladomat, amb la cort de l’arxiduc Carlesd’Àustria. Giuseppe Recco, Giovanni Battista Ruoppolo són dos dels pintors napolitans denatures mortes que influenciaren a Viladomat.Però, sobre tot, el que es considera més important, és que el pintor català va iniciaruna nova època que va influenciar cent anys desprès a grans pintors com Goya. Comparemel quadre de Viladomat amb el de Goya…

                                               
113 Natures mortes. Catàleg de MNAC. (consultar bibliografia) Pàg. 132
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Natura morta amb gall dindi mort. 1808-1812. Francisco de GoyaOli sobre tela. M. N. el Prado. Madrid.

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES(Fuendetodos, 1746 – Bordeus, 1828)
Goya va pintar temes del seu temps com les guerres o els costums de la gent.Inconformista amb el que veia i la societat en que li havia tocat viure, va fer una sèriede dibuixos i gravats que feien un retrat psicològic de la societat del XIX.La visió de la mort, sempre present en la seva obra, influeix en el tema dels bodegó, alpresentar amb tota cruesa l’aviram mort amb les potes rígides i el coll desnucat, centrat almig de la composició com únic protagonista.Dues maneres de veure un mateix animal i de parlar a través d’ell. Ús de la tècnica del’oli semblant.  El suposat simbolisme nadalenc de Viladomat i la representació de la mortde Goya.
UNA PICA A FLANDES…

On esta Flandes? Aquesta seria la primera pregunta o pot serni sabeu què és Flandes. Però al segle XVII, els espanyols hosabien molt bé. Flandes era també al s. XVII, el lloc on mésnatures mortes es feien, de fet, la burgesia comerciant eraamant d’aquestes pintures domèstiques. Pintures d’animals engeneral, éssers mitològics, fruites, cornucòpies114...Temessobre els cinc sentits …A més els flamencs eren molt bonspintors tècnicament, així que a Espanya, el reiscol·leccionaven aquestes pintures. De fet, l’afanycol·leccionista dels reis ha fet possible l’existència de Museusen l’actualitat força importants, com el Museu del Prado aMadrid.  Jan Van de Velde

                                               
114 Cornucòpia: Una cargola de la que surten joies, monedes …És símbol de l’abundància o fertilitat.
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ALTRES PINTORS DEL GÈNERE DE L’ÀMBIT MEDITERRANI PENINSULARJosep Ferrer (1746 – 1815), Benito Espinós (1748 – 1818), Gabriel Planella iConxello (1777 – 1850), Joaquim Planella Conxello (1788 – 1875). Francesc Lacoma i Fontanet (1784 – 1849) és considerat el més destacat pintordedicat a aquest gènere. Al MNAC es poden veure 3 obres seves considerades de lesmillors i datades a principis del 1800.
LA REPRESENTACIÓ DELS OBJECTES

Proposta general per primària
▪ Conceptes plàstics que es treballen en aquesta proposta1. Composició, equilibri de masses, perspectiva, simetria2. llum i ombra, reflexos, brillantors3. foscor i buit4. color, textures, transparències5. formes i volums6. materials
▪ Conceptes d’història de l’artLes natures mortes al llarg de la història: des de Caravaggio a l’actualitat.
“Natura morta amb gerro i pomes” 1919. Pablo Picasso, Musée Picasso. Paris.“Sopa amb plat vermell” Miquel Barceló (1957). 1992 . Col·lecció particular.El costum per posar molts elements dins d’una pintura prové del Barroc (XVII i XVIII).Per comentar les obres d’aquest període hom es refereix al “horror vacui”, la por al buitque fa omplir d’objectes la composició. Però també és clar que el barroc és un art de laburgesia, un art fastuós, on la gent rica mostrava i gaudia al contemplar objectes diversos,decorats, complicats en la seva estructura, fets amb materials nobles o fins com marbres,cristall, plata i or.Miquel Barceló capta aquest gust per l’objecte i ens mostra una acumulació d’animals,fruites i verdures, disposats en un suposat desordre i presentat en un format enorme (235x285 cm. No vol ser una mostra d’orgull burgès, sinó una crítica a l’abundància en contrastamb la misèria del 3er. món. Trobem com objectes dels seus quadres: llibres, papers, igerros foradats representat l’espai ple i el buit com una paradoxa, igual que en el barroc dels. XVII, en que es representava el fons com un immens buit.
Salvador Dalí. Canibalisme a la tardor. 1936. National Gallery. Londres. Regne Unit.S’emmarca dintre del moviment surrealista però té una vessant personal que el significa delsaltres artistes. Pinta els somnis i utilitza objectes modificant la seva forma, disposant-los alvoltant de masses que es desfan i s’ajunten entre elles atretes per la gravetat d’una terrasolitària, casi sempre representació del paisatge de Cadaqués. En aquest quadre aplica elmètode paranoic - crític i manifesta que la bellesa si ho vol ser, ha de ser comestible. És unquadre molt tràgic ja que els personatges es mengen entre si. Els crítics veuen en aquestarepresentació, una conseqüència de la guerra civil que va començar el mateix any en queesta fet el quadre.
▪ 1ª. PROPOSTA D’EXERCICIS

La natura morta és un exercici d’observació, paciència i destresa extraordinaris.
Una natura morta pot ser molt senzilla, només ha de ser detallista i treballar llums icomposició, que potenciaran formes i textures.
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La relació obscuritat i buit, és important.
MetodologiaAquests exercicis es fan en petits grups per rotació. Important calcular el tempsd’execució en cada etapa i proposar diferents exercicis a l’hora. No cal fer-los tots. Però síun mínim que treballi diferents maneres de plasmar objectes en una pintura i una varietatde tècniques i formats.Els motius poden estar desplegats per l’escola, en racons morts. S’ha de donar l’opcióde poder dibuixar en temps lliure a qualsevol persona que ho desitgi. També seriainteressant poder disposar del material in situ, de cadires i fustes amb pinces per poderdibuixar.Si l’organització de la ed. Visual i plàstica està pensada com a tallers per cicles, elsprofessors poden fer-se càrrec de diferents espais per guanyar tranquil·litat i organitzar-se en  petits grups. Si , pel contrari, és una persona/ una classe, l’espai unitari, potdividir-se per evitar aglomeracions.

▪ Exercici 1 : Llimones
Material3 Llimones i plat de cuina senzill. (Es pot canviar les llimones per pomes de laBlancaneus que donen uns resultats espectaculars però el plat, en aquest cas ha de ser d’unmaterial mat, com la poma: fusta, vímet o un plat de porcellana molt vell.)Focus i fons neutre: una cartolina negra pel fons.Ceres. Espelma. Cartolina d’un color complementari al motiu. Llapis. Fusta i pinces.Conceptes que es treballen “La composició és l’art d’ordenar els diversos elementsde que disposa el pintor per expressar els seus sentiments.” Henri Matisse.115

La composició. El punt de vista. El color respecte a la llum. Els volums. El buit.L’encaix. El contorn.Al representar una natura morta com aquesta, tan quotidiana, l’infant tendeix a nomirar els objectes sinó a interpretar-los conceptualment. Es a dir, pensa que és un plat ambtres llimones i el dibuixa tal com té la imatge de que creu és la seva forma. Per això enspodem trobar errors respecte al punt de vista. Aquest exercici és important per aprendre amirar i captar les formes que es veuen, no les que es pensen.Proposem una composició simètrica com la que s’utilitzava habitualment al s. XVIIa Espanya.116 És una composició en la que els protagonistes són els objectes, col·locatsordenadament en simetria i proporció de masses.La llum il·lumina els objectes, deixant el fons negre en un buit misteriós.En el dibuix que ha de fer l’alumne utilitzarem color de fons ja que interessa eltreball de l’objecte i el tenebrisme no deixa d’estar lluny del món infantil real. Per tants’utilitza un color que sigui complementari amb les llimones (lila) o les pomes (verd). Elsmés grans utilitzaran la tècnica de la cera calenta, escalfant amb compte la barra de cera icreant una textura similar a la fruita.

                                               
115 Citat al llibre de G.Guasch i J. Asunción, Espacio. Traduït al català per l’autora del treball. (veurebibliografia)
116 Recomanem veure al natural les pintures del barroc espanyol i les natures mortes de Juan Sánchez Cotán(1560-1627). Hi ha un catàleg de l’exposició del MNAC del 2007 on les fotografies estan molt ben impreses.Consultar bibliografia.
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▪ Exercici 2 : Horror vacui
MaterialObjectes quotidians de diferents textures, colors, formes… Guix blanc. Cartolina marró com a suport en format apaïsat. Laca de cabell per fixar elguix. Conceptes que es treballen

Línia i contornEspai buit, espai ple. Negatiu i positiu.Perspectiva per interposició d’objectes: “traslapo”.Punt de vista frontal.Presentem objectes quotidians diferents disposats en línia com en una prestatgeria iacumulats.S’han de dibuixar directament amb el guix i no esborrar el que implica observar la sevaforma primer. Captar els buits i plens com primer exercici de visualització. Captar elsdetalls més importants que són necessaris per definir l’objecte. El punt de vista del’espectador és frontal en relació a la base en que descansen els objectes.
Altres opcions:1. Sèrie d’un mateix motiu repetit, disposat en línia recta seguint un ritme. Per exemple,una sèrie de tasses (poden ser de diferents colors però ha de ser la mateixa forma). Latassa funciona com un mòdul que es repeteix seguint un ritme, aquest el dóna l’espaique separa dues tasses.2. Motius diferenciats per la grandària però amb una forma similar. També es disposenseguint un ritme dictat per l’espai entre els elements o la intersecció visual que esprodueix al interposar-los creant perspectiva.3. Un got dintre de l’altre fan una torre de Pisa.4. En acabar, a berenar!. Dibuixar un plat amb diferents aliments de pastisseria: croissantspetits, ensaïmades, xocolata…i menjar-se’ls en acabar. En aquest cas el punt de vista ésalt, interessen les formes entrellaçades en disposició circular. Es pot oferir un formattambé circular i introduir llibertat de color, oferint altres guixos o pastel pels més grans.
▪ Exercici 3: Espais imaginats (només pel cicle superior)

En l’última etapa del Barroc trobem les Vanitas117 que responen a una temàtica on esreacciona contra la fastuositat, criticant-la en base a un concepte religiós cristià: tots hem demorir, les persones més belles, més riques, més divertides, més sabies o més dolentes. Pertant, no cal ser vanitós ja que, com es diupopularment: “dintre de 100 anys, tots calvos”. Un dels objectes més habituals era lacalavera, disposada i decorada de milmaneres diferents però casi semprerelacionada amb els llibres.

Vanitas de Picasso. Interpretació del temabarroc per un pintor cubista del segle XX

                                               
117 El tema de Vanitas arriba fins els nostres dies. Al cd teniu una Vanitas de Picasso, que pertany al cubisme.
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Altres representacions inquietants amb elements estranys són les que agrupen objectesd’una manera il·lògica, sense relació aparent. Normalment l’agrupació es fa a partir decriteris personals a partir de pensaments, somnis, fantasies, il·lusions… Són creacionsde pintors del s. XX, influenciats pel Barroc, entre els que troben a Dalí i el movimentSurrealista o el pintor italià De Chirico.
Material:Objectes diversos, si és possible aportats pels alumnes. Cada persona es farà el seupropi muntatge.Full fotocopiat dinA3, amb una perspectiva en un punt de fuga central al queconvergeixen les diverses línies del terra.
Es tracta de crear un espai infinit amb un objecte que es repeteix rítmicament seguint laperspectiva i perdent-se en l’infinit. Cada alumne escull un objecte que repetirà com amínim 3 vegades seguint una correcta escala donada per la perspectiva. Un altre quedibuixarà al fons, com si fos un gegant que sortís de l’horitzó i un altre que disposarà enprimer pla, en un lateral. Aquest últim pot sortir com si observés a través de la finestra al’espectador i no cal dibuixar-lo sencer.Altres opcions
1. La casa de nines. Dibuixar una habitació on es col·locarà el mobiliari, en escalail·lògica i per totes les parets i espai.
▪ 2ª. PROPOSTA D’EXERCICIS

L’objectiu de la proposta és l’estudi del món vegetal per estacions, adquirint elsvocabulari adequat i tastant, si cal, els productes.Es tracta d’obtenir un plaer estètic en la contemplació de les formes, conèixer elvocabulari relatiu a aquests aliments de temporada tan proper a la vida diària.Seguint les pautes de composició de les natures mortes barroques estudiades, els infantshan de “construir” natures mortes. Es tracta d’una activitat que, si bé no té una finalitat decreació física d’una obra, sí forma part del procés intel·lectual que efectua un artista quanprepara un model. Seguint criteris estètics, matemàtics, cromàtics, lumínics…esconstrueixen les natures, es modifiquen , es comenten, es perfeccionen…Proposen aquestexercici cada temporada per conèixer els vegetals. Podem introduir el tema, com sempre,amb una imatge per l’arxiu cultural de l’infant. Una composició floral barroca oncuriosament, l’estudi dels elements representats a  l’obra revelen que les flors representadessón copiades d’un llibre de botànica ja que entre elles no hi ha una coherència estacional. Avegades també trobem representades flors que enganyen a l’espectador ja que no són ni tansols reals, són flors de tela. És un doble joc sobre il·lusionisme pictòric.
� El cicle inicial jugarà amb fruites i fruiters.
� El cicle mig amb verdures i cistelles.
� El cicle superior amb flors i pitxers, cistelles, garlandes i gerros.
Si es fan composicions que realment segueixen totes les pautes indicades, com es preveu,podem immortalitzar-les amb una foto i adjuntar-les al material visual que es va recopilantal llarg de les activitats. També poden ser motiu decoratiu per l’escola.
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3ª. PROPOSTA D’EXERCICIS
Una de les principals característiques de les natures mortes és la importància quepren l’objecte representat. En l’art modern, l’objecte passa a ser motiu de reflexió sobre ellmateix, la seva funció, la seva força expressiva. S’estudia la forma, les característiquesmatèriques, el simbolisme, l’essència en si, se li descontextualitza, se li acumula,  se li fica encapses, se’l fotocopia…Es consideren tot els punts de vista, descomponent-lo en unageometria cubista. Se’l pot fer quasi invisible confonent-lo amb el fons o es suggereix,dibuixant la seva ombra.Tot això i més pot donar de si un objecte.Proposem doncs una reflexió a nivell general i una posada en pràctica a nivellplàstic.

CICLE INICIAL
Prenem un objecte per estudiar la seva forma i les seves possibilitats plàstiques.Proposem una pinta per la facilitat per aconseguir uns quants models exactamentiguals pels exercicis.Es divideix en grups la classe i es proposa a cada un d’ells que experimentin amb elssegüents exercicis. Després, en l’exposició de les obres resultants, cada persona o gruppodrà manifestar la seva visió sobre l’objecte representat. En aquest moment es potproduir una pluja d’idees interessants sobre el que pot donar de si una pinta i la sevarepresentació plàstica. Aquests exercicis es poden fer com activitat en les classe de totun cicle o bé experimentar-los en una classe tots. Però, el que és important, es la reuniófinal de tots els exercicis i les manifestacions que els infants facin tan al realitzar-loscom a l’hora de presentar-los a la resta  de l’alumnat.

1ª. Tanda d’exercicis: Dibuix amb llapis
� Dibuixar l’objecte, el que ens donarà una visió de la idea que cada un té sobre unapinta. (és interessant fer aquest exercici el primer, abans d’ensenyar el model amb el quees treballarà posteriorment)
� Repassar amb llapis l’objecte
� Repassar amb llapis de colors l’objectes, varies vegades.2ª Tanda d’exercicis: ColorUtilitzar-lo com a tampó enganxant  un suro en un costat per poder agafar-lo.

� Estampat en blanc sobre cartolina negra.
� Estampat en negre sobre cartolina blanca
� Estampat en tricolor (primaris)
� Estampat en bicolor (primari i complementari)
� Estampat en 5 colors (la paleta bàsica: primaris, blanc i negre)
� Polvoritzar sobre l’objecte amb pintura aigualida i respall de dents, com si for unaplantilla, per deixar la seva empremta.
3ª Tanda d’exercicis: Modelatge
� Deixar l’empremta en una peça de fang
� Modelar la pinta amb fang
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4ª Tanda d’exercicis: Collage
� Fer una composició amb papier collé, amb fotocopies de l’objecte en b/n i diferentsgrandàries.
� Ajuntar tots els dibuixos de l’objecte i fer amb ells un collage.
� Collage amb les pintes reals, tacades de pintura en una disposició lliure dictada pelsalumnes.Proposem que el suport pels collage, no sigui el convencional, es a dir, no omplim demurals l’escola. A vegades el reciclat és una bona solució. Pots de sabó per la roba,capses…
5. Presentació i Exposició:
� Exposició en cicle de les obres i manifestació de les impressions que cada persona opetit grup hagin tingut. Inclou l’explicació de la tècnica a la resta.
6. El llibre.Tot aquest treball es pot recollir en un llibre “La pinta, objecte artístic”, on es recull lafinalitat de l’experiència en una breu introducció, totes les imatges dels exercicis realitzats iuna selecció dels comentaris recollits.

CICLE MIG
Reflexió sobre la representació tridimensional (es a dir, no dibuixada) dels objectes.S’escull el tema dels pastissos i es proposa la representació o imitació d’aquests utilitzant latècnica del paper maché o bé la plastilina (paper maché en grup, plastilina individual).La investigació gràfica que precedeix la realització plàstica, implica la visita a lespastisseries del barri, fer alguna enquesta si cal (per l’àrea de llengua) i recollir imatges dediferents models de pastissos.Els temes poden anar en torn a:
� Pastissos d’aniversari. A tot el món es celebren els aniversaris i si és així, el pastís hiés present? Quin tipus de pastís?

� Pastisseria de Catalunya: Coca de Sant Joan, Mona, carquinyolis, panellets…
� Pastisseria a diferents països: La bouche a França, …

CICLE SUPERIOR
� Reflexió sobre la relació entre objectes, el seu significat simbòlic, introducció de latècnica de l’assemblage.
� Primera proposta: Coneixement de l’obra de Joan Brossa en relació a la producció depoemes objecte. Proposta de treball interdisciplinari de llengua, història i visual iplàstica.
� Segona proposta: Anàlisi d’una obra de Joan Miró anomenada també “Poema objecte”.Aplicació de la tècnica del collage i interpretació de l’obra a través de la informacióverbal donada.
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 JOAN BROSSA
"Jo era un ull que veia però no mirava. I tot procés ha estat de reeixir a saber mirar,reeixir en l´empresa de penetrar les coses"Joan Brossa

L’artista té una magnífica pàgina on podeu contemplar la seva obra.http://www.joanbrossa.org/
La proposta inclou activitats en l’àrea de llengua catalana on es presenta a l’artista i estreballen els poemes visuals.Una vegada que s’ha treballat en llengua, es realitzarà la part plàstica introduint elspoemes objecte.

JOAN MIRÓ. Poema Visual.
▪ Realització d’una obra de collage a partir de la descripció oral de l’obra.

Partim de l’obra de Joan Miró, Poema Objecte de 1936. Assemblage. Museu d’artModern de Nova York. MOMA118

Joan Miró també té Poemes objecte, com Joan Bossa119. A partir de la descripció del’obra, cada alumne farà un collage. No han de compartir, si és possible, fins al final lesseves impressions. Quan s’acaba, s’exposen tots i es comenten. Els hi facilitaremimatges de les paraules clau marcades en negreta. La varietat d’imatges d’un mateixconcepte és força important. Només quan s’acaba el tema és possible veure la obra deMiró.120 El text s’ha de donar a cada alumne perquè pugui llegir-lo totes les vegades quevulgui, amb les paraules destacades.
Material: Paper dinA3, pegament en barra, tisores, fotografies, retalls i fotocòpies.Retoladors de diferents colors. Pinzells amples. Preparat (aiguada) d’aquarel·la delssegüents colors: marró, groc, verd i blau.

Descripció de la obra121:
“Vaig remenar per les golfes de la casa abandonada. Realment era emocionant perquè voliaesbrinar els secrets del seu propietari. Un bagul d’un vellut vell i vermell, dormia esperant que algúés decidís a obrir-lo i descobrir el tresor. En comptes d’això, vaig trobar una mena d’obra, feta ambdiferents objectes enganxats, entre els quals hi havia el lloro dissecat. Al bagul junt amb la peça, vaigtrobar una nota que deia: “Aquestes són les meves últimes paraules. En elles està l’essència de lameva vida” i signava un gargot indesxifrable. En aquella cosa estava l’essència de la seva vida?Ara, contemplo l’obra i intento fer una descripció d’ella al meu quadern: És una mena denatura morta. Hi ha un barret negre com a base de l’obra. És un “bombin” com els que porten els

                                               
▪ 118 Imatge treta del llibre ROWELL, MARGIT. The Modern still life. Objects of desire. The Museuof Modern Art: New York. 1997 Pàg. 151.
119 Consultar Llibret sobre Joan Brossa
120 Trobareu la imatge al cd. a la carpeta Natura morta/Joanmiro/ poema objecte
▪ 121 Descripció feta per l’autora pel present treball.
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detectius de Tintin, Dupon i Dupon. Sobre l’ala del barret un petit peix vermell neda sense aiguaamb la boca oberta, cap a la sortida. Sobre el barret, encastada en ell, una fusta amb el centre buitque sembla una forca perquè d’una corda, penja una cama vestida amb una mitja de color crema,sostinguda per un lligacames, i una sabata daurada amb un petit llaç negre. Com embolicant elbarret i la meitat de la fusta, hi trobem un mapa antic del món en el que podem veure els països maldibuixats.Sobre la fusta, una peça de la que surt un petit tronc on s’agafa un lloro mascle o parrot verd,en una posició que recorda el capità de la nau, contemplant l’horitzó orgullós. De la based’aquesta peça que és com un disc negre de plàstic o metall, penja una petita bola del món. Totté un aspecte vell i uniforme com si tots els elements tinguessin la mateixa edat.Estic intentant desxifrar el seu significat i crec que ja tinc suficients pistes per fer-me unaidea.”
L’obra de Joan Miró

Joan Miró, Poema Objecte de 1936.Assemblage.Museu d’art Modern de Nova York.MOMA

▪ Altres temes a treballar a partir de l’estudi de natures mortes.
▪ Ciències Socials:Les costums domèstiques de la gent del s. XVI i XVIISegles i línia del temps.Representacions geogràfiques i lectura de mapes històrics.
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▪ Ciències Experimentals:Materials i aplicacionsMassa i pesFuncionament de la percepció en l’ull humà
▪ Llengua:Receptes. Elaboració de les mateixes.Vocabulari català - castellà
▪ MatemàtiquesConceptes de simetria/asimetria. Representació.Sistemes de representació: La perspectiva.Nombres romans
▪ MúsicaLa música barroca
▪ Vocabulari català / castellà

Natura morta / BodegónAmpit / AlféizarTenebrisme / TenebrismoPitxer / Florero, jarrónPàmpols / Pámpanos

Garlanda / GuirnaldaLluentor / BrilloVuitavat / OchavadoAtuell / Recipiente

▪ Altres expressions relacionades amb el tema.
“horror vacui”: por al buit.
“amor profusi”: amor per la profusió o el ple.“vanitas”: vanitats.
▪ Conceptes a reflexionar
L’il·lusionisme pictòric
“ la tradició conta com (…) Parrasi va entrar en competició amb Zeuxis (artistes clàssics).Aquest havia presentat uns raïms representats de tal manera que els ocells acudien a picarsobre la mateixa escena, però l’altre va presentar una cortina pintada amb tanta perfeccióque Zeuxis, inflat d’orgull a causa del judici dels ocells, va demanar que s’aixequés la cortinaper mostrar la pintura; després, havent entès el seu error, va cedir l’honor al seu rival ambuna modèstia plena de franquesa, ja que si bé ell havia enganyat els ocells, Parrasi l’haviaenganyat a ell com artista”

Plini, Història Natural. Citat per Francesc M. Quílez Corella a la pàgina 49de Natures mortes , catàleg de l’exposició (consultar bibliografia.)
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FOTOGRAFIANT NATURA MORTA(1ª. Part)
Una natura morta representa:Experimentar amb la llum sobre els objectes, textures, color, formes, ombres…
En fotografia és bo experimentar:
▪ amb la llum
▪ amb les formes
▪ amb les textures
▪ amb la composició
▪ amb els punts de vista
▪ amb el color
▪ amb els fons (color i textura)
Com preparar el lloc a fotografiar?Una capsa gran amb el fons pintat de negre.Els objectes cal seleccionar-los amb anterioritat i tenir una varietat de materials.La camera ha d’estar col·locada en un trípode davant de l’escenari, una mica elevada.Necessitem un fons de llum potent. Pot ser un focus o una llum d’escriptori que es puguidirigir cap als objectes.Disposició dels objectesLa llum pot ser lateral o zenital.Davant dels objectes, per potenciar la lluminositat, es col·loquen dos pannells blancs.

Una sola font de llum zenital . Davantdels objectes hem col·locat dos pannellsblancs per intensificar la llum id’aquesta forma apropar la imatge de lagerra. Els pannells es reflecteixen a lasuperfície de la gerra. El fons no estail·luminat. El punt de vista està situat al’alçada del centre de la gerra per evitardeformacions.

La composició lineal consta de diferentselements. Hi ha un fort contrast de llumi ombra per augmentar la gamma degrisos. L'alçada de la copa trenca elconjunt. La il·luminació s'aconsegueixcol·locant un focus a la part del darreraper fer les fulles de l’enciam mésblanques. Aquest efecte també s’utilitzaper donar brillantor als cabells en elsretrats. Un pannell blanc a un costataugmenta la llum blanca en els reflexos icontrasta més amb les ombres
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Llum rebotada : Proporciona suavitat ales ombres i poc contrast a les flors.Sobre les ampolles podem veure elreflex del pannell col·locat peraugmentar els contrastos.

La composició està feta amb multitudd’elements orientats cap a la mateixadirecció amb un punt de vista baix quefa augmentar la direccionalitat delselements superiors. Tot plegat resultaharmònic i manté una certa unitat. Lallum és lateral tamisada i s’han col·locatpannells al davant i darrera per rebotarla llum cap els elements.

CICLE INICIAL
Investigació sobre els següents objectes o aliments:Caramels, pastissos, tauletes de xocolata, pa o panets (rodons, de Viena, allargats,bastons..).Cada classe escollirà una fotografia sense mirar-la per saber quin tema li ha tocat. En base aaquest tema es comença una investigació que pot dur a la visita al mercat, a la participaciódels avis i avies, a l’ampliació de vocabulari…La  investigació es centrarà en:1. Buscar la major quantitat de elements diferenciats del tema.2. Classificació per colors, formes, grandàries i estètica. També per funció, el querepresenta esbrinar si un caramel xiula, si és per aclarir la veu, els beneficis d’un paintegral, els tipus de xocolata…3. Col·locació dels elements trobats d’una manera estètica per fotografiar-los. Sobre unataula es col·loquen els elements, la camera amb un punt de vista més alt. El fons negre ila llum incidint sobre els objectes. Fotografiar en color viu si la camera digital té aquestafunció i en blanc i negre per obtenir material per treballar posteriorment.

CICLE MIG
1. En base als temes del cicle inicial, buscar elements relacionats com: diferentstrencanous, xocolateres, motlles de pastís, ingredients dels pastís o del caramel, capsesde bombons…2. Classificar-los per forma, material.3. Disposar-los estèticament per fotografiar segons:Els objectes per: Materials, formes i funció.Els ingredients agrupats per receptes en les quantitats i recipients oportuns,disposant-los jeràrquicament segons l’ordre d’importància pel producte final. això
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s’aconsegueix amb primers plans, nivells diferents, coincidència amb els eixosprincipals en la composició, col·locant els més importants en primer pla…4. Fotografiar amb un punt de vista perpendicular al pla, col·locant la camera al centre de lacomposició.
CICLE  SUPERIOR

Buscar elements relacionats amb els temes del cicle inicial i significar-los dintre de larepresentació final. Per exemple, significar un paper de caramel per la seva transparència ifotografiar-lo sol en un primer pla des d’un punt de vista perpendicular a l’objecte, mirantcap a l’horitzó.
Fer fotografies. Fotografiar un munt de caramels, pastissos, xocolateres, diferents tauletesde xocolata…Investigar sobre els utensilis relacionats amb els aliments com la xocolata, els fruitsecs…Per exemple, aportar entre tots una multitud de trencanous. TxaikovskiInvestigar sobre el vidre i la llum que reflecteix amb líquid o sense. Cada classe es dedica aun objecte i investiga sobre ell i les seves possibilitats estètiques.Fotografiar les fruites i les verdures (per separat) de cada estació , fruits secs.

RECEPTARI DE CUINA(2ª. Part)
Una de les investigacions que s’han de portar a terme en el treball de fotografia,consisteix en fer un recull de receptes senzilles amb els aliments que es fotografien. Apartir del material fotogràfic que tenim i de les diverses receptes es proposa elaborarartesanament un llibre que ha de contenir algunes fotos, dibuixos i receptes.Segons el pressupost es pot:1. Elaborar un per l’escola amb el recull de tot el material aportat i produït perl’alumnat.2. Elaborar un per cicle3. Elaborar un petit personal al marge del general
Nosaltres proposem elaborar un per cicle i fer activitats posteriors per la sevautilització. També cal dir que al llarg del curs, aquest llibre es pot portar a casa percompartir-lo amb la família i tastar les receptes.Hi ha molts receptaris de cuina barroca que relacionen la literatura o la música amb lacuina i el sentit del gust i l’olfacte.Aquí us recomanem un que és el que hem llegit i treballat i que relaciona literatura icuina.DÍAZ, LORENZO. (2003) La cocina del Barroco.La gastronomía del siglo de Oro en Lope, Cervantes y QuevedoMadrid. Alianza editorial.

En aquest llibre es pot comprovar com les natures mortes d’aquesta època eren unapresentació dels ingredients de les cuines del XVIII. Naturalment de les més poderoses.Caldria doncs, parlar  de la fam que patia molta gent i diferenciar també entre la cuina delcentre de la península i la mediterrània fent reflexió sobre el que representa eldesenvolupament dels transports, el desenvolupament de les tècniques agrícoles i el comerçentre països i regions.
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Hi ha un quadre de Velázquez que cal mostrar en iniciar l’activitat: “Vieja friendohuevos” i comentar ja que, encara que envoltat d’una escena amb persones, és un mostrarid’objectes i aliments que per la seva perfecció prenen tot el protagonisme. La quietut ambque presenta les dues figures les converteix en objecte.

Diego Silva de Velázquez.Vieja friendo huevos.Edimburgo. 1618. NationalGallery of Scotland,

Imatges tretes deVelázquez (1990)bibliografia

Els hi mostrem a l’hora que es llegeix un petit text:
“ Era l’any 1611. Encara vivia a Sevilla. Jo tenia 12 anys i la meva avia 45. Estàvem els dos a
la cuina i ella preparava el dinar.
- Diego, porta el pa i el vi que avui tenim un bon menjar. Ah, i el meló de la fresquera.
 I em va ensenyar 3 ous blancs i grossos. Immediatament els budells van començar a
demanar, fent uns sorolls prou evident.
L’avia va afegir unes brases al foc122 i va posar la cassola, la va omplir d’aigua i va esperar
fins que va estar ben calenta. Mentrestant, picava al morter uns alls que va afegir a l’aigua i
tot seguit, va trencar els ous al vorell de la cassola i una vegada dintre, es van anant coent

                                               
122 En castellà aquesta peça per cuinar es diu “anafe”. La dona sembla ser l’esposa del pintor Pacheco, Maríadel Páramo, per altra banda sogra de Velázquez. El noi és un petit camperol que a vegades feia de model alpintor.
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mentre remenava amb el colleró perquè no s’enganxés la clara. Després els va treure i el va
col·locar en un plat.
- A dinar! – va dir. I vaig seure ràpidament.
Em va donar un tros de ceba crua, pa i vi i van començar a menjar del mateix plat aquells
ous meravellosament cuinats per la meva avia. “

Diego de Silva Velázquez
Sevilla. 1618123

Comentari amb els infants dels aspectes que s’han llegit en el text i de la imatge enconcret. Una vegada resoltes les dubtes i fets els comentaris, proposem l’activitat. Es tracta de recollir aquelles receptes que siguin fàcils de fer i que agradin de menjar.En això les avies poden ajudar. S’ha de portar la llista d’ingredients, sabent que és cadacosa i les instruccions per fer la recepta. A més afegirem un llistat d’objectes de cuinaque dibuixaran per integrar-los en el receptari.La sessió següent s’exposen els objecte i es comencen a dibuixar: morters, cassoles,culleres de fusta, paelles…També es va comentant per grups el resultat de les investigacions. Si l’alumnatprocedeix de altres zones fora de Catalunya, l’activitat es veurà enriquida amb unainformació directa de gent de cada país, metre que si és de Catalunya, obtindrem unconeixement imprescindible per saber més coses sobre la nostra cultura. En els dos casosproposem la col·laboració amb altres escoles d’alumnat diferent per fer intercanvis imostrar els resultats. Serà beneficiós per tots.En aquesta activitat és necessària la col·laboració amb informàtica per escriure textos,escanejar dibuixos i muntar les pàgines del receptari. Això són varies sessions amb tots elsgrups al que se’ls hi distribueix la feina en aquesta aula.Per tal de que la feina sigui més productiva aconsellem  fer un disseny previ de coms’estructurarà el llibre amb els alumnes del cicle superior. També és convenient fer unesplantilles per col·locar imatges i text pensant en els més petits.Una vegada impreses les pàgines amb un marge ampli per poder enganxar-les, es buscaun sistema senzill per fer el llibre amb taper dures i plastificades. En realitat el treball queens interessa ja està fet. Si volem, podem ampliar l’experiència fent amb 6è un tallerd’enquadernació.Un altra variant és fer totalment artesanal el llibre. Llavors els dibuixos s’han de fer amida del llibre i el text és pot escriure en l’àrea de llengua.
Web amb receptes molt senzilles que pot servir d’orientació per realitzar el llibre.També té receptes d’altres països.http://www.xtec.es/~exirgu/receptes/postres/postres.htm

▪ Bibliografia
▪ NATURES MORTES. DE SÁNCHEZ COTÁN A GOYA

A l’entorn de la col·lecció Naseiro adquirida pel al Prado.Catàleg de l’exposició  al MNAC del 27 de març al 24 de juny de 2007.Ed. MNAC. Barcelona 2007.
▪ El bodegón. Recull de col·laboracions de 19 autors.Fundación amigos del Museo del Prado.
                                               
123 Text escrit per l’autora per l’activitat.
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Galaxia Gutenberg. Círculo de lectores. Barcelona 2000
▪ ROWELL, MARGIT. The Modern still life. Objects of desire.The Museu of Modern Art: New York. 1997
▪ VELÁZQUEZ. Catàleg de l’exposició del museu del Prado 1990.Ministeri de Cultura
▪ FilmsVÍCTOR ERICE. El sol del membrillo. Sobre el pintor Antonio López i la sevaobsessió per captar la realitat d’un arbre amb els seus fruits. Es troba en DVD.
▪ Webshttp://www.mundorecetas.com/yademas/arte/index.htm#Tesi sobre Antoni Viladomathttp://www.tdx.cbuc.es/TDX-0421105-112821/Una pàgina sobre la Capella dels Dolors (Mataró) d’Antoni Viladomat, l’obra pictòrica mésimportant del Barroc català (segons la web)http://perso.wanadoo.es/jcarbonellr/
www.aulafacil.com/pintarbodegon/curso/Lecc-1.htm
Altres idees a desenvolupar.
▪ Sobre l’objecte:
▪ Acumular, repetir, seriar, relacionar…
▪ Realització d’objectes amb plastilina.
▪ Embolicar objectes per endevinar què són.
▪ Objecte trobat.
▪ Escombraries exposades com obra d’art per la descontextualització.
▪ Desmembrar un objecte per analitzar-lo. Fer motlles de les peces.
▪ Relacionar l’objecte amb la paraula en diversos idiomes i jugar amb la tipografia perpresentar-lo.
▪ Petjada d’un objecte
▪ Imitar un objecte fins a identificar-se amb ell. Humanitzar els objectes.
▪ Personificar un objecte: “Una poma mirant per la finestra”
▪ Magritte
▪ Salvador Dalí: cistella de pa de 1926
▪ Artistes treballats o anomenat en aquest llibret
▪ CatalansAntoni ViladomatJosep FerrerB. EspinósG. PlanellaJ. PlanellaF. Lacoma
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S. DalíJoan BrossaJoan Miró
▪ EspanyolsF. GoyaPicassoAntonio LópezVelázquezQuevedo, Cervantes, Lope de Vega
▪ EstrangersJan Van del VeldeDe Chirico

ÍNDEX
▪ Què és una natura morta?
▪ Elements representats en una natura morta
▪ Materials dels objectes
▪ Col·locació dels elements
▪ Composició
▪ Llum / ombra. Color.
▪ Textures
▪ Artistes
▪ Antoni Viladomat
▪ Francisco de Goya
▪ Una pica a Flandes
▪ Altres artistes mediterranis
▪ La representació dels objectes1. 1a. proposta d’exercicis2. 2ª. Proposta d’exercicis3. 3ª. Proposta d’exercicis
▪ Altres temes
▪ Vocabulari català /castellà
▪ Expressions relacionades amb el tema
▪ Conceptes a reflexionar
▪ Fotografiant la natura morta
▪ Receptari de cuina.
▪ Fonts: Bibliografia., Films, Web
▪ Altres idees a desenvolupar
▪ Artistes treballats o anomenat en aquest llibret



292

3. EL MODERNISME, UNA JOIA

Metalls com l’or, l’argent o el platí i les pedres precioses com els diamants, robis,aiguamarines… materials com l’ivori,  han sigut utilitzats pels joiers durant segles en lesseves creacions. Al seu valor material, s’afegeix el disseny que fa de la peça una autènticaobra d’art.Durant els segles XIX i XX hi ha hagut famílies amb gran renom a Catalunya quepassaven l’ofici de generació en generació i han arribat als nostres dies. Masriera oCapdevila, són cognoms que encara sonen en el món de la joieria.Podem afirmar que va ser gràcies al moviment modernista o art nouveau, quan escomença a experimentar amb nous materials i el disseny de la joia comença a prendre unaimportància i originalitat extraordinàries. La llibertat amb la que es van incorporar materialstan insòlits com el vidre o la banya, va obrir un camí vers la joieria entesa com obra d’art.Així es demostrava que el veritable caràcter preciós de la joia no residia únicament enl’elevat cost del materials empleats, sinó també en l’originalitat del disseny i la capacitat deconnectar amb l’esperit del seu temps.Actualment, continua la tendència de buscar nous materials i podem trobar pecesd’or complementades amb llanes de colors o fins i tot materials plàstics. El que compta ésel disseny.Veieu uns exemples de la joieria que es feia durant el modernisme…

I ara les obresd’un joieractual…124

        

                                               
124 El bloc anterior i aquests de fotografies estan extretes del llibres que consten a la bibliografia.
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Compareu les peces amb aquestes altres imatges…125

Quina és la font d’inspiració?Ara comparem amb aquestes peces més modernes…126

Amb plàstics de colors, fulles plastificades, paper maché, petits escenaris, pasta de menjar,tires de paper, estany acolorit…

DIARI VISUAL
Un diari visual és unrecull d’imatges personals. Estracta d’investigar sobre el món de les imatges. És una investigacióindividual que dona com a resultat una definició del gust estètic de l’autor del diari.El procés per la realització d’aquest diari comença quan la persona troba unaimatge, un objecte, es troba amb una situació o viu una experiència agradablement estètica ila reconeix com a tal.Desprès ha de recollir-la d’alguna manera: retallant la foto, enganxant un material oguardant l’objecte, fent foto del fet o experiència…El següent pas és la reflexió. Per què aquesta imatge m’ha fet sentir bé, m’agrada?És una reflexió que porta a l’anàlisi dels sentiments que provoca i a veure quin és l’origen o

                                               
125 Imatges extretes de http://forum.softpedia.com/foto/
126 imatges extretes del llibre DORMER, PETER I TURNER, RALPH. La nueva joyeria, diseños actuales ynuevas tendencias. Ed. Blume. Barcelona 1986
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estímul físic que ha provocat aquest sentiment. Aquesta reflexió pot conduir a trobar altresimatges en els record personals de l’infant.
Posem un exemple:

Marta ha recollit un retall de vellut vermell que li va donar la seva mare. Estavaconfeccionant la disfressa de carnaval quan la mare li va provar la capa i va sentir unasensació molt agradable i la idea que era la capa més bonica que havia vist mai. Pel seu diarivisual, li va demanar a la mare que li donés un retall d’aquella tela, la va enganxar en un fulli va escriure: “vellut”. Va cercar la definició en un diccionari normal i també al de sinònimsi va anotar: “Vellut: m. Teixit de pelfa amb el pèl tallat o arrissat, de seda, llana, cotó, etc.Sinònim: vellutàs, vellutet, pana, pelfa, peluix” (va destacar l’última).Desprès va pensar què era el que havia sentit i va apuntar : alegria, il·lusió,impaciència perquè arribi Carnaval, ganes d’abraçar a la mare. Com ho va manifestarfísicament?: va riure, va donar salts, va abraçar la mare i va tocar constantment aquella tela.Exacte! El que li agradava era el color, el tacte i la forma.Ràpidament hem fet un resum d’un procés que porta un temps de reflexió itraducció en paraules. Que l’infant arribi a fer per si mateix aquest procés és l’objectiu:
Cada persona ha de ser capaç de arribar al final d’aquest procés amb un grau de autosatisfacció evident.

DIARI TÈCNIC
El diari tècnic s’utilitza quan es proposa un projecte. Llavors és una eina en la ques’anirà deixant constància del procés que s’ha seguit, la investigació i les solucionspràctiques a les que s’arriba per aconseguir l’objectiu.En un diari tècnic és troben imatges, esbossos, materials, anotacions d’un procéstècnic, la forma d’organitzar-se, el material que es necessita, instruccions, solucions d’altresartistes…Al principi, el diari sol tenir més d’apunts sobre el que s’ha de fer que d’ideespròpies, però aquests aspecte canvia a mida que l’alumnat entengui el que es demana, agaficonfiança i comenci a investigar.La forma física d’un diari tècnic depèn del que s’estigui treballant. Pot tenir volum iconvertir-se en pannells de mostra, independents, pot ser una llibreta, pot contenirdiferents tipus de papers (mil·limetrat, vegetal, de colors, mostres…) o d’altres materials(planxes d’estany, cordes, petxines, suros…).És fonamental deixar constància de tot el que s’aprèn, el que s’experimenta (encaraque el resultat no agradi), del que s’investiga, dels problemes que s’han trobat i les possiblessolucions, adreces, Webs…El diari tècnic ha d’estar sempre present en un procés de realització ja que és unaeina de les més importants. Si esta ben fet, possibilita altres projectes ja que durant lainvestigació i les solucions aportades, es troben altres camins a experimentar i deixenconstància del que s’ha fet per poder tornar a fer-lo amb èxit.Continuem amb l’exemple de la Marta.A l’escola se li proposa la creació d’una petita peça de “joieria moderna”. Liexpliquen què és una joia, li parlen del Modernisme, de disseny, del que representa per unapersona portar un objecte i de que fonamentalment, ha d’agradar ja que forma part de lapersonalitat del que la porta. Segons això, el punt de partida ha de ser alguna cosaagradable.Tot el procés ha d’estar anotat en un diari tècnic que han de lliurar junt amb lapeça acabada.
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A tothom li sembla molt difícil però la mestra els tranquil·litza. El primer, cerqueuen les anotacions del vostre diari visual i quan trobeu la primera idea, començareu el diaritècnic – diu la mestra. I llavors recorda el vellut vermell de la seva capa.Consulta el diari, treu el full on havia enganxat el vellut i tota la informació i veudestacat la paraula peluix. Llavors li fa una foto al conill de peluix que li van portar els Reis il’enganxa. Ja ha començat el diari tècnic.
- Per què has enganxat la foto del conill, Marta? - pregunta la mestra.
- Es de peluix i peluix és un sinònim de vellut, una tela que m’agrada molt.Marta, amb ajuda de la mestra, continua reflexionant i conclou en que el vellut i elpeluix són agradables per sentir a la pell, per tant és un bon material per fer una joia. Si amés pren una forma animal agradable, pot arribar a ser un objecte estimat com el conill.Doncs, bé, comença el projecte anotant aquestes conclusions i mira com es pottransformar el conill o simplement, el vellut, en una peça de joieria. Busca teles o papers enel material d’aquelles capses que tinguin la mateixa textura agradable i enganxa una mostraal teu diari, fixa’t en els colors, en les formes, en les combinacions entre els materials. Pensaque pots fer braçalets, collarets, arracades, fermalls, adorns pel cabell…Mira les fotografiesde les peces de joieria que hi ha penjades a la paret o dibuixa la que tu t’inventis.El resultat haurem de provar-lo en infants reals. Segur que són satisfactoris isorprenents.
Un dels inconvenients a l’hora de treballar a l’escola és la massificació de les aules.Això fa que no puguem dedicar massa atenció personalitzada a cada infant. Per tant,proposarem una activitat comuna que, si més no, treballa una tècnica (és importantdominar la tècnica per arribar als objectius), uns conceptes d’art i dona pautes per unaposterior experimentació individual. A l’hora d’investigar materials, formes i a l’hora deproposar als alumnes la investigació, també s’han de proporcionar diverses opcions des del’escola ja que no tot l’alumnat és participatiu en el sentit d’aportar materials.

��

Joies modernistes. Disseny a partir de la Natura.

 ��

EL MODERNISME
El moviment modernista, com el seu nom indica, volia ser un moviment derenovació i resposta a la situació que s’estava vivint. No entenien el progrés amb elcreixement exagerat de la producció, la pèrdua de qualitat dels productes i la situacióinfrahumana en la que vivia la classe treballadora. La renovació doncs era un retorn a lesformes tradicionals del treball ben fet, reivindicant, d’aquesta manera l’artesania. Però si bél’artesà es limitava a copiar els models dels catàlegs ja fets (i en el cas dels joiers eraevident), el modernisme reivindica la figura del dissenyador com artista que crea el seupropi estil, experimentant amb nous materials i inspirant-se fonamentalment en la natura, lamitologia i els temes del Simbolisme.
René Lalique és el primer en manifestar el desig de dissenyar les seves pròpiesjoies. Ell i els seus seguidors introduiran materials com el vidre o la banya i reproduiran el
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món dels insectes de forma tan versemblant que, fins i tot, la contemplació d’aquestes joiesprovocava una certa repugnància.Com en pintura127, el modernisme va estar molt influenciat per l’estampajaponesa. En joieria, el japonesisme es veu en els temes florals, les peces destinades al’adorn dels cabells, la filosofia basada en la sensibilitat pel més mínim detall de la natura,les transparències del materials… Els ventalls, para-sols, quimonos i gerros són objectesque sovint contemplem en les pintures modernistes, de la mà de belles dames burgeses ocom a part de l’escenari. La joieria europea adopta aquest sentit de bellesa i funcionalitatperò atrapa la natura, la “domestica” , segons ens explica Mònica Gaspar en el seu article
El jardí portàtil 128. Aquests paràgrafs són molt interessants per reflexionar sobre l’origendel consumisme i el que representa per la nostra societat:

“A diferència del model japonès , que accepta la impossibilitat de fixar el
flux vital de la natura i accepta gaudir dels seus instants fugissers, ens referim ara a
una natura de saló, domesticada, “seca”, atrapada entre els fulls dels herbaris o
disseccionada fins a l’abstracció en les làmines científiques, fent que un
microorganisme sembli més una pedra preciosa que un ésser viu/…/

Segons la historiadora Celeste Olalquiaga, col·locar qualsevol cosa darrere
un vidre la converteix en un fòssil de col·lecció, mercaderia o obra d’art. /…/…les
famoses galeries comercials (son) com aquaris per a humans, llocs de consum per
somiar davant els aparadors, un nou fenomen en què els objectes de desig ens
criden des de l’altra banda del vidre.”El Modernisme convertirà les llars, els carrers i les persones en mostraris estètics delmoment. Les persones, lluint les joies, duran un “oasi estètic portàtil”.A Catalunya (Barcelona) Lluís Masriera va introduir les tendències parisenques deRené Lalique, però adaptant-les a la cultura catalana amb imatges de la Verge deMontserrat, Sant Jordi i figures femenines de Alexandre Riquer i el món fantàstic d’Apel·lesMestres 129.

“Gràcies a l’impuls del Modernisme, la joieria s’ha convertit en un
estimulant camp de recerca plàstica i conceptual/…/

Així es demostrava que el veritable caràcter preciós de la joia no residia en
l’alt cos de materials molt valuosos, sinó en l’originalitat del disseny, la curosa
execució tècnica i la capacitat de connectar amb l’esperit del seu temps.” 130Aquestes tres característiques (de la que és hereva la joieria contemporània) és laque hem de transmetre als infants en la realització del treball que els proposem. De maneraque avaluarem l’originalitat, el diari tècnic, la acurada presentació i realització tant del diaritècnic com de la peça. La contemporaneïtat ens servirà com a mestres per apropar-nos alsnostres alumnes en el seu coneixement estètic, afeccions i arxiu cultural de cada un d’ells.

Els models o fonts d’inspiració
“El Modernisme es dedicà a la recerca de la Gesamtkunstwerk, l’obra total, en què
tot(…) havia de compartir l’exuberància vital de la natura, i en la qual els
dissenyadors posaven tots els seus esforços a impregnar de subjectivitat les seves
obres, com si (…) defugissin l’avanç de la industrialització homogeneïtzadora.”131

                                               
127 Veieu el llibret sobre Santiago Rusiñol.
128 Dins el llibre El jardí fantàstic del catàleg de l’exposició del mateix nom. Pàg. 17. Veieu bibliografia. Totl’article és una reflexió sobre el món del disseny, el consum i el paral·lelisme entre l’època del Modernisme il’actual. Recomanant llegir-lo atentament i comentar alguns paràgraf amb els alumnes.
129 Veieu per Alexandre Riquer, el llibret sobre els ex-libris i per Apel·les Mestres el llibret sobre la Natura.
130 Op.cit. pag 27 i 28
131 Op.cit.pag. 25
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A Catalunya, el dissenyador més important del Modernisme és Lluís Masriera. Vaconèixer la tècnica a la perfecció ja que la seva família si havia dedicat a la joieria i vatreballar des de ben jove als tallers. Es va formar a Europa, coneixent d’aquesta manera elsjoiers més importants de l’Art Nouveau i les seves produccions. Amb Lluís Masriera, la joiaés transforma en objecte d’art i en la recerca constant de noves manifestacions plàstiques.Per això tothom el considera un artista. A Barcelona, el 2008, es podrà contemplar la sevaobra en un museu de les Rambles, encara que l’entorn (estarà dins d’un hotel de cincestrelles), és el que toca a la joieria de preus inassequibles, seria bo que una figura comMasriera no quedes com un joier simplement, sinó que es reivindiqués la seva figura com acreador.Al nostre país, els temes estaven molt influenciats pel Japó, els jardins i les flors, perla figura de la dona enmig d’aquests jardins i dels habitants d’aquests: insectes, paó (símboldels presumits), ocells i éssers màgics com fades o dones d’aigua. També hi havia encarauna harmonia entre el progrés i la natura que es reflectia en la temàtica de les joies (Aeroplàsobrevolant Barcelona de 1905).Per tant la natura era la primera font d’inspiració, la figura femenina, el món màgic tanproper a Apel·les Mestres i les noves tècniques com els avions.Actualment, la joieria moderna també s’inspira en aquests temes, sobre tot en la natura i lesnoves tècniques (moltes vegades per fer una crítica sobre elles).  És fàcil veure petites joiesimitant ordinadors o televisions o trobar mòbils fets joies (encara que aquesta última peçano és la que ens interessa com artistes). El que importa és la reflexió i les conseqüènciesd’aquesta.Consulteu les pàgines web que us proposem per fer-vos una idea.
LLUÍS MASRIERABarcelona 1872 – 1958
Un artista total, com propugnava el modernisme: orfebre, pintor, escriptor i escenògraf. Laseva família es dedicava a la joieria des de 1839. Va aprendre a esmaltar amb els millorsjoiers de Ginebra, Londres, Paris i Limoges. René Lalique i l’exposició Universal deBarcelona del 1900 van influir en la seva passió pel modernisme. Al 1901 ja tenia exposadesla primera col·lecció de joies modernistes. Va col·laborar amb el dibuixant Alexandre  deRiquer (consulteu llibret ex-libris) i amb el cisellador Narcís Perafita. Al 1913 vacomprendre que el Modernisme havia acabat i així ho va manifestar, tot i que encara lesproduccions que li han donat fama són les d’aquest període. Actualment la família Bages ésla propietària de la col·lecció d’objectes i joies que va produir el taller de la família Masriera.

http://www.masriera.es/

��

LA PROPOSTA GENERAL
Elaborar una peça de joieria moderna amb diferents materials i utilitzant diversestècniques a partir dels conceptes explicats prèviament. Realització d’un diari tècnic que s’hade lliurar amb la peça en finalitzar el procés.Es vol elaborar una “joia” que sigui personal, agradable, significativa per la personaque la porti, estèticament atractiva i tècnicament correcta.
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La tècnica
Ja hem senyalat la importància del domini de la tècnica per elaborar qualsevolobjecte artístic. Donarem unes pautes prèvies sobre aquest tema a fi de que tothom parteixid’un coneixement. L’infant que tingui més habilitats tècniques aconseguirà, pot ser, tenirmés solucions a l’hora d’arribar al seu objectiu. En tot cas, el bon ús d’una tècnica senzilla iun correcte procés en el disseny, pot arribar a solucions sorprenents.Aquestes són algunes de les tècniques més bàsiques per treballar prèviament:Paper: Es poden fer boles amb paper de cel·lulosa i cola blanca aigualida i fer un forat comsi fos una perla amb un pal pels pinxos. Una vegada seques es pinten amb temperes is’envernissen. Si es vol crear “perles”, es pinten amb tempera blanca a la que se li afegeixuna gota de platejat però sense barrejar massa. També es pot fer les denes amb paper dediari i cola d’empaperar encara que pels més petits no és aconsellable l’ús directe de la colad’empaperar perquè pot produir al·lèrgies i els guants resulten massa grans. S’ha de deixatassecar fins a 48 hores. Pintar primer de blanc i desprès amb colors. Envernissar.Un altre manera de treballar el paper és utilitzant papers de colors per fer canonets. Partintd’un rectangle de paper, es senyala en un costat cada 5 cm. i a l’altre, cada 2,5 cm. S’uneixenels punts i es formen triangles llargs. Cada triangle es retalla, s’encola per una banda is’enrotlla en un pal de fusta de fer pinxos començant per la punta del triangle. S’extreu elpal una vegada enrotllat polint els extrems amb les tisores. Deixar assecar. També es podenenvernissar una vegada seques tornant-les a ficar el un pal.Trenes de llana: Molts joiers utilitzen ara les fibres amb combinació amb or o argent. Labarreja de colors vius en una trena ben feta a la que se li intercalen boletes (els hi diremdenes  com les del rosari) o petites peces, fa unes polseres resistents i molt atractives.“Papier maché” sobre una plantilla de cartró amb la forma desitjada. Es pot afegir a lapasta l’embolcall dels bombons, petites pedres de bijuteria, pintura, paper de plata…Persaber pas a pas com es fa el “papier maché” visiteu (en català):http://www.xena.ad/ad2eenc/Aula%20de%20Diversificaci%C3%B3%20Curricular/Projectes%20de%20Curs/Papier%20Mache%201_archivos/frame.htmPlaques d’estany: Una vegada feta la placa, s’enganxa a sobre d’un cartró de mida mésreduïda per poder voltar els extrems i arrodonir-los.

Fang: Amb el fang Paco Durrio i Manolo Huguet modelaven els seus dissenys de joies. Pertant, és un primer pas. Treballar el fang en porcions petites és relaxant i dona bonsresultats. Si queden boles seques o trossos de fang també es pot esculpir com si fos un blocde pedra i desprès pintar imitat el bronze, la plata o l’or.
Diferents formes de lligar una peça. En establiments de bijuteria es poden trobardiferents peces per muntar a sobre les creacions fetes o bé per lligar-les. Si no hi ha gairepressupost és pot fer ús dels nusos mariners que sempre queden bonics.
Realitzeu els diversos exercicis amb els alumnes, anotant el procés en el diari tècnic.Possibilitat d’enganxar les peces resultants o una foto.
El procés de disseny
L’objectiu d’aquest procés és estimular el anomenat pensament lateral enfront del literalque és el primer que utilitza una persona.El pensament literal consisteix en donar solucions a una proposta basant-se en el que ésevident. La utilització d’aquest pensament dona com a resultat l’esgotament ràpid desolucions i que aquestes siguin poc brillants.
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El pensament lateral va més enllà de l’evidencia i busca altres solucions més originalslligades al tema. Aquesta forma de raonar estimula la creativitat però s’ha d’ensenyar ipracticar ja que la creativitat no és la capacitat màgica d’alguns afortunats sinó el resultatd’un treball constant.Per exemple, si diem: representar un arbre. El pensament literal farà que la primerarepresentació sigui un tronc amb branques, fulles i pot ser algun ocell, segons el model quecada persona tingui al cap. El pensament lateral anirà a cercar altres possibilitats com latextura de l’escorça, el fragment d’una fulla, l’entramat de les branques…i jugarà ambaquestes idees.Per exercitar el pensament lateral proposem un treball a fons del diari tècnic, seguinaquestes pautes que desprès desenvoluparem més concretament però que ara intentendonar una idea general per aplicar en tots els cursos:
▪ Idea inicial: Escollir la peça de joieria que es vol fer: fermall, collaret…S’escull enfunció del que es desitja, no de les possibilitats tècniques. Això es resoldrà després.Analitzar aquesta peça segons uns paràmetres que podem respondre als següents:Fermall: És una peça amb moltes possibilitats creatives ja que pot variar la grandària i latemàtica pot ser més narrativa. És important que no sigui molt pesada i ha de poder-selligar d’alguna forma a una peça de la vestimenta.Collaret: La funció del collaret és la d’anar al voltant del coll. La llargada varia. El materialha de ser agradables al tacte ja que ha d’anar directament a la pell. Ha de ser lleuger. Elscolors i la textura són part important per un resultat estètic. Podem distingir la zona que vaen contacte amb la pell i aquella que pot anar sobre un vestit.Braçalet o polsera: També lleuger, d’amplada i llargada variable, de formes anatòmiques osuposant que el braç és un recorregut per la joia.Arracades: Molt lleugeres. Han de jugar amb el cabell i la forma de l’orella.
Adorns pel cabell: en aquí hi ha moltes possibilitats. Fins i tot, una pinta o un raspall espoden transforma en joia. Aquesta peça la reservem pel cicle superior dins del tema delcabell en l’art.Afegiu i considereu aquelles peces que vagin sortint en el diàleg amb l’alumnat.
▪ La forma: Escollir la forma de la peça a realitzar comporta analitzar la intenció primeraque ha de tenir dita peça. Les formes arrodonides, corbes i suaus, provoquensensacions agradables mentre que les angulars i afilades són agressives. De totesmaneres podem fer que un cercle perfecte resulti agressiu i, al contrari, suavitzar untriangle. Una vegada escollides la forma o formes amb les que es vol treballar, esbusquen  imatges i objectes que responguin a aquesta forma.      Exemple:

Forma Formes trobades (cercar imatges)
El cercle. Aro, pilota, bitlla, bola de paper o llana, bolade fang, cercle d’estany, boca dient O, carade la lluna…
▪ La simetria dona pau però també fa que un disseny resulti avorrit si no la trenquemuna mica.
▪ Volum: L’esforç de veure mentalment els diferents angles de la peça és important.Aquest volum ha d’estar en relació amb la part del cos a la que va unida i les diferentsposicions que es pot adoptar.
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▪ Color: De quina manera donaré color a la peça i quins seran els colors escollits?
▪ Els sentits: El tacte, materials suaus, aspres, llisos, freds o càlids…Oïda, té so,l’incorporo el so o el provoco?. Faig un collaret de caramels? Té aspecte de sucre?Olora a romaní? És una polsera d’anissos? Es brillant, transparents, té llum, té estranyesformes?
▪ Quin sentiment provoca aquesta peça en els altres: és agradable, espanta, fa fàsticperquè imita un insecte negre, és romàntic, és desconcertant o no provoca sentimentsespecials?
▪ Funció: Realment es podrà portar?
▪ Materials: Al triar els materials s’ha d’anar en compte perquè aquests donen moltes deles característiques que hem esmentat abans. També han de ser adients per la funció iper la tècnica utilitzada. Sempre que ajuntem materials diferents s’han de fer proves percomprovar els resultats.
▪ Procés: Serà possible arribar a fer la peça desitjada? Quins problemes ens podemtrobar i com resoldre’ls. L’alumne s’ha de preguntar: Està dins de les mevespossibilitats?
▪ Calendari: Una part important del treball és organitzar-lo en funció del temps que esdestina a l’activitat, dividint les sessions cada persona segons la part que tindrà mésdificultat. Es a dir, si la realització és laboriosa o necessita un temps d’assecat, etc, s’hade comptar dedicar més sessions a aquesta part i fer un senzill disseny. Això l’ha de ferl’alumne i és un dels aspectes a avaluar, a més de l’habilitat tècnica i el resultat final  enfunció de la funcionalitat i l’estètica.
▪ Programar les necessitats afegides al treball. Es a dir, el temps fora de l’escola, portarel material necessari si cal, buscar informació, no oblidar res el dia de l’activitat quedificulti o impedeixi la seva elaboració…
Tots aquests punts previs a l’inici del treball formen part de les primeres sessions i han dequedar clars: què es valora, la qualitat del treball final, l’actitud investigadora, l’esforç perdesenvolupar un pensament lateral que doni resultats creatius, el diari tècnic i la baseteòrica fonamental que prenem del moviment modernista per iniciar el tema i desenvoluparel treball.

��

CICLE INICIAL
▪ Materials idonis:Suro tallat a làmines, taps, fragments per enganxar…Fang: planxes amb impressió dels dits o qualsevol altre material.Teles: de diverses formes, colors i tipus.Paper de plata i altres papers de color.Cotó blanc, de colors, pintat, amb purpurina…Boles de papier maché pintades.Pasta comestible variada.CaramelsEsponges i làmines de colors.Llanes i fils. Corda de cotó…
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Branques, fulles, caragoles i petxines amb forat.Tempera platejada, daurada i de colors.Ninots petits o peces per enganxar o imprimir en fang.
Es presenten en capses diferents, classificats i amb el distintiu fora ben visible del que contéla capsa (per exemple a la capsa dels caramels hi enganxem un a fora).Realitzarem tres peces senzilles en base a uns models que us presentem a continuació i unaquarta experimental que cada alumne ha d’inventar.
▪ Models

A partir dels models de dissenyadors actuals es poden treure idees per elaborar les joies al’escola. Mostrar aquests exemples als alumnes (cd) que es poden imprimir i penjar a laparet.Com realitzar aquestes peces amb materials adients a l’escola?. D’aquest mostrari, elsinfants han d’escollir 3 per conèixer la tècnica (sempre desprès d’haver explicat la tècnicaque s’utilitza en cada un d’ells podran escollir aquella que volen treballar) i el procés derealització. Posteriorment realitzaran una peça personal que es pot basar en aquestes o serinventada.

Paper maxé. Ferboles i pintar-les. Cartolina platejada idaurada a la ques’enganxen tires depaper pinotxo decolor.

Una corda de cotó amida. Es lliguentires de papersdiferents de tonsverds i tires de telade colors harmònicsamb el verd. El nuses fa a la partcentral de la tira.

Plaques de fang enles que s’imprimeixel dit. Es fa un forata cada costat is’arrodoneixen elscostats. Una vegadasec es pinten deplata, s’uneixenamb un llaç.

Fang blanc pintat ial revers s’enganxaun imperdible.

Papers diferentsunits per una cordade cotó per la partcentral. Es pot ferpeces pel cap,collarets o polseres.

Fermall amb paperpintat de colorsamb aquarel·les.
Pasta diferent icorda suau. Petxines diverses. Botons: Suro alàmines pintat ambtemperes i foradat.
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CICLE MIG I CICLE SUPERIOR: DISSENYADORS
Les “meravelloses pintes decoratives i els ornaments per als cabells que, durant l’èpocamodernista, reberen una atenció privilegiada: (són) tot un homenatge a la cabellera femenina,símbol eròtic de la dona, font d’inspiració o arabesc decoratiu.La natura ondulant dels cabells recorda la sinuositat del cos de la serp…”132

Una primera sessió consisteix en introduir els conceptes que sobre el moviment ArtNouveau o Modernisme, hem explicat al principi. Aquesta explicació anirà reforçada ambles imatges que del tema trobareu al cd. L’objectiu d’aquesta sessió és situar a l’alumnat en

el treball que ha de realitzar, un treball de disseny que va tenir el seu origen en els joiers del’època modernista. La importància del treball artesanal, del concepte de joia. El diàleg ques’estableix entre la peça, la persona que la llueix i el que contempla el conjunt, és un altreaspecte interessant de reflexió.La segona sessió consisteix en la presentació d’un procés de disseny del joier catalàMajoral. 133
Majoral s’inspira en les illes mediterrànies de Formentera i Menorca per fer lamajoria dels seus dissenys. Fixeu-vos en el procés:

De totes les imatges aconseguidespassejant per l’illa de Menorcaescull: La naveta des Tudons per laforma i un àmfora, per la texturaque deixa el mar en elles al estarsubmergides. També es fixa en latextura de les pedres que arriba autilitzar com a material.
                                               
132 Op.cit. pàg. 24
133 Enric Majoral. Dibuixos i joies. Temes de Joieria Contemporània, 4. Sd edicions. Barcelona 2004. Pag. 158a 161
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Després es presenta un diari tècnic senzill que consisteix en unes fulles cosides enles que hi ha diferents materials a utilitzar, anotacions…tal com s’ha explicat al principi.Convé tenir un preparat, millor que les imatges però si no us és possible confeccionar un,podeu fer servir les imatges del cd.L’objectiu d’aquest diari és recollir el procés tècnic que cada alumne seguirà perelaborar una peça (joia) destinada al cabell: pinta, raspall, passador, adorn per les trenes…

Tercera sessió i quarta sessió: Aquestes sessions es poden començar a partir deldiari visual de cada alumne en el cas de que ja s’hagi començat, o bé, a partir d’una sèried’imatges de la natura que proporcionem al cd.En el cas de les imatges de la Natura procedirem de la següent manera:Observació i comentari per part de l’alumnat de les fotografies. Cada alumne escullal menys una de les fotografies en un procés de selecció personal. Cada persona haurà depensar per posteriorment expressar el per què de la tria:1. quin sentiment em provoca2. Quina sensació física sento. Localitzo la part o parts del cos que reaccionendavant la imatge i en què es basa aquesta sensació. Buscar paraules per descriureaquestes sensacions i si cal apuntar-les al diari.3.  Sento emoció? Quins sentiments hem provoca, desigs, records,vivències…També deixo constància al diari.4. Totes les persones que han escollit una mateixa imatge s’ajuntes per fer unapluja d’idees sobre ella. Tot allò que se’ls hi acudeixi, ha de quedar reflectir alsdiaris.5. Un altre pas és la captació de formes que ens inspira aquella imatge. Per feraquesta abstracció, s’ha d’observar atentament la imatge per parts. Si cal és potutilitzar un visor, una lupa, calcar a un paper vegetal les línies principals d’unobjecte, capturar i obtenir els colors, la textura, el moviment que pot arribar atenir o provocar, l’estructura interna, analitzar els reflexos, el joc de lesombres…Es poden fer paral·lelismes i comparacions amb altres formes igeometritzar-les, exagerar-les, deformar-les…També cal eliminar tot allòsuperflu, no important. Tot això ha de quedar reflectit tant en dibuixos com enapunts, fotografies i altres imatges al diari tècnic.
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Diari tècnic

Aquest primer esbós surt de l’observació d’un jocinfantil que té les peces per muntar.El nivell de perfecció dels esbossos aniràfent-se més evident a mida que es facin més,naturalment. S’ha de proporcionar a l’alumne lallibertat d’escollir els materials per fer els seus dibuixos i anotacions. Per tant és convenienttenir a mà aquarel·les, diferents retoladors de colors de punta fina i gruixuda, tisores ipegament,  papers vegetals per calcar, llapis de variada numeració, colors, bolígrafs i fins itot material d’escriptura de fantasia com bolígrafs de purpurina…No es pot taxar un esbós ni trencar-lo. Fins i tot les idees dolentes són útils.
6. Si és possible, la quarta sessió, es pot finalitzar amb el comentari de tot el material quefins ara s’ha obtingut. Aquests comentari pot plantejar-se fent el comentari per grupsque parteixen d’una mateixa imatge i veient coma cada un ha trobat diferents caminsper treballar. Important comentar tots els camins sense fer valoracions per part delmestre. Simplement es tracta de reflexionar i enriquir-se amb el treball d’altrespersones.La cinquena sessió es comença parlant del concepte i la peça. Ja s’ha decidit la peça arealitzar, ara parlem del concepte que es vol transmetre a través d’ella.Per exemple: La peça escollida és un raspall pel cabell. Grandària, material, utilització són elprimer que es decideix. Si ho proporciona l’escola, aquesta part només es comenta. Elsuport serà el raspall. A sobre d’ell s’ha d’enviar un missatge al destinatari. Qui és eldestinatari? Per què ho vol: pentinar-se, adorn, record…?Segons el material del raspall i la forma tindrem unes possibilitats o altres.Ens interessa el desenvolupament de les sensacions de cada persona, per tant,partirem de les idees que ha desenvolupat a partir de la imatge. Un altre punt de partidapodria ser si penses en el destinatari de la peça, llavors es partiria dels sentiments cap aaquesta persona i el coneixement d’aquesta.Ara es tracta d’escollir una idea de les que tenim al diari i desenvolupar-la i posarmans a l’obra.

Per comprendre tot el procés posem un exemple concret:
I la princesa es va raspallar els cabells de foc…

Imatge: rosa
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Un pensament literal es basaria en la idea de reproduir les roses amb paper o plastilina al raspall.Estaria prou bé estèticament però podríem anar més enllà. Les roses tenen olor. Si les fem en paper i ambvolum podríem posar un perfum al paper de maneraque el raspall fes olor a roses. També podríem ampliarels colors fent un complet mostrari de colorsharmònics o de complementaris com a la foto.Podríem treure el color per potenciar la forma i la olor,les podríem fer amb paper vegetal i fer-les transparentso podríem anular el volum i dibuixar la forma d’espiralen el suport del raspall. Si dibuixem l’espiral podríemfer deformacions o geometritzar-les fent un patrórepetitiu o una seriació jugant amb diferents mides.Aquesta pluja d’idees ens ha portat del pensamentliteral al lateral, més creatiu. Ara es pot continuar…Es decideix  passar els dibuixos a la superfíciedel raspall però donant-li un lleuger relleu. Per això esfan servir uns retoladors especials de purpurina quedeixen un relleu molt suau però molt vistós. S’utilitzendiversos colors.Té missatge? Potser és la part més difícil perl’abstracció que comporta i la quantitat d’associacionsque ha de fer l’alumne. A mida que vagi exercitant-seen la tècnica creativa, és pot complicar més el resultatfinal. De moment, arribats a aquest punt, es pot donarper vàlida l’experiència. Més endavant podem introduirla investigació al diari tècnic com a mètode de disseny.

UNA ACTIVITAT D’APROPAMENT AL MARROC134

El cos com a suport.La henna com a joia natural.
La henna és el nom àrab de l’arbust Lawsonia Inermis. Les fulles s’assequen i espolvoritzen per fer la henna en pols, després es barreja amb aigua o suc de llimona, té verd,sucre i olis. Per donar el to negre al tatuatge (la henna és taronja - vermella) se li afegeixcafè. Es fa servir per tatuar la pell, les ungles o per tenyir els cabells.  La henna conté unasubstància que s’oxida en contacte amb l’aire, donant-li la capacitat d’actuar com a colorantvermell. Aquest tipus de henna no és tòxica i només tenyeix la part de la pell corresponenta la superfície. És originària d’Orient Mitjà. Actualment la fan servir el món musulmà i  l’hindú en moltsritus:  casament, bateig, gestacions…També es fa servir com a perfum.La henna està relacionada amb celebracions religioses però és principalment uncosmètic que utilitzen homes i dones per  embellir el cos, la pell o els cabells. A vegades peratraure la bona sort.La henna natural és ataronjada, la negra original és molt perillosa. El color negreque té la henna natural és per l’afegit (cafè) però mai s’ha de confondre amb la henna
                                               
134 Veieu  el llibret sobre la Mediterrània.
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natural negra que és verinosa. Per tant la henna ataronjada que es ven al comerç no causaproblemes d’al·lèrgies per sí sola. Pot ser que la reacció vingui de productes afegits perdonar color.
Els tatuatges
 A Europa els tatuatges mai s’han considerat una expressió de bellesa com en el mónoriental. Les persones que els portaven eren pirates, guerrillers, legionaris i gent relacionadaamb el mar. Aquests portaven tatuatges permanents de color blau o vermell que consistienen fer-se una ferida i introduir en ella tinta. Al cicatritzar, el dibuix (fet amb una agulla)queda permanent i només es pot treure cremant-lo, encara que queda la pell amb la cicatriui sempre es veu la marca.A l’Orient, el tatuatge es considera com una joia que t’embelleix i que es posa percelebrar alguna esdeveniment alegre. Desprès marxa i per tant no queda la marca. Aquestfet és positiu perquè et permet variar segons varien els costums al llarg d’una vida, fersignificativa una vivència i resultar diferent físicament durant els dies que dura el tatuatge.La permanència d’aquest, al nostre parer, el fa avorrit, vulgar i, el que és pitjor, tens unlligam per vida al dibuix i el seu significat.
Actualment, molta gent es tatua permanentment però si se’l volen treure, hauran de gastarmolts diners perquè la seva pell torni a quedar mínimament atractiva. I encara que hoaconsegueixin, no podran prendre el sol ja que queda molt delicada.

Els pearcings.
En la segona meitat del segle XX, es va posar de moda foradar-se la pell enmultitud de llocs, per du joies, generalment de plata. Eren les tribus urbanes de lesprincipals ciutats que es rebel·laven contra la tradició. A Europa i en general al món, la gentforada les orelles a les nenes al néixer per diferenciar-les dels nens. Durant les dècades del1960 fins al 1990, els moviments feministes es van queixar argumentant que aquest costum,ja marcava a les dones des del naixement i per tant la desigualtat. Moltes dones van optarper deixar que les filles prenguessin la decisió al fer-se grans.Actualment, podem veure nois i noies amb arracades i el costum de foradar lesorelles sense permís de la recent nascuda, continua. Hi ha persones que pensen que elcostum de foradar-se és primitiu, altres ho troben molt agressiu. Altres en canvi,  trobenbellesa en un cos ple de metall.Nosaltres us proposem una reflexió a l’entorn del tema puntualitzant que, com apersones cultes, tot té un terme mig en el que tothom es pot entendre.

La proposta
Us proposem una activitat lligada a la cultura oriental, seguint els criteris de noagressió al cos i la no diferenciació entre sexes.Consisteix en fer un petit tatuatge a les mans, amb el permís de les famílies, percelebrar l’arribada de la primavera i la màniga curta al poder!La bellesa que proporciona l’adorn de la pell amb henna és equivalent i efímera comuna joia. El disseny del dibuix que tindrà aquesta joia serà personal i el millor és que es potdur on vulguis.Una vegada aplicada la pasta de henna, s’ha de deixar assecar unes 3 a 5 hores i norentar-se fins al dia següent. Naturalment això és impossible així es que ho farem de formasimbòlica, donant més importància als dissenys que puguin sortir que al propi tatuatge.



308

“Si quieres probar tú mismo/a a hacerte un tatuaje de henna, aquí te explico más o menos como hacer la
mezcla, digo más o menos porque no hay una receta para esto, se puede mezclar con muchos productos.
Ingredientes (por separado o juntos):
• Henna en polvo para tatuajes (no sirve la henna para cabello).
• Agua.
• Café oscuro.
• Té verde.
• Azúcar.
• Limón.
• Aceites esenciales.
• Miel.
• Aceite de eucalipto.
• Pasta de tamarindo.
• Látex líquido.
• Clavo en polvo.
• Aceite de clavo.

La mezcla tiene que quedar más bien espesa, no tienes que utilizar todos los ingredientes anteriores, puedes
mezclar el polvo únicamente con agua, o sólo con café para darle un tono más oscuro, la mezcla de azúcar y
limón sirve para que el diseño se adhiera mejor a la piel evitando así emborronarlo (la mezcla azúcar/limón
se sustituye por el látex líquido), así que tienes varias opciones para elegir a la hora de hacer la mezcla.
Recuerda tiene que ser una mezcla más bien espesa (pero sin pasarse) y sin grumos, para evitar esto lo mejor
es pasar el polvo de henna por un colador. Tienes que dejar reposar la mezcla unas 6 horas antes de
aplicarla sobre la piel. Ahora solo necesitas un aplicador y alguna plantilla, también puedes usar un diseño
del que poder copiarte o incluso te lo puedes inventar.
Una vez hecho el diseño tienes que dejarlo secar de 3 a 5 horas y no mojarlo con agua hasta el día siguiente,
deja que la pasta seca se vaya cayendo sola y ¡listo! ya puedes disfrutar de tu diseño.”Recepta extreta de :     http://es.wikipedia.org/wiki/Henna

http://www.alarde.com/http://www.innatia.com/cosmetica_natural/mas/dibujos.php

DOCUMENTACIÓ
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▪ WebPàgina oficial del joier català Majoral:  www.majoral.com
Explicació de conceptes interessants sobre joieria contemporània:http://www.museuartsdecoratives.bcn.es/exposic/i2tjoi0.html
Article a El Mundo sobre una exposició de joieria contemporània i nous materials:http://www.elmundo.es/papel/2003/06/18/cultura/1419600_impresora.html
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http://www.masriera.es/
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4. EL SEGLE XIX
UN MON FANTÀSTIC: ELS MURALS DE JOSEP MARIA SERT

• BiografiaBarcelona 21 de desembre de 1874-1945
Fill de Domènech Sert i Rius i Maria Badia i Capdevila, industrials tèxtils que tenienfàbrica al carrer Trafalgar de Barcelona. Com era bon dibuixant, li van assignar a la fàbrica,la feina de dissenyar motius per les catifes. Va estudiar dibuix amb un gran dibuixant iartesà ebenista que feia mobles de gran qualitat, Pere Borrell.Va tenir una relació interessant amb el bisbe de Vic, Torres i Bages que sempre vamantenir la confiança de que acabaria l’encàrrec de les pintures de la Catedral de Vic.Durant la Guerra Civil es va cremar la catedral i les pintures de Sert que posteriorment vatreballar per tornar a decorar l’església.Es va casar amb Misia Godebska (1880-1950)

• Els ballets russosAmb els ballets russos van col·laborar com a decoradors:Picasso (1916), Giacomo Balla (1917), Matisse (1920), J.Gris (1923), G. Braque (1925), Miró i M. Ernest (1926), i G.De Chirico (1928), entre els més representatius.L’any 1908, els ballets russos van estrenar l’òpera BorisGodunov. Era Diaghilev el director. Valslav Nijinski (1890-1950) un gran ballarí de la companyia i Anna Pavlova.

Diaghilev

Anna Paulova vestida de fada
L’impacte dels ballets russos es va estendre  a la pintura i a les artsdecoratives i va impulsar el naixement del corrents artístic conegutcom art déco. Pintors com Picasso van reflectir en els seus quadres lainspiració que els proporcionava aquestes representacions.En Sert certs detalls decoratius de les seves obres indiquen aquesta influència com elsarbres de corall ficats dins de gerres que havien estat dissenyats per Sert per l’òperaCimarosiana de 1924, va posar de moda la compra per part de la gent adinerada i elegant,de comprar corall per fer arbres xinesos.Pintors italians que influenciaren a Sert com Veronese.Al 1916, dissenya el vestuari del petit ballet Les Menines.L’estil Déco va tenir un primer moment, durant els anys anteriors a la Gran Guerra,d’interès per la puresa primitivista i per l’exotisme estètic. La música dels Ballets Russostenia aparentment una gran senzillesa, però, en realitat, era un producte molt depurat itreballat que va impressionar el públic i es va considerar com si fos la recuperació delsarrels folklòrics. La fantasia escènica dels grans escenògrafs de Diaghilev va entusiasmar elsartistes avantguardistes que valoraven la gràcia i elegància del vestuari i dels decorats, quesemblaven de procedència popular. D’aquesta forma , l’orientalisme estètic i el primitivismedepurat dominaven en el primer estil Déco.
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• La tècnica dels murals en Sert
Degut a les dimensions de les teles que pintava Sert, el seu taller havia de reunir unescaracterístiques especials. Eren dues plantes amb sostres de gran alçada de manera que perun sistema de politges i una escletxa al terra, les teles pujaven i baixaven facilitant larealització. També hi tenia instal·lat un sistema de miralls que el permetien comprovarl’efecte que  obtindria la pintura col·locada en un sostre o una gran paret.Sert no pintava sobre la paret (això hauria sigut la tècnica del fresc), sinó que semprepintava sobre teles que desprès s’encolaven (marouflage) composant-les com untrencaclosques o bé s’instal·laven en bastidors construïts al mateix lloc on anaven les teles.La tècnica pictòrica de Sert era complicada i requeria molta planificació. Les teles,que venien de Suïssa, eren molt gruixudes. Portaven una preparació sobre la que escol·locava la capa d’or o plata (que feia portar d’Itàlia). Si no tenia or o plata (com en tempsde La 1ª. Guerra Mundial al Palau Maricel de Sitges), aplicava un vernís groguenc. Per sobred’aquest fons anava posant capes de pintura i vernís fins a composar el quadre.

"Els equilibristes"1932Josep Maria Sert i
Badia6m. x 12m.Ambaixada de Brasil,ex Palau Pereda.Sostre del Gran Halldel primer pis.Oli sobre tela, fixat alsostre amb la tècnicadenominada"marouflage"(encolat),
L’artista va fer servir elrecurs del "trompel'oeil", per mitjà delqual la pintura creail·lusions òptiques.Contava amb un equipde preparadors deteles (Sert cobria lesteles amb laminesdaurades o platejades,segons el to de baseque requeriren),dauradors yespecialistes enmarouflage.
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CICLE INICIAL

UN CONTE FANTÀSTIC: ELEFANTS I MAGS
Sala de baile de Sir Philip Sassoon en Park Lane, 1921 Londres.

Josep M. Sert (1874-1945)
Oli sobre fusta en blau, negre i rosat sobre plataMNAC/MAM 122089-122149Sala Sert

“Josep M. Sert (1874-1945) fue uno de los pintores muralistas más cotizados de su tiempo. Su pinturamural, artificiosa, sofisticada y envolvente, asimilaba la tradición de los grandes maestrosvenecianos. Basta recordar, entre muchas otras, sus pinturas murales para el Rockefeller Center o elHotel Waldorf Astoria de Nueva York; la decoración de la Sociedad de Naciones de Ginebra, sinolvidar la catedral de Vic y numerosas mansiones de París, Buenos Aires, Venecia o Londres.Precisamente, en esta última ciudad en 1921, Sert se encargó de la decoración del salón de baile de laresidencia de Sir. Philip Sassoon, figura relevante del mundo político, cultural y financiero de lasociedad británica. Sert cubrió aquella estancia rectangular (de 85 m2 y 6,5 m de altura) con panelesde madera pintados al óleo, en tonos negros y plateados, con un estilo que revive el ilusionismobarroco con connotaciones del art déco. La escena, titulada Caravanas de Oriente, incluye camellosgigantescos, palmeras con fuentes barrocas, ruinas de un templo griego y multitudes humanas queavanzan hacia una ciudad ideal. La obra se completaba en el cielo raso, sobre el que pintó nubes yuna abertura celeste. Muerto Sassoon en 1939, su residencia fue derruida. “De la pàgina del MNAC: www.mnac.es
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▪ Jugar amb les figures.
Sert utilitzava maniquís per crear escenaris plens de masses humanes que circulaven pelsseus murals en un pujar i baixar sobre línies ondulants. Aquestes escenes tenien implícitesmultitud d’històries que s’intercalaven, perdent, d’aquesta manera la importància individual.Potser a manera de reflexió, podríem treure la conclusió que en el món efímer dels humans,la massa és al final la que domina, deixantl’experiència individual en un segon termeque fins i tot s’acaba diluint. Aquest és elmissatge de l’artista?Els moviment que observem en les obresmurals ens recorden els espais de M. C.

Escher amb la diferència dels punts devista, el de Sert sempre des de la terra, eld’Escher a vegades des de l’aire.
http://www.uv.es/~buso/escher/index.html

La sessió per treballar a l’artista necessita d’un material fàcil d’obtenir que es pot comprarcom a joguines de la classe. Es tracta de ninots articulats tipus airgamboy. Es poden trobaranimals i persones variades per poder composar escenes. Cada alumne composa una escenadesprés d’haver vist l’obra de Sert que ha de ser observada i comentada àmpliament ja siguipel professorat com pels infants. L’obra és opcional. Es recomana Caravana a l’Orientque està al MNAC.
Els alumnes podran fotografiar les seves composicions.Es prepara un escenari que pot ser una capsa gran pintat de daurat tot l’interior. Aquestescenari ho poden pintar els alumnes.També es donen possibilitats per decorar l’escenari: escales (fetes amb canyes de suc), drapso cortinatge, baranes, balcons, columnes (fetes amb cilindres de fil o joguines deconstrucció).Després es deixa jugar una estona amb els personatges, animals i persones i una vegadaestigui muntat l’escenari, el mateix infant el fotografia.Proposem fer una experiència filmada, col·locant una càmera de filmar encastada a la partinterior de l’escenari de manera que es vegi part d’aquest escenari i l’infant des de dintre.Recollir la història que va explicant i els moviments que efectua, els sorolls, els gestos. Totforma part de l’experiència artística i de la informació que es pot donar a les famílies.

Mentre es realitza aquesta experiència, proposem que la resta treballi el mosaic d’Escher,repetició d’una figura que va construint un mural com si fos un trencaclosques.
Consulteu aquestes la pàgina d’Escher amb informació sobre l’artista i amb propostes perla construcció de mosaics.

http://www.uv.es/~buso/escher/index.html
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• Interrelació entre assignatures
Matemàtiques (Geometria)
http://www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret/ciencia/http://www.matematicas.net/ http://www.elosiodelosantos.com

CICLE MIG
SERT:  LA FIGURA HUMANA I ELS MURALS

La figura humana és l’element que domina plenament les composicions de Sert.Aquesta presència humana com a element decoratiu és característica de la concepcióbarroca de la pintura mural…Les figures de Sert, són presentades en grans multituds com les coreografiescinematogràfiques de l’època135 on l’individu perdia importància per potenciar lacol·lectivitat. Totes les figures prenen un moviment, a vegades exagerat que es combinaamb els altres per formar una representació dinàmica i a vegades frenètica. Sert era unafeccionat a la fotografia com els artistes de l’època. Era un invent nou que permetia al’artista obtenir imatges estàtiques sense haver de recórrer al model i fer composicions de

                                               
135 Se li han vist semblances amb les coreografies dels films  de Griffith. PASCUAL I RODRIGUEZ,VICENÇ, Sert, el darrer muralista, Publicacions l’Abadia de Montserrat 1997 Barcelona (pàg.139)
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diversos cossos en acció. Quan obtenia una fotografia, resseguia els contorns iposteriorment, realitzava el dibuix.Aquesta manera de obtenir els personatges, però, tenia un problema a l’hora de presentar-los col·lectivament: quedaven retallats. Per això, Sert intensificava les ombres per unificarl’escena. L’obra de Sert vista de prop dona sensació de inacabada. Aquesta sensació es perdquan t’allunyes i es part de la fusió visual que s’ha d’obtenir al contemplar l’obra sencera ala distància adequada.Per intensificar la sensació escultural i potent de les figures, Sert va reduint elscolors fins a utilitzar un monocromatisme sobre fons daurat. La crítica d’aquella època vadir que Sert pintava amb “purpurina i merda”. El cert és que aquest estil s’utilitzava des defa segles en la pintura europea: la grisalla era la manera de pintar en tons grisos quepermetien a la pintura semblar-se a un relleu escultòric de marbre.La metal·lització de les seves pintures probablement té molt a veure amb la brillantormetàl·lica de les fotografies de Daguerre.

• A treballar:
Representació de la figura humana en escorç.Utilització de la fotografia com eina de documentació en el dibuix.Utilització de mètodes de projecció per ampliar un motiu sobre un gran suport.Construcció i utilització d’una escala de valors amb el color ocre.

• Objectius:
Realitzar un mural seguint els passos de Josep Maria Sert i utilitzant com a modelsels propis alumnes.Entendre el mètode de treball de l’artista estudiat.Construir  i utilitzar els valors d’un mateix color per acolorir una pintura.Entendre l’escorç i les diferents possibilitats que ofereix en la representació de lafigura humana.

• Inici de l’activitatRealització d’un mural a partir de la invenció o copia d’una escena. Per prepararl’escena caldrà aportar idees sobre el tema a representar, la composició i els personatges queactuaran representant petites històries dins l’escena general. Una vegada es té clar aquestaspecte i s’han fet esbossos generals, es prepara el vestuari i el lloc on es realitzaran lesfotografies.Preparar un escenari neutre per la realització de les fotografies.Posar per diferents escorços. Composició d’una escena. Fotocopiar l’escenadibuixada en acetat i projectar sobre un mur o paper. Traspassar l’escena al paper o mur ipintar sobre el suport pintat amb daurat prèviament i assecat. Pintar les figures enmonocrom amb gamma d’ocres seguint el model en blanc i negre fotocopiat prèviament.També es pot pintar amb colors acrílics variats, resulta més atractiu pels infants.
• Materials

Retroprojector, acetats, paper Kraft blanc o marró, pinzells, pintura temperametal·litzada i dels tons escollits, pots, maquina de fotos digital, impressora, fotocopiadora,retoladors permanents.
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CICLE SUPERIORSERT I EL CÒMIC AMERICÀ
La figura humana és l’element que domina plenament les composicions de Sert.Aquesta presència humana com a element decoratiu és característica de la concepcióbarroca de la pintura mural…Les figures de Sert, són presentades en grans multituds com les coreografiescinematogràfiques de l’època on l’individu perdia importància per potenciar la col·lectivitat.Totes les figures prenen un moviment, a vegades exagerat que es combina amb els altresper formar una representació dinàmica i a vegades frenètica. Sert era un afeccionat a lafotografia com els artistes de l’època. Era un invent nou que permetia a l’artista obtenirimatges estàtiques sense haver de recórrer al model i fer composicions de diversos cossosen acció. Quan obtenia una fotografia, resseguia els contorns i posteriorment, realitzava eldibuix. Aquesta manera de obtenir els personatges, però, tenia un problema a l’hora depresentar-los col·lectivament: quedaven retallats. Per això, Sert intensificava les ombres perunificar l’escena. L’obra de Sert vista de prop dona sensació de inacabada. Aquesta sensacióes perd quan t’allunyes i es part de la fusió visual que s’ha d’obtenir al contemplar l’obrasencera a la distància adequada.Els dibuixants de còmics americans van rebre la impressió de les obres de Sert jaque aquest havia fet nombroses obres per edificis importants americans com el RockefellerCenter de Nova York o el Waldorf Astoria, un important hotel de la ciutat. La figuramusculosa dels personatges de còmics dels super-herois, té molt a veure amb les masseshumanes dels murals sertians.Per intensificar la sensació escultural i potent de les figures, Sert va reduint elscolors fins a utilitzar un monocromatisme sobre fons daurat. La crítica d’aquella època vadir que Sert pintava amb “purpurina i merda”. El cert és que aquest estil s’utilitzava des defa segles en la pintura europea: la grisalla era la manera de pintar en tons grisos quepermetien a la pintura semblar-se a un relleu escultòric de marbre.La metal·lització de les seves pintures probablement té molt a veure amb la brillantormetàl·lica de les fotografies de Daguerre.Sert és un artista poc conegut al nostre país a nivell popular (es coneix més al seunebot, l’arquitecte Josep Lluís Sert) perquè va exercir la seva professió bona part del tempsa Amèrica. Algunes de les seves obres s’han perdut, altres resten en mans privades i unesquantes estan en edificis públics que normalment queden reservades per actes polítics.Els 15 murals que decoraven el menjador de l’hotel Waldorf Astoria de Nova York finsal 1972, són ara propietat del Grup Santander i es poden veure a la Sala d’art a Boadilla delMonte (17 quilòmetres de Madrid). Són “Las bodas de Camacho” realitzada entre 1929 i1930 en grisalla negre i or sobre tela de 420 x 640 cm.També es poden contemplar obres de Sert al Saló de Cròniques a l’Ajuntament DeBarcelona (Saló de Cent) i a la sala Sert de l’ajuntament de Vic. El MNAC té una sala ons’estudia l’obra de Sert. La Catedral de Vic.

• Objectius:
Si l’artista estudiat és un dels que utilitza la informació gràfica de la fotografia per crear elsmurals, l’objectiu d’aquesta activitat serà treballar a partir d’aquesta informació gràfica desdel principi, es a dir, des de saber com obtenir-la, recopilar-la i arxivar-la a utilitzar-lasegons les necessitats.
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Degut al paral·lelisme que es fa entre l’obra de Sert i el còmic americà de figuresmusculades dels super-herois, treballem el còmic per aconseguir els objectius anteriors.

▪ La documentacióPer qualsevol obra artística que tingui una base conceptual, s’han de buscar fontsdocumentals que sostinguin les afirmacions fetes i donin una certesa al missatge que es voltransmetre. Bona part d’aquesta informació és gràfica i necessita recorre a l’arxiu perordenar-la a fi d’anar construint la pròpia font documental. Quan parlàvem dels diarisvisuals i tècnics 136 donàvem ja un sistema d’emmagatzemar i ordenar la informaciópersonal. Aquest arxiu que proposem és per consulta general i està format per les troballesde tot l’alumnat disposat a col·laborar.L’arxiu gràfic consta fonamentalment d’imatges fotogràfiques però també tenen cabuda elsdibuixos propis o d’altres dibuixants coneguts, gràfics, esbossos… Les fotografies podenser trobades o realitzades expressament com per exemple les que fem per dibuixar elmoviment, l’escorç, les textures, els paisatges…Quan es realitzen còmics molts dels grans dibuixants utilitzen la imatge de l’arxiu i això nolimita la seva creativitat com tampoc la limita a l’artista. Sobre tot en els primers anys enque es dibuixa, es necessari veure les formes ja que abans no s’ha fet una intensa observaciói memorització de les característiques del motiu. Si un infant vol dibuixar una granota, no lapot inventar si no la té davant per observar-la o en tot cas, una sèrie d’imatges des de totesles perspectives per comprendre la forma. Si és capaç de dibuixar-la és per què ha fet unacopia del seu arxiu mental. Mai res surt del no res.Aquest és un exercici que convé e l’infant ja que augmenta el seu arxiu mental d’imatges, liobliga a observar i analitzar, a racionalitzar allò que veu i a comprendre el funcionament ifinalment, li porta a realitzar un esquema gràfic de la realitat, una síntesi on els detallsprincipals donen vida al dibuix.Una vegada s’ha copiat el model, intervé la imaginació que també depèn de la informaciómental que li hagin donat al infant, una sèrie d’experiències viscudes pels sentits i lesemocions. La capacitat de utilitzar la imaginació també es desenvolupa amb el temps i ambl’experiència.
▪ Sistema d’arxiuProposem un sistema senzill però metòdic per arxivar les imatges que provenen de retallsde revistes, diaris o pròpies en paper. El mateix es pot servir amb imatges digitalitzadesperò aquestes no són pràctiques a l’hora de treballar així que una vegada escollida, s’had’imprimir, passant així a l’arxiu en paper.Les imatges retallades s’enganxen en fulls de cartolina i es posa una referència segons eltema i un nombre. Per exemple per una fotografia d’un pi (VM-1: Vegetació mediterrània,primera imatge), per la d’un gos (AGO-12: Animals, gos, fotografia 12) i per un ocell (AO-4: animals, ocell, imatge 4ª.)Desprès es fiquen en carpetes d’anelles o arxivadors de carpetes on anirà especificat elcontingut : ANIMALS           AGat – gata           AG – 4(nombre de fotografies que conté sobre gats)Gos  - gossa        AGO - 12Hipopòtam        AH - 8
• Exercicis d’utilització de l’arxiu

                                               
136 Llibrets sobre el modernisme i la joieria.
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1. Dibuix a partir d’un guió
Imagineu que ens donen un guió per fer un còmic. La primera vinyeta ja resulta una micacomplicada i hem de recorre a l’arxiu. Llegim el guió:
Vinyeta 1:  Un gos surt d’una masia. És un cadell de labrador. Va acompanyat d’una nenade 5 anys, Marta, la protagonista que va disfressada de fada i salta alegrement. A la paret unrellotge de sol indica l’hora, les 12 del migdia.Necessitem doncs les imatges següents: un cabdell de gos llop en varies posicions, una nenapetita saltant, una vestimenta de fada, una masia i un rellotge de sol.

Trobem aquestes fotos a l’arxiu digital 137:

Com ens faltaria la de la nena saltant, busquem alguna voluntària de p-5 per fer un esbós ouna fotografia, explicant per què és i informant si cal a la família.Ja es pot composar l’escena.

2. Dibuix fantàstic a partir d’elements sense relació aparent:
En aquest cas necessitem d’un programa informàtic de tractament d’imatge i de l’arxiudigital. Es treballa el retallat de la foto, la composició, els efectes…Ensenyem el funcionament del programa i assessorem, la creació corre a càrrec del’alumnat. Poden agrupar-se en parelles.Una vegada està feta la composició, s’imprimeix i es dibuixa dins d’una mida concreta quequeda pautada prèviament en funció si es per exposar o per altre ús. Es recomana el dinA4com a mínim.
3. Canviar la cara.
Aquest exercici consisteix en canviar el cap de les persones representades per les del gatsque tenim. Es fa el contorn bàsic dels cossos del grup i es treballa el cap del gat amb mésdetall.
• Relació amb altres àrees:
Música: Manuel de Falla. Els Ballets Russos.Audiovisuals: La fotografia: Els inicis de la fotografia: els daguerreotips
                                               
137 Aquestes són fotos trobades a Internet al google (labrador, masia, niña).Rellotge:http://www.xtec.es/~jcanadil/imatges/mat_apl/rellotges_sol.htm
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Tractament de la imatge:  envelliment de fotografies en blanc i negre.
DOCUMENTACIÓ

• Bibliografia pels mestres
José Maria Sert 1874-1945. Catàleg de l’exposició Palació de Velázquez. Madrid. 1987.Ministerio de Cultura.
PASCUAL I RODRIGUEZ, VICENÇ, (1997) Sert, el darrer muralista, Publicacionsl’Abadia de Montserrat  BarcelonaBEÁ, JOSEP MARIA. (1985). La tècnica del còmic. Premi ciutat de Barcelona. Ed.Intermargen, s. A.
• Web
Catedral de Vicwww.bisbatvic.com/catedral.htm
Griffith
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/luces_de_la_ciudad/Memorias/clasicoscm/griffith/griffith1.htm
Vocabulari constructiu en catalàhttp://www.artifexbalear.org/diccio2.htm
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5.SEGLE XX
1ª. PART: EL COLLAGE O LA REALITAT DINS D’UN QUADRE

INTRODUCCIÓ
En aquest llibret trobareu una primera part sobre el collage i una segonacomplementaria, dedicada als artistes Antoni Clavé i Antoni Tàpies.En la primera proposta ens dediquem a introduir la tècnica i a reflexionar sobre ella,veient i experimentant les possibilitats del collage, fonamentalment el papier collé i elfotomuntatge.En la proposta sobre Antoni Clavé, anem ampliant les possibilitats del collage iescollim una estètica basada en el japonesisme. Analitzem l’obra de Clavé i proposem alsinfants un format i una sèrie de materials amb els que experimentar. Els resultats sónmagnífics.En la part dedicada al cicle superior de la proposta sobre collage, parlem d’AntoniTàpies i en aquest cas trobem la màxima expressió del collage.És important començar en ordre començar per la primera proposta abans de passarals artistes. EL COLLAGE
Fins al segle XX, s’havien produït revolucions dins de l’art. Revolucions en el sentitde modificar la visió que fins ara es tenia de com realitzar plàsticament una obra.La perspectiva al Renaixement (s. XV) va transformar la pintura en un engany al’ull. Semblava que darrere al quadre continuava la realitat. Amb un altra tècnica però ambel mateix resultat, va fer del cinema una altra tècnica revolucionaria elevant-se a lacategoria de setè art.A principis de segle XX, al 1912, Picasso juga amb tisores, pegament i paper,inventant el papier collé138. Això suposava que dins la pintura hi podien haver elements dela realitat física, no dibuixats que formaven part del quadre i aquests elements adquirien ungran significat i ser un medi d’expressió plàstica amb noves possibilitats. A la vegada, lapintura captava la realitat quotidiana, la descontextualitzava139 i la integrava en una obrad’art. La tècnica no era nova. Al segle XIX, els col·leccionistes, retallaven i enganxavenpapers en llibretes de records140. Però el collage va suposar una aplicació nova queràpidament van adaptar tots els països europeus i els EEUU.
Què va significar el collage al principis del segle XX?
1. Trencar amb la forma de pintar tradicional i amb els temes.2. Incorporar la realitat quotidiana a l’art, fent aquest més democràtic, menyselitista141. Al incorporar retalls de papers escrits, fan que aquests representin lapersona que ha dit aquelles paraules, les ha imprès o escrit, ha dibuixat o ha

                                               
138 Ja havia fet una experimentació anterior al 1899 al dibuix Home repenjant en una paret (Museu PicassoBarcelona), on hi va retallar la foto d’una dona i la va enganxar al costat del dibuix.
139 Descontextualitzar : Treure una cosa o persona del seu medi habitual i posar-la en un altre. Generalment,canvia el sentit o significat de l’objecte o la consideració de la persona.
140 Veieu el llibret: La natura on es parla de diaris en els que s’utilitza el collage.
141 Elitista. Que només gaudeixen de l’art uns pocs privilegiats.
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pensat. Posteriorment formarà part de l’obra qualsevol cosa: objectes de totamena, fotografies, miralls, lletres…142 i es dirà en termes generals collage.3. Concentrar els esforços dels artistes no sols en el resultat final sinó en laconcepció, el procés i els resultat.4. Apropar l’art a l’artesania, al treball manual, ja que la manipulació dels materialsera important.5. Incorporar nous temes a l’art, lluny dels que fins ara havia imposat l’església il’estat. La Primera guerra mundial de 1914, les revolucions obreres, la revoluciótecnològica… van formar part de la nova temàtica del segle XX.

PROPOSTA DIDÀCTICA
▪ Introducció del tema
El text que inicia aquest llibret és la base per introduir el tema.Només mostrarem dues imatges de dues obres de Picasso.

Home repenjat en una paret. 1899.Museu Picasso de Barcelona Natura morta amb cadira de reixeta. 1912Museu Picasso de París
▪ ReflexióEn la mesura del possible i segons l’edat, s’ha de provocar una reflexió sobre la importànciadel collage per al món artístic i sobre què representa com a mitjà d’expressió. Com a base,prendrem també el text que us facilitem. Podeu ampliar la informació amb la bibliografiaon s’inclou un interessant catàleg d’una exposició realitzada a Barcelona a l’any 2005/06, ala Fundació Miró.

Joan Miró també va utilitzar el collage associat a la pintura.Al 1929, buscant una forma més poètica d’expressió artística,va introduir el collage en les seves obres.

                                               
142 Diane Waldman cita a Apollinaire quan es refereix a uns elements que “ ja estaven impregnats
d’humanitat”. (pàg. 15. La revolució de retallar i enganxar”. Consulteu bibliografia.
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Ballarina espanyola(4 objectes –collage)
▪ Principis tècnics d’un collage
Ens fixarem en:

▪ Material utilitzat
▪ Sistema per retallar
▪ Sistema per enganxar
▪ Format
▪ Temàtica

▪ Material utilitzat:Segons el material que s’utilitza hem de parlar de
papier collé (paper enganxat: només paper),
fotomuntatge (fotografia) o collage (qualsevol menade material. Per tant, els dos anteriors estan inclososquan parlem de collage).

1. Bidimensionals:
Tipus de Paper: Fotografies: LletresDiariSeda o cel·lofanaKraftVegetalArtesanalCartróJaponès o d’arròs …

Blanc i negreColorOriginals o impresesDigitals o analògiques…

Confeccionades i retallades oimpreses.

2. Tridimensionals:
Materials naturals: Materials transformats:Sorra, petxines, flors, vegetals, fustes… Mobles, cordes, draps, metall, plàstic…
▪ Sistema per retallar

Amb la màAmb tisoresAmb cutterAmb eines tallants com destral, ganivet…Amb una perforadoraAmb un motlle…
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▪ Sistema per enganxar
Encolats Clavats InseritsAmb cola blancaAmb cola d’empaperarAmb coles fortes (superglu,fusta, plàstic, resines…)Amb cel·lo

Amb grapesAmb claus i martellCositAmb altres sistemes…

Amb entrellaçat o formantdibuixInserit entre materials perinserció, tall, unió, fusió…

Formats i suports                       De què parlen. Els temes.CartellsContes (il·lustració ifotografia)QuadresEsculturesCaràtules de cd.

Vida quotidiana: domèstica, d’escola, de carrer…Fets històricsRecords personals o col·lectiusTemes d’actualitatVivències extraordinàriesArtImaginació i fantasia.…
▪ Exercicis amb la tècnica del papier colléProposem aquests exercicis perquè són sistemàtics i  experimenten diverses possibilitats apartir de les quals s’ha d’intentar donar la paraula a l’infant perquè pugui crear això que vol idescobrir altres formes de treballar amb papers. S’han de fer en sessions programades coma mínim 1 vegada al mes.
▪ Exercicis 0
Presentació: Aquest exercici el fa la persona encarregada de dirigir la resta d’exercicis. Ésuna demostració que introdueix unes regles del joc per tots els exercicis del primer grup.Es parteix d’un rectangle de cartolina negre i un full dina3 blanc. Aquest s’enganxa a unasuperfície on quedi ben visible per tot l’alumnat. Amb unes tisores i la cartolina negras’explica com es realitza el primer exercici i més senzill.Fem un tall vertical a la cartolina i la dividim en dues parts. Queda així. I separem una micales dues parts sobre el full blanc de manera que el tall quedi marcat com una línia blanca.Després fem un tall horitzontal a les dues parts i encolem deixant igualment una petitaseparació entre els talls de forma que el joc visual blanc i negre sigui el primer efecte quepuguin veure els alumnes.Ja està. Ara ho complicarem més però hi ha unes normes:1. S’utilitzaran les tisores.2. Es disposen les parts jugant sempre amb el positiu i negatiu, buscant el ritme il’equilibri..3. Al principi els talls només s’han d’orientar en un sentit i es treballa únicament ambrectes o corbes.4. Mai s’ha de treure o afegir material.5. Cada exercici parteix d’unes instruccions concretes.
▪ Exercicis a partir d’un rectangle.
1. Talls rectes verticals. Començar per pocs talls rectes i
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uniformes (a la mateixa distància) i anar augmentant el nombre de talls i la distància entreells.
2. Talls irregulars3. Talls verticals i horitzontals.4. Combinació de talls diagonals5. Combinació de talls corbats6. Combinació de talls corbats i rectes.7. Retallar només un dels costats i desplaçar la part tallada.

   Exercici 7

▪ Exercicis a partir d’un triangle
▪ Exercicis a partir del cercle
▪ Rectes horitzontals i verticals, corbes i diagonals.

▪ Realització d’un tema.
La cara

El peix
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perfils

Abstracte.Alumna d’educació infantil

▪ Exercicis amb color

Exercicis d’alumnes de P-5 i cicle inicial al voltant del tema del mar (imatges de l’autora)

▪ Altres exercicis

Imatges de ROTTGER, ERNST I KLANTE, DIETER (1972)
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COLLAGE I ARTISTES DEL SEGLE XX
Els exercicis anteriors són exercicis d’introducció per treballar la tècnica i per desenvoluparla creativitat. Els següents exercicis estan basats en la pràctica dels artistes que van experimentaramb la tècnica del collage i té com objectiu, treballar les possibilitats creatives en base a obres i a laseva filosofia . Es poden fer a tota la primària perquè són fàcils d’ajustar a les necessitats de cadaedat. Si hi ha alguna excepció, s’indica.

▪ Disposició a l’atzar dels materials.
Una sèrie d’artistes troben en l’atzar una manera per realitzar les obres.Segons paraules de l’Eulàlia Valdosera 143: “L’atzar no és altra cosa que la nostraignorància de la maquinària complexa de la casualitat.”
 Jugar amb l’atzar i reflexionar sobre aquest tema Podem introduir la idea de que moltsfets es poden calcular matemàticament, encara que no expliquem com. Per exemple, espot calcular les probabilitats de guanyar en el joc i desbancar un Casino. També lesprobabilitats de que et trobis a una persona o bé calcular quants anys pots viure fent unestudi de la teva família.En aquesta proposta s’utilitza la càmera fotogràfica i un marc senzill per enquadrar imatges.És un procés de descoberta de composicions a l’atzar en un passeig per la vida diària. Elpasseig, encara que no es digui a l’alumnat, esta previst però les circumstàncies i el que estroba, és una sorpresa per tothom. El fet de preveure el recorregut és per facilitar la trobada dematerial per fotografiar, escollint aquells llocs que per la seva estètica o característiques, hofaciliti. Incloure l’interior d’un mercat en el recorregut dóna una riquesa d’imatges sorprenent.L’objectiu és trobar objectes disposats a l’atzar, no ordenats, per tant, el supermercat no val. Almercat trobem les patates col·locades a l’atzar, les sardines, els caramels, les restes pel terra, finsi tot la gent que espera a les parades. La dona que talla la carn la deixa caure en un lloc però elfet de deixar-la caure provoca l’atzar. En els lloc multitudinaris trobem, pot ser, personesconegudes que no saben que anirem aquell dia: l’atzar les reuneix. I així podríem continuar enun parc infantil, al carrer major, a una obra…Una vegada trobat un tema i ajudats pels companys, emmarquen un detall del material trobat al’atzar i el fotografien. El marc ha de tenir dos dits com a mínim de paspertu  i s’ha d’incloure enla fotografia.

▪ Fer collage a partir d’elements trobats. Es treballa l’element trobat per fer un procés de descontextualització, anàlisi i
ordenació que el transforma en obra d’art, perdent així la seva funció original.
Un altre opció al treball anterior és proposar un projecte a llarg termini. L’alumnat hade recollir elements que trobi al llarg d’una setmana, quinze dies o un mes. Si el tempsde recollida és llarg, s’ha de ser bastant sistemàtic a l’hora de revisar setmanalment lescoses trobades i fer el seguiment. La selecció dels objectes ha de ser en base aquestcriteri que s’explica als alumnes:Al llarg de l’activitat diària normal, ens trobem multitud d’objectes (papers, teles, cosestridimensionals…) Em trobo un objecte o aquest em crida l’atenció. Respon a unscriteris estètics personals, es a dir, m’agrada el color, les lletres impreses, la forma, lararesa…El guardo i faig un procés racional d’anàlisi de l’objecte: què és, per què m’agrada, onl’he trobat, hora i dia. Quina funció té. També les circumstàncies en que s’efectua latroballa. S’anota tot. Es guarda l’objecte i les anotacions junts.

                                               
143  Aquesta artista de l’art contemporani la podeu tornar a trobar en el llibret sobre el gòtic i la llum.



327

A mida que es va fent el seguiment de l’activitat veurem com a cada alumne li vansortint relacions entre els objectes que ha trobat. Hi ha que els hi agrada recollir papers,altres tenen preferència per uns colors determinats, altres per formes naturals…Per no condicionar la troballa, aquestes observacions seran exclusives del professoratfins al moment de fer la composició final on quedaran paleses totes les observacions ies compartiran amb l’alumnat.La composició final anirà condicionada pel material i el volum dels objectes trobats.
▪ Clavar, enganxar, encaixar, construir, col·locar…

Aquesta es una proposta que agradarà als més petits. Es necessita tot una sèrie dematerial per reciclar sortit de jocs, envasos petits, abaloris, peces, purpurina …   Elssuports seran variats, des de la mateixa taula, el terra, un rectangle de porexpan osuro…Es poden clavar amb xinxetes o petits claus i martell sobre fusta, encolar osimplement col·locar peces per després destruir la composició i provar de noves.
▪ René Magritte (1898-1967) L’espirit comique 1927 Oli sobre tela.Doblegar i retallar un paper fent com una ventalla, com els papers dels pastissos.Desprès donar la forma del contorn d’una figura humana. (Els hi podem tenirpreparades plantilles diverses o fer que ressegueixin les fotografies i que les facin) Pintarun fons de colors foscos i una vegada sec, enganxar les diferents figures, superposant-les, guardant una jerarquia de grandària i formant un bosc humà. Inspirat en l’obra deRené Margritte (1898-1967) L’espirit comique 1927 Oli sobre tela.
▪ Inspirat en l’obra de Jean Hubert (1721-1786) Riba del llac.Decoupure con aplicació de paper de seda. Es tracta d’un fons negre de cartolina, unafranja daurada pel llac en la part inferior i unes siluetes retallades amb papers blancs quedestaquen sobre el negre i el daurat.

▪ Henri Matisse. Dos ballarins 1938. Estudi pervermell i Negre.Sobre una planxa de suro i amb peces retallades de cartolinade diversos colors, l’infant ha d’anar provant el resultatenganxant amb xinxetes del mateix color que el paper.Primer, l’alumne ha de pensar el tema i posteriorment fer elretall de les peces. Basada en una obra de Henri Matisse(1869-1954)

▪ Jean Dubuffet (1901- 1985)Jardin nacré. Juin 1955.Assemblage d’ailes de papillons

 Sobre un fons negre en la part inferior, construir un jardí de flors elspètals de les quals siguin com les ales de les papallones.

▪ Wolf Vostell
Descobridor de la tècnica del Décollage, pare del Happening a Europa i iniciador delmoviment Fluxus y del videoart a Europa, segons la biografia del Museu de Malpartida
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(Cáceres). Wolf Vostell és un artista original que va mantenir una estreta relació ambExtremadura. A Cáceres hi ha el Museu de Malpartida que porta el seu nom.
ihr kandidat

http://es.wikipedia.org/wiki/Wolf_Vostell
http://www.museovostell.org/

Décoller, déchirer, lacérer.Desenganxar, trencar, rascar.
▪ Collage matèric.Representants: Antoni Tàpies.Antoni Clavé. Eduardo Chillida.Anthony Caro. Kenneth Noland(amb paper reciclat acoloritamb tints naturals). Jiri Kolar
▪ Acumulacions.Representants: Erró 1932.Planescape 1972. Collaged’il·lustracions. BernardRéquichot (1929-1961)reliquarie de papiers choisis. 1961. Collage d’il·lustracions retallades i encolades o donades formasobre la telaCombinar, ritme, construccióAcumular, saturar, denunciarEugènia Balcells En trànsit, postals. En base  aquesta obra l’art de la postal feta en collageSupermercat de la Balcells es tracta de recollir un munt d’etiquetes dels productes que femservir sovint a casa nostra procés d’escollir, desenganxar, arreglar i enganxar estèticament
EL FOTOMUNTATGE

El fotomuntatge és la tècnica que utilitza la fotografia retallada per crear una
composició.Al 1914 artistes de França, Rússia i Itàlia ja havien introduït fragments de fotografies enles seves pintures. Per tant, el fotomuntatge en principi va lligat a la pintura fins que noadquireix identitat pròpia. A la URSS, va se molt utilitzat en la propaganda política. Van serel grup anomenat Dadà 144 que van utilitzar-lo per protestar contra la Primera GuerraMundial al 1914.

“(Dadà) era el producte de l’absurditat, tota la immensa Schweinerei de la guerra
estúpida. Nosaltres, els joves, vam tornar de la guerra en un estat d’estupefacció, i la nostra
ràbia havia de trobar una manera d’expressar-ho. Això ho vam fer atacant els fonaments de
la civilització responsable de la guerra…el nostre entusiasme va aconseguir la revolució
total.”

Max Ernst 145

A més de les fotografies, aquest artista utilitzava una mena de curiosa font d’imatges, elscatàlegs de venta per correu als que afegia llibres i diaris.
▪ Realització d’exercicis amb la tècnica del fotomuntatge.
                                               
144 veieu el tema del circ
145 citat al catàleg de l’exposició Mestres del collage de Picasso a Rauschenberg.. Fundació Miró
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1. Canviar l’escala de les fotografies2. Muntar figures amb elements absurds3. Afegir lletres retallades com a títol o per composar poemes o petits textos en harmoniaamb la imatge.4. Entrades, figures humanes amb màquines, etiquetes, combinar il·lustracions de modaamb imatges d’art.
PROPOSTA FINAL

Ara que s’han fet una diversitat d’exercicis per comprendre el funcionament i les possibilitats delcollage, fem una proposta adaptable a tots els cicles. Es tracta de realitzar un conte per classe, ambqualsevol tècnica de collage, inclosa la barreja de tècniques.Es parteix dels contes següents :
▪ Cicle inicial i cicle mig:Toro, Grassa (text) i Ferrer, Isidro (illustrador). (2007). Una casa para el abueloSins entido. MadridAquest conte és un compendi de tècniques de collage. Té un equilibri entre el text i laimatge que el permet llegir a infants de primària i gaudir a qualsevol edat. Fins i tot podríemdir que la temàtica està tractada tan subtilment que acaba tenint una extraordinària tendresa.
▪ Cicle superior:
V.V. Radunsky- Radunsky. (2006) El gran Bazar. Editorial Kókinos
www.editorialkokinos.com
www.vladimirradunsky.com
Un llibre que explica com fer un llibre a través de materials i imatges per fer papier collé ifotomuntatge.

L’activitat s’inicia amb la lectura d’una carta que ha rebut l’alumnat de l’escola d’un senyoranomenat Juan Gris. Aquests home demana als infants que li enviïn contes, ja que el paíson està s’ha quedat sense llibres i per tant han perdut les ganes de viure. Aquesta és lacarta…
Benvolguts infants:Em dic Juan Gris i us escric aquesta carta perquè estem en una situació desesperada. Fa dosanys que patim una guerra sense treva. Encara recordo el dia que va començar. Asseguts albalcó, gaudien d’un diumenge assolellat i alegre de primavera. Sentia com la canalla jugavaal carrer i sentia l’olor a gessamí que pujava per la balconada. Estava llegint un conte al meufill Jorge, quan, de sobte, les lletres van sortir volant com les fulles arrossegades pel vent iels dibuixos es van esvair com la boira. Només quedaven les pàgines en blanc.Van restar immòbils per un moment, incapaços de reaccionar. Però la por no va trigar gaireen envair el meu estómac, vaig agafar en Jorge i el vaig dur dintre de la casa. Només enaquell moment em vaig adonar del silenci. Un silenci fred, gelat, com els flocs de neu quequeien fora la finestra.La meva germana va entrar de cop a la casa deixant caure la cistella de les que van fugirrodolant les pomes i les taronges que acabava de comprar. Va cridar el nen que es varefugiar en la calidesa de la seva abraçada a punt de plorar.
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No hi ha bombes, no hi ha cap mena de batalla, no hi ha ferits…Us preguntareu, de quina mena de guerra ens està parlant?. Aquesta gent utilitza unes armesinvisibles que no ens maten el cos. Poc a poc han desaparegut els llibres, els quadres, lesestàtues de la plaça que rajaven aigua, la música…Ja la gent no parla, no mira. Nomésmenja, beu i engreixa asseguda al sofà. Els infants no juguen al carrer, no saben jugar, noriuen, no corren…En aquest país on visc, ja no ens queden contes. La fantasia és una paraula que pocsrecorden.No podem combatre en contra d’un enemic que no veiem, allunyar-nos de l’acció d’unesarmes que no sentim.Per això us demano ajuda.Encara puc pensar però aviat no sabré qui soc. Per això us demano que ens envieu contes,que torneu a omplir aquest país de paraules i imatges. Estic segur que la vostra fantasiaaturarà aquesta barbàrie.Tan de bo tornessin aquells anys de color, a Paris, amb el meu amic Picasso, quanexperimentàvem amb el collage, el cubisme, la revolució pictòrica!Torno a sentir la fred d’aquest silenci…doneu-vos presa…José Victoriano González Pérez
S’organitzen els grups-classe de forma que puguin treballar en grup, en parelles oindividualment les parts del conte que hagin escollit per il·lustrar. Si és possible treballar-loa classe de llengua i inventar-lo estaria bé. També es pot escollir el text d’un conte jaconegut. Com ja s’ha parlat de collage, potser el nom de Juan Gris ha sortit. Si no és així,s’explica la seva relació amb aquesta tècnica.http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
http://www.xtec.cat/~mmoron/L'ARTdelsegleXXal'ESCOLA/MovimentsArtistics/LesPrimeresAvantguardes/cubisme.htm
Es presenten els llibres a cada cicle o bé les imatges en general si no es poden comprarvaris exemplars (Aquest dos llibres estan dintre de la bibliografia d’art per l’escola querecomanem. Veieu llibret introductori). Cal tenir al menys un exemplar de cada perconsultar.Les obres es queden a l’escola per ser exposades en Sant Jordi i s’escanejen els dibuixos pertal de muntar un llibre.Més endavant tornaran a rebre una carta i un paquet amb els contes i un llibre de regal percada classe i una sèrie de làmines de quadres de Juan Gris (feu coincidir amb Sant Jordi) ones llegirà:
Estimats infants:Ho heu aconseguit! Mai podrem agrair prou el que heu fet per nosaltres. La guerra s’haacabat!Va ser difícil rebre els vostres contes sense que ells no s’adonessin. Han fet un viatge proullarg fins arribar al seu destí per tal de despistar-los. Per això, només uns quants sabíem elpaís de destí. Però aquests noms quedaran en secret, igual que el nom del meu país. Peròsospito ja ho sabeu.
Encara poden tornar, però ara sabem com els podem vèncer. Queda molt treball, vosaltresens heu ensenyat el camí. Juan Gris, el pintor
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DOCUMENTACIÓ
▪ Bibliografia

VALLÈS ROVIRA, ISIDRE. El paper retallat. Una mostra de la cultura popular xinesa.Altafulla. Barcelona 1979
KAMPMANN, LOTHAR. Papeles de colores. Col. Creaciones artíticas.Ed. Bouret. Paris.1969
ROTTGER, ERNST I KLANTE, DIETER. 1/El papel. Col. Juagar creando.Ed. Bouret. Paris. 1972
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BAWDEN, JULIET.  Arte y artesania con papel maché.Grandes obras. Madrid. 1990
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Un llibre sobre el collage:http://www.fitzia.com/libro-contenido.htm
Jean Arphttp://www.circulobellasartes.com/fich_libro/arch_fich_libro_26.pdf

2ª. PART
ANTONI CLAVÉANTONI TÀPIES
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CICLE INICIAL: UN SEGELL PROPI
Els pintors japonesos signen amb un segell. També acompanyen els seusdibuixos amb lletres. A Europa, a l’època dels cavallers, la gent del poble no sabia

llegir ni escriure, els nens no anaven a l’escola. Això no vol dir que no rebessin unaformació. Els camperols aprenien a ser camperols, els artesans a ser artesans , elscavallers a lluitar i alguns acabaven sent monjos que sí que aprenien a llegir iescriure. Entre els artesans hi havia el que ara diem artistes, alguns molt bons. Les
seves marques semblaven les que utilitzen els japonesos ja que eren una firma persaber qui havia fet aquella peça.  Actualment aquestes marques s’han transformaten els “logos”. Logos és una paraula grega que significa això mateix: “paraula”. Elslogos són les marques de les empreses.

Ara us proposen fer la vostra pròpia marca, el vostre segell, únic i que tothomreconeixerà com a vostre.
Logos famosos:

Abad Oliva Correus Caramels chupa chups

Alguns segells japonesos

CICLE MITJÀ: ANTONI CLAVÉ I EL JAPÓ

▪ Bibliografia:
Antoni Clavé “Retorn del Japó” 1986 – 1987Sala Gaspar Barcelona Maig - juny 1987
• Introducció
“Podria semblar que el dramatisme de la pintura de Clavé és del tot aliè a la serenor i elsilenci de l’art japonès. Malgrat això, el conflicte en el que es mou l’artista és fruit de latensió produïda pels intents de desarrelament. Distanciar-se del món no es pot produir, nien les ribes de la Mediterrània ni en qualsevol altre lloc, sense esquinçament. S’hauria demeditar molt davant de les pintures inspirades pel Zen per a percebre, en els seus fluïtspaisatges – muntanyes, rius, núvols: manifestacions d’un rostre de la realitat que es dissol -, que darrera d’aquesta serenor, s’amaga una profunda nostàlgia del món que s’abandona.
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/…/El món ens pot meravellar, atreure’ns, ens podem sentir part d’ell – oblidant fins a quinpunt és una invenció nostra - , però no ens pot satisfer. El pintor en crea un altre: d’altres./…/Com els mestres orientals, Antoni Clavé, gran mestre també, sap que la pintura ha dedescobrir, per sí mateixa, les seves formes i els seus colors, fins a assolir un estadi decontradictòria quietud i fluïdesa”. J. Corredor Matheos:
L’experiència d’Antoni Clavé al Japó i la constatació d’aquesta en els seus quadressón la base del treball que proposem. Primer ens servirà per conèixer algun aspecte d’unacultura que, curiosament, sembla atreu als artistes catalans (Tàpies, Miró, Clavé, elsmodernistes…). La seva filosofia en l’estat més pur, més tradicional, es trasllada a Europa icala en els esperits sensibles dels artistes que busquen noves formes d’expressió.
En segon lloc, ens servirà per treballar el concepte de símbol en la representacióplàstica. La capacitat de representar mitjançant els símbols, dona un caràcter més creatiu altreball dels infants que aprendran a no reproduir imatges estereotipades sinó a filtrar-les pelsedàs de la seva imaginació i en base a les seves experiències i afany de manifestar-les,buscaran noves formes d’expressió pròpies.
I en tercer lloc, es treballarà amb la matèria i les possibilitats de transforma-la,experimentant sobre i en base a ella. Trencar, ratllar, tacar, esquinçar… un munt d’ideesesperant sortir de l’experiència.
Si aquest treball té un objectiu és el de descobrir que surt del propi treball.Descobrir de què són capaços els nostres alumnes d’imaginar i crear. Per tant, suggereixoque enriquiu aquesta proposta amb la vostra experiència, deixant constància d’ella amb lesimatges del procés i el resultat a la vostra escola.
Treballs fets per alumnes d’educació infantil i cicle inicial.



335

FITXA D’ACTIVITATS
• Què és un símbol?
Un símbol és una imatge que ens recorda un altra imatge més complerta. Percomprendre un símbol s’ha de saber interpretar, es a dir, s’ha de comprendre el significatconeixent el que representa. A vegades els artistes utilitzen símbols propis que no tothomsap interpretar: la seva pintura necessita una explicació addicional a la contemplació de laobra i l’experiència estètica que s’obté no és complerta sense aquest coneixement.
Per comprendre el que significat de símbol es proposa pensar en la imatge d’un peixdurant uns segons.Cada persona ha vist molts peixos en diferents situacions, raó per la qual cal unaprimera tria. A partir d’aquest record proposem escollir aquella imatge que més agradi acada un i recordar-la al detall.Una vegada s’ha triat la imatge més evocadora, triem un element fonamentald’aquell peix: el color, l’ull, les aletes, les escates brillants, la forma, la raresa…És convenient transformar aquest record en paraules. Les paraules serveixen perfixar la imatge i per compartir la pròpia experiència. Serà el primer acte de comunicació.
“el meu peix és de color taronja brillant, a vegades sembla d’or…”“el meu, és molt petit, és un peix que viu en aigües càlides, és molt delicat…”…
I l’Antoni Clavé, quin símbol ha triat?… l’esquelet del peix sense cap.A partir de les imatges es mostra la representació que fa Antoni Clavé d’un peix.
“Empreinte d’arêtes” 1975-1986  Tècnica mixta    80 x 60 cm.

- Utilitza la impressió de la forma de l’esquelet donant-li moviment.
- El color que s’utilitza per aquesta impressió ha de ser subjectiu.
- Un quadre pot ser monocrom.
- La taca pot simbolitzar l’aigua. No cal pintar  tot el full del mateix color. El mar tambété taques, no és homogeni.
- El format de l’obra es pot modificar i forma part de la composició escollida. En aquestcas imita els formats de la pintura japonesa.
- La composició dels elements representats en cercle. Es pot utilitzar la diagonal, elseixos verticals i horitzontals que divideixen el format en terços…
- Els elements gràfics trets de la cal·ligrafia japonesa i els segells que utilitzen els pintorsjaponesos. Mostrar la imatge de marques utilitzades per mestres artesans de l’edatmitjana que substituïen la firma per la marca ja que no sabien  escriure utilitzantl’alfabet. D’aquí provenen els logos de les empreses.

“D’ara i d’abans” 1987 (Fragment)Tècnica mixta     197 x 256 cm.
- Utilització de pigments directament (blau). Diferents taques de blau.Es proposa utilitzar dos símbols que fa servir el pintor per experimentar amb ells demanera que posteriorment es tingui una base pràctica per realitzar el propi projecte:L’esquelet d’un peix per representar l’animal i el color blau per representar el mar.
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Es torna a passar una sèrie d’imatges de les pintures de Clavé per observar eltractament que fa dels materials i es proposa als alumnes anar-les comentant com a reculld’idees pel propi treball:
“Empreinte d’arêtes” 1975-1986tècnica mixta    80 x 60 cm.Ja comentada.
Imag_01
“Retour du Japon XIV” 1986tècnica mixta    25 x 18 cm.Utilització de fragments d’embalatges (rodet de fotos) amb collage pel seuscolors. Utilització de grafies del revés. Segell.
Imag_02
“Retorn del Japó” 1986tècnica mixta    116 x 85 cm.
Utilització de teles amb marcada textura sobre les que s’ha pintat.Collage de papers de color cru ratllats i tacats. Reforçar formats ambcolor negre sobre blanc. Segell.Imag_03
Alu noir plié” 1986tècnica mixta    54 x 34 cm.
Doblegar el material. Collage. Fer pressió amb objectes sobre elmaterial per deixar la seva marca. Esquitxar. Segell.
Imag_04
“Souhaits de bonheur” 1987tècnica mixta    176 x 74 cm.Impressió repetida: seriació. Regalimar. Segells.
Imag_05
“Sempre a l’entorn” 1986tècnica mixta   76 x 56 cm.
Collage. Grafies com a part del dibuix.
Imag_06
“En bleu et noir” 1986tècnica mixta    76 x 56 cm.Composició horitzontal.
Imag_07
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“Ovale blanc” 1986tècnica mixta    162 x 130 cm.Rasgar. Regalimar. Esquitxar. Arrugar. Segell.
Imag_08

“Avec Ankos II” 1986tècnica mixta    102 x 64 cm.Seriació del segell. Utilització de xinxetes per enganxar. Impressions
sobre massa de pintura. Regalimar.
Imag_09
“D’ara i d’abans”1987 (Fragment) (2 imatges: fragment i sencer)tècnica mixta    197 x 256 cm.
Fragment com a part d’una pintura. Deixar empremtes gràfiquessobre la massa de pintura.
Imag_10
“Heureuse annee” 1987tècnica mixta    172 x 76 cm.Utilització de diversos tipus de pinzells.
Imag_11

“Estel, signes i Ankos” 1986tècnica mixta    130 x 97 cm.Trencar el paper una vegada encolat al quadre. Regalimar. Seriar
(emprentes del segells i rodones).
Imag_12
“Kakemonos del cap St. Pierre” 1986tècnica mixta    154 x  116 cm.
Introducció d’objectes. Estampació.
Imag_13

Blanc, vermell i negre” 1986
tècnica mixta    s/ telaComposar amb papers rasgats. Limitar l’ús del color per donar mésforça expressiva.Imag_14



338

“Ankos i segells” 1986tècnica mixta  s/ tela 178 x 75 cm.Utilització del paper de diari. Composició dels diferents papers.Imag_15

“Del 15 d’abril” 1987tècnica mixta  s/ tela 197 x 197 cm.Composició en torn a l’eix vertical central. Treure material per
visualitzar les capes interiors.Imag_16

“Kakemonos del cap St. Pierre” 1987tècnica mixta  s/ tela  144 x 106 cm.
Composició. Introducció d’objectes. Estampar.Imag_17

“Ankos vermells” 1986tècnica mixta  s/ tela 195 x 130 cm.Esprai. Ratllar. Regalimar. Arrugar. Frottage.Imag_18

“Fragment de la pàgina 52” 1987Utilització de fustes, cartrons i cordes.Imag_19

“Tinta xina” 1986tècnica mixta  120 x 80 cm.
Frottage. Salpicar.Imag_20
“Toile froissee bleue” 1986tècnica mixta  s/ tela 200 x 180 cm.
Arrugar.Imag_21

• Experimentació:
Amb tot el material a l’abast i la informació donada, la fase següent és l’experimentació.Només hi ha unes condicions: utilitzar els dos símbols: l’esquelet per la representació delspeixos i el blau per la representació del mar. (La utilització d’aquests símbols també és



339

lliure: estampar, marcar, dibuixar, enganxar… l’esquelet. Salpicar , regalimar, estampar,embrutar ,utilitzar diversos tons de blau o papers blaus, … pel mar.)
• El projecte:

El resultat de l’experimentació anterior i l’exposició dels resultats, ja es potconsiderar satisfactòria. Ara s’ha de deixar un temps de reflexió que també
comportarà una observació i crítica del treball exposat. Si l’experiència els ha sigutsatisfactòria, els alumnes començaran un arxiu d’imatges mentals que aniranomplint al llarg de les seves vivències personals i de la capacitat d’observació decada un.

Potser, en un altra sessió, més endavant i recordant aquesta experiència, es potproposar la realització d’un projecte individual en el que cada persona utilitzi laseva pròpia simbologia i aporti els materials que desitgi. Per orientar, es potproposar un tema molt general per l’elaboració d’un cartell, es pot partir d’un conte
o un fragment de text, o simplement, es pot donar total llibertat al projecte.
• MATERIALS:Objectes diversos, cordes, sorra, cola, xinxetes, furtes, pintes, diversos pinzells, papersdiferents, tela de sac, paper de diari, llanes, bolígrafs sense tinta, punxons, cartrons vells,embalatges amb colors, fotos, esquelets de peixos, “blauet” de la roba o pigment blauultramar, pintura tempera blava (diferents tonalitats), vermella, negra, blanca, daurada,draps, esponges, tisores.
• VOCABULARI:Monocrom, Símbol , Fragment

CICLE SUPERIOR : ANTONI TÀPIES

▪ Biografia
Antoni Tàpies i Puig va néixer el 13 de desembre de 1923 al carrer Canuda de Barcelona.Fill de Maria Puig i Guerra i de Josep Tàpies i Mestres.La seva família tenia una situació econòmica, cultural i social prou bona per donar-li unaeducació excel·lent. Del seu pare va heretar el gust per la música. Li agraden el romànticsalemanys: Wagner, Bach, Beethoven i Mozart. A més de Richard Strauss o Stravinsky.Durant una llarga temporada, Tàpies va haver de fer repòs a la muntanya ja que patia unmalaltia pulmonar que obligava a estar molt de temps al llit. Es va dedicar a llegir llibresforça complicats que a vegades no acabava d’entendre però que li feien pensar i ampliar laseva cultura de tal manera que es va convertir en un  intel·lectual que reflectia tota aquestacultura en els seus quadres.Va quedar fascinat per la cultura oriental, sobre tot per l’espiritualitat xinesa. Les sevespintures estan plenes de símbols que no són fàcils d’interpretar.Va conèixer a Picasso a Paris quan ell no era més que un estudiant i el mestre li vaensenyar el seu taller i les obres de Matisse i Braque a més de les seves.Amic de Joan Brossa, aquest li va posar nom a algunes de les seves obres, li va presentar aJoan Prats i a través d’ell, Tàpies va conèixer a Joan Miró, també un pintor reconegutaleshores.Es va casar al 1954 amb Teresa Barba Fàbregas i té dos fills i una filla.
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A la ciutat de Barcelona va inaugurar al 1980, la Fundació Tàpies que dirigeix actualment(2006) el seu fill Miquel. És un edifici construït el 1884 com a seu d’una editorial, CasaMontaner i Simón i és obra de l’arquitecte Doménech i Muntaner. Té una biblioteca moltàmplia sobre art contemporani i cultura oriental, fa exposicions d’art contemporani i té unespai permanent amb obra de Tàpies.
▪ Característiques de l’obra de TàpiesL’artista sempre ha estat interessat per la matèria com a part expressiva de la seva obra. Hatreballat experimentant amb molts materials. Blanc d’España primer, pols de marbre, sorresfines, papers, cartrons, fustes, mobles, roba, cordes, betum i vernís …
El cromatisme inicial de les obres surrealistes es va limitar durant els primers temps deles seves obres infomalistes als ocres, blancs i terres. Amplia després amb vermells, negre,blau…sempre conservant un cert ascetisme en la composició cromàtica.En quan a la tècnica, utilitza sempre el grattage (raspar la tela profundament), fa incisions italla, encola, afegeix enormes quantitats de matèria rugosa al centre del quadre, incorporasignes, lletres i la creu que poc a poc, es va transformant en T.
Obres

Pintura relleu. 1945Oli i blanc d’España sobretela. 46 x 38 cm.Barcelona. MACBA

Cromatisme: Ocres i marrons.Figuració esquemàtica d’una cara i lesmans que recorda l’art primitiu.Representa els ull com sols i les formessón esquemàtiques.Tècnica: Barreja terra, blanc d’España ioli formant una massa que li permetdibuixar a sobre mitjançant la tècnica degrattage.
Creu de paper de diari1946 –47Pintura i encolat sobre cartró40 x 31 cm.Col. Particular.

Aquesta és la primera aparició de la creuen les obres de Tàpies. Està feta ambpaper de diari. És una creu grega (lesaspes són de la mateixa mida) i estàretallada del paper de les necrològiques.La creu simbolitza la unió entre el mónespiritual del cel i el món real de la terra.Altres papers de seda encolats i arrugatsfloten per sobre d’ella com les ànimesque ascendeixen cap al món espiritual.En la part inferior tornem a trobar elstalls fets amb grattage. La composiciótorna a ser centrada en matèria icromatisme i simètrica.
Autoretrat. 1950Oli sobre tela. 77,5 x 67,5 cm.Museu de Múrcia de BellesArts.

Un autoretrat inquietant  d’ambienttenebrós mostra al pintor assenyalant unpaper amb el seu nom i la creu delquadre anterior. Ens està explicant elsignificat?
Porta metàl·lica i violí. 1956Pintura sobre objecte –assemblage.200 x 150 x 13 cmBarcelona. Fundació A. Tàpies

Un altre tècnica del collage ésl’assemblage o ensambladura.Consisteix en la unió d’objectes dediversos materials sense cola. El gustpels objectes de la vida diària és unacaracterística en l’obra de Tàpies quetambé seguirà el passos de MarcelDuchamp i el ready-mades que sónobjectes trobats i descontextualitzats per
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convertir-los en obra d’art.
Collage amb sobre. 1966Llapis tinta i collage sobrepaper. 37,5 x 30 cmBarcelona, Fundació AntoniTàpies

Al centre de la composició, com sempre,el sobre blanc sobre un intens fons negrerallat amb llapis blau o blanc. Lareducció del color a blanc i negre es faintensa i és precisament aquest contrastel que fa tan potent aquesta obra.Novament la dualitat entre el blanc i elnegre. Un sobre obert amb lesempremtes de l’artista. Què contenia elsobre?
Paper blau. 1967Pintura Tinta i llapis sobrepaper de seda. 39 x 34 cm.Col. particular

Aquesta obra esta feta sobre paper deseda, per tant és d’una extrema fragilitat.El color blau és simbòlic. És un color depau i tranquil·litat,  del mar i el cel, uncolor primari. Mirant aquest quadrerecordem les composicions blaves (d’unaltre blau característic) d’Ives Klein
Cadira i roba. 1970Objecte – assemblage. 94 x76 x 73 cm. Barcelona.Fundació A. Tàpies

Un altre vegada la dualitat. Pot ser lolleig, bell. Roba bruta, vella i mal plegadasobre una cadira se’ns presenta com unobjecte estètic.
Jeroglífics. 1985Pintura, vernís i collagesobre tela. 130 x194 cm.Col. particular

No és això un mur ple de graffitis? Elsdibuixos són signes característics delllenguatge simbòlic de Tàpies: lletres,nombres, peus, creus… Els materialsvernís de color mel, draps encolats,pintura aerosol. Cromatisme: terres inegre. Grans formats.Fusió de tots els elements característicsde l’obra de Tàpies.
Crani. 1987Pintura sobre bronze18 x 25 x 31 cm. 7 exemplarsF. Tàpies Barcelona

Aquest crani en bronze mostra l’interèsde l’artista per conèixer el funcionamentsd’altres tècniques i materials. En aquestaspecte, l’obra de Barceló, un pintor querep una enorme influència de Tàpies,també tracta el tema del crani presentatcom resta arqueològica, en ceràmica ibronze potser d’una forma menysespiritual, més còmica però no per aixòexempt d’un cert tenebrisme de lesvanitats barroques.
Joan Brossa. L’intel·lectual.1993 (esquerra)Un crani fòssil que on haviad’haver tingut la boca té unabecedari. Poema visual
Miquel Barceló.Polimorf. 1997 (dreta)Ceràmica

▪ Vocabulari
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GrattageInformalismesurrealismecromatismeassemblage o ensambladuradescontextualitzatsready-mades

EssencialEspaiMatèriaSímbolColorFormaRastresSigneObjecteTemps

LA PROPOSTA DE TREBALL: ANTONI TÀPIES

        Silenci…Van Gogh, Munch, Giorgio de Chirico (1888-1978) , Klee…

Tipografies del món com a signes d’escriptura amb un valor estètic.Quadres que canvien amb el tacte per la matèria utilitzada (vellut, flassada), amb elmoviment (de sorra, d’aigua…), amb el so (vibracions sonores…), amb la llum (segons elsol, jocs de llum/ombra)…Podem jugar amb el concepte d’efímer i d’obra canviant implicant a l’espectador atransformar-la amb la seva acció.Es tracta de fer obres que tinguin un sentit darrera de la transformació: la denúncia pel canviclimàtic està darrera d’una obra en la que l’aigua es deixa a l’acció de la intempèrie que ressecarà lasorra que s’ha posat al fons d’ella i deixarà veure un espai sec amb rastres d’objectes diversos quetrobaríem en els nostres mars. Sorpresa, què es pot trobar si es seca el mar?
“L’obra definitivament quallada no ens necessita. Ni a nosaltres ni a l’artista/.../ …a l’artista noméspor importar-li la seva obra en tant la esta creant, perquè al fer-la s’està creant a sí mateix. Les obresde Tàpies tenen una prestància que les presenten alienes a nosaltres, espectadors, en tant no refemel camí de l’artista al crear-les. Llavors és quan ens identifiquem amb elles.” (Traducció al català)(pàg. 15)

J. CORREDOR MATEOS   Antoni Tàpies: Materia, signo, espíritu   Ed. Polígrafa,s.a. Barcelona 1992

Porta vermella nº LXXV   1957Tècnica mixta sobre tela, 195 x 130 cm.Rudolph Stadler, Pully(imag: tapies_1)

Pintura nº LXVI.  1957Tècnica mixta sobre tela,  146 x 97 cm.Col. Particular, Suècia.(imag: tapies_2)
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Pintura blava.  1958Tècnica mixta sobre tela,  150 x 195 cm.Col. Particular, Barcelona.(imag: tapies_3)
Gris amb cinc perforacions  1958Tècnica mixta sobre tela,  200 x 175 cm.IVAM. Centre Julio González. València.(imag: tapies_4)

Jeroglífics nº LXXIV  1958-1960Tècnica mixta sobre tela,  195 x 132 cm.Col. Particular, Colònia.(imag: tapies_5)

Gran ics.  1962Tècnica mixta sobre tela,  195 x 130 cm.Fundació March, Madrid.(imag: tapies_6)

Gran relleu amb X lateral.  1961Tècnica mixta sobre tela,  195 x 310 cm.Seibu Museum, Tokio(imag: tapies_7)
Paisatge..  1965Tècnica mixta sobre tela,  89 x 116 cm.Col. Particular, Barcelona.(imag: tapies_8)
Farcell suspés.  1969Tècnica mixta i assemblage,  33 x 55 cm.Col. Particular, Paris.(imag: tapies_9)
Drap nuat.  1969Tècnica mixta sobre tela,  76 x 95 cm.Col. Particular, Paris. (imag: tapies_10)Blau emblemàtic.  1971Tècnica mixta sobre fusta,  162 x 130 cm.Fundació Antoni Tàpies. Barcelona. (imag: tapies_11)

Port-armari.  1973Tècnica mixta sobre fusta,  163 x 103 cm.David Anderson Gallery, Buffalo, Nova York. (imag: tapies_12)

Formes corbes.  1980Tècnica mixta sobre fusta,  220 x 270 cm.Guillermo Caballero de Luján, València. (imag: tapies_13)
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“Conèixer les tècniques (plàstiques), saber-les emprar, investigar amb elles i trobar lessolucions més idònies per expressar-se, és una vessant important en la formació i l’ofici del’artista.”  (Marta Balada, pàg. 22)
Els murs son barreres que es poden superar o que poden representar lapresó o un final. Al significat simbòlic d’aquests murs s’anteposa la porta…unaporta tancada pot representar un misteri, no saps mai el que pot haver-hi a l’altre

costat. Una porta oberta és una invitació a traspassar-la, a canviar d’escenari, atrobar altres vides… Varies portes són opcions. Tancades són un joc, l’enigma queet portarà al desconegut. La porta en el mur és una fugida.
El joc comença…
A caçar murs, a caçar portes…

El nostre voltant està ple de textures produïdes per l’acció del temps o per l’accióhumana. Els murs, les parets poden estar construïts acuradament, desgastats per l’acció deltemps, destruïts per la maquinaria o a mig fer. Busquem al nostre voltant hi trobarem unmunt d’històries interessants. Són interessants les parets de les habitacions, que quedenexposades desprès de la demolició. Expliquen històries passades que ja han arribat a la fi.Encara queda un llum, un mosaic, les restes de la sanefa, les taques del pas constant depersones…Poden ser històries tristes o històries que donen pas a d’altres noves mésalegres. Fotografiar aquests murs faran que no morin aquestes històries, ens donaranmotius per crear altres murs i altres històries, les creades per la nostra imaginació.Cada persona obra moltes portes a llarg de la seva vida. Algunes es tancaran darrerenostre, fent oblidar el passat o donant pas a una vida nova, d’altres restaran tancades i maisabrem què hauria passat si les haguéssim obert. Les portes són com les persones: primes,amples, rodones, quadrades, pobres, luxoses, senzilles, adornades…Sortir al carrer i buscar murs i portes és l’objectiu. Després caldrà fotografiar-les,ficar la seva imatge dins la càmera perquè no escapi. Les traurem del carrer, les barrejarem iinventarem les nostres pròpies històries per desprès convertir murs i portes en obres d’art.
Les històries

Una història pot ser llegida, viscuda, observada, sentida…La nostra serà captada per l’oïda a través de sons, música i paraula.Es presentaran tots els murs i les seves portes i l’espectador haurà de triar. Noméspot obrir una porta.  La seva tria li comportarà ser confident d’una història. És el tresor ques’emportarà de la visita. A la sortida se li demanarà el numero de la porta que ha triat i unqualificatiu per la historia sentida. Tots els testimonis quedaran gravats i passaran a formarpart de l’obra total que presentem.
Les textures

Els murs: Tocar, olorar i reproduir aquella sensació amb ajuda de la matèria.Les portes: Observar, captar l’essència, escollir els colors, les formes, elsrastres…Traslladar individualment aquests aspectes cap a una escultura que es transformaen símbol de la porta escollida.
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 Les hipòtesi
Quina clau obrirà la porta? Fer una immersió en el món de les formes d’una simpleclau, descobrir la infinitat de formes, colors, grandàries per inventar la clau que obrirà laporta proposada.Clau de Brossa

DOCUMENTACIÓ
▪ MIRANDA, SANDRA.(2006) TÀPIES. Col. Grandes Maestros del artecontemporáneo español * el siglo XX .n. 27 Biblioteca el mundo. Barcelona
▪ J. CORREDOR MATEOS   Antoni Tàpies: Materia, signo, espíritu   Ed. Polígrafa,s.a. Barcelona 1992
▪ BALADA I MONCLÚS, MARTA   Com analitzar una obra plàstica.ICE. Col. Documents A-75. Barcelona 1988
� MIRALLES, FRANCESC. Maria Assumpció Raventós.Maestros actuales de la pintura y escultura catalanas. La gran enciclopedia vasca. Bilbao.1977
� VALLÈS ROVIRA, ISIDRE. El paper retallat. Una mostra de la cultura popularxinesa.Altafulla. Barcelona 1979
� KAMPMANN, LOTHAR. Papeles de colores. Col. Creaciones artíticas. Ed. Bouret. Paris.1969
� ROTTGER, ERNST I KLANTE, DIETER. 1/El papel.Col. Juagar creando. Ed. Bouret. Paris. 1972
� SHANNON, FAITH. Papelmanía. Ideas para crear con papel.Anaya. Grandes obras. Madrid. 1999
� BAWDEN, JULIET.  Arte y artesania con papel maché.Grandes obras. Madrid. 1990Webs
▪ Antoni TàpiesFundaciówww.fundaciotapies.org/http://www.terra.es/personal/asg00003/tapies.html
▪ Joan Brossahttp://www.joanbrossa.org/
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http://www.fundacio-joan-brossa.org/Homenatge a Brossahttp://www.aga-asturias.com/Brossa/brossa.htmEspai escènic Joan Brossawww.espaibrossa.com/
▪ Miquel Barceló http://www.miquelbarcelo.info/index.php

ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET
Antoni ClavéAntoni TàpiesIves KleinMarcel Duchamp
Miquel BarcelóPicassoJuan GrisJoan Miró
René MagritteJean HubertHenri MatisseJean Dubuffet
Wolf VostellEugènia BalcellsMax ErnstE. Chillida
Joan BrossaAnthony CaroKenneth NolandJiri Kolar
Erró Illustradors:Isidro FerrerVladimir Radunsky

ANNEXMés Exercicis amb la tècnica del collage
Xina:
� Retallar un drac xinès.
� Paó
� Patró de flor per brodar. Préssec, símbol de la primavera, del matrimoni i de laimmortalitat.
Raventós (veieu llibret de la Mediterrània)
� El collage també es pot fer amb les marques deixades per diferents objecte. Perexemple:4. Pintar un fons daurat
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Impressionar xarxes, fulles amb color granat.Crear un monotip amb un arbre sobre aquesta textura.
5. Pintar un fons blau.Impressionar una espina sobre el fons amb negre
6. Pintar un fonsReservar una zonaDibuixar en monotip amb arabescos en negreTreure la reserva , queda neta.Papers de colors
� Jugar amb mòduls de diferents grandàries, combinant i composant formes abstractes oimitant arbres, flors…
� Primera capa de paper de diari, segona de mòduls, tercera de mòduls retallats.
� Primera capa de color daurat, segona de color rosa amb formes, tercera de blauretallada amb formes.
� Transparències del paper de seda, retallat a ma, retallat a tisores, doblegat, retallat ambla mà amb formes sobre el mateix color o sobre el complementari  o sobre altraretallat…
� Formar un fons amb papers de colors i encolar a sobre una forma coneguda.
� Retallar i plegar una part del paper deixant la llum a través.
� Intersecció de papers un plegat altre no i en direccions diferents.
Paper maché
Mirall, mirallet, quina és la més bella del món? Amb fotografia dintre.Joieria
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ÍNDEX
1ª. PART: EL COLLAGE O LA REALITAT DINS D’UN QUADRE
Introducció
El collageProposta didàcticaIntroducció al temaReflexió

Principis tècnics del collageExercicis amb papier colléCollage i artistes del s. XXFotomuntatge
Proposta finalLlista d’artistes relacionats amb el collageDocumentació
2ª. PART : ANTONI CLAVÉ I ANTONI TÀPIES
Cicle inicial: un segell propiCicle mitjà: Antoni Clavé i el Japó
Cicle superior: Antoni TàpiesDocumentacióArtistes presents en el llibretAnnex
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PAU GARGALLO I L’ESCULTURA DEL SEGLE XX

Pablo Gargallo. Autoretrat presentat a l’exposiciód’Autoretrats de Barcelona de 1907-08

 PAU GARGALLO I L’ESCULTURA DEL SEGLE XX
• Introducció

"La plástica está en el espacio, la poesía está en el tiempo:
áquella es dinámica, la plástica es estática..."

“Totes les  raons per a justificar un art o una tendència artística, s’esborren i cauen davant de
l’expressió sincera i simple d’un home sensible i franc. M’agrada o no m’agrada. Així queda

justificat qualsevol valor no solament de l’art, sinó també el valor de l’home. Es necessita avui molt
valor per a expressar-se francament i sincerament. El culte a l’èxit és avui més fort que mai i res

millor no prova la mediocritat d’aquesta època”
Notes en català presses per Gargallo als anys vint, transcrites per M. Lluïsa Borràs

 al catàleg de l’exposició del centenari del naixement de Pablo Gargallo

Quan Pau Gargallo viatja a Paris amb una beca d’estudis, es troba un món nou ple depossibilitats. Per una part, el gran escultor francès, Auguste Rodin que serà per moltsartistes joves un mestre i un revolucionari, per l’altra, la tendència clàssica de l’esculturamediterrània grega i romana amb absència de moviment, representada per l’escultorArístides Maillol.
• La influència europea en Pau Gargallo

Auguste RodinDues característiques d’aquest escultor: El seu concepte d’escultura expressiva i eltractament que dona als materials.Rodin influeix en l’escultura del segle XX en dos aspectes:
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1. Els temes: Abans els temes estaven relacionats amb la mitologia, la religió, lapropaganda de personatges relacionats amb el poder…Rodin treballa ambtemes senzills, les seves figures són personatges extrets de la realitat: elpensador, les dones, les passions, les accions i el gest natural. Exagera lesexpressions amb un dramatisme que crea força, recargola els personatges entresi, gesticulen…Un fragment del cos humà té prou importància per representar-lo: les mans, un peu, un cap…2. El procediment de treball i els materials: Produeix escultura en sèrie, lafragmenta i la uneix de forma aleatòria. Treballa amb el marbre, bronze, pedracalcària… Recupera la manera de representar de l’artista del Renaixement italiàMiquel Angel Buonarrotti146

Esclau. Miquel Àngel Buonarroti. 1510Museu del Louvre. París. Marbre

Danaide. Auguste Rodin. 1889Museu Rodin de París. Marbre.

                                               
146 Michelangelo Buonarroti: Caprece ,1475 – Roma, 1564. Feia sortir de l’interior del marbre els personatgesi els deixava “atrapats” en la matèria. Va concebre figures com éssers atrapats en el bloc de marbre que, altallar-los, van alliberant les formes. Deixa inacabades les obres (“non finito”), ja sigui per voluntat de l’artista,ja sigui per abandó del projecte. Les figures expressen els sentiments i l’estat d’ànim de l’artista. Feia servir blocs de marbre italià i sabia,només observant les vetes del marbre, si era apte o no per fer-lo servir. (veure els esclaus de la tomba delpapa Julius II)
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Voluptuositat.Pablo Gargallo, 1908Marbre blanc, 48 x 28 x 23 cm.
Junt amb Pablo Gargallo,coincidiren a París, Pablo Picasso,Juli González, Manolo Hugué, entrealtres. Per ells l’escultura eraexperimentació, recerca de materialsi maneres de representartridimensionalment.Durant segles, l’objectiu del’escultura era representar el coshumà com un ideal de bellesa queestava estipulat segons uns cànonsde perfecció. Això era el ques’ensenyava a les escoles d’art. PeròAuguste Rodin i els escultors jovescreien en la llibertat i la força del’expressió i buscaven un canvi en lamanera de fer que caracteritzesl’escultura moderna del segle XX.

• Domina la tècnica i sobre aquesta base investiga.
• Es relaciona amb altres artistes com ell.
• Estudia i viatja.
• Aprèn d’altres artistes ja consagrats.
• Aprèn de nous moviments artístics
• Busca el seu propi estil durant tota la seva vida (“la

tranquil·litat estètica”), alternant la modernitat i      el classicisme.
• Un element que proporciona unitat a la seva obra ésl’estudi del cos i sobre tot, del cos femení com a símbol debellesa.
• A partir de 1922, crea formes mitjançant la incidència de lllum sobre el volum, una de les aportacions fonamentalsper l’escultura moderna.

• Biografia
Maella (Zaragoza) 5 de gener 1881- Reus (Tarragona) 28 de desembre 1934

Pablo Gargallo Catalán, és un dels exemples d’artista nascut fora deCatalunya però que la forçosa emigració de la família en busca de millores laborals, elportarà a Barcelona i és, en aquestes terres, on es formarà i començarà la seva carreraartística i on s’implicarà totalment en els moviments artístics catalanistes.
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Com un regal de reis, Pablo va néixer un 5 de gener de 1881 (any cap-i-cua) aMaella (Zaragoza). Maella és a la Franja, una zona que limita amb Catalunya i on es parla elcatalà en la seva variant dialectal. La seva mare es deia Petra Catalán i el seu pare, MarianoGargallo. Pablo va tenir 3 germans més: Amalio, Luis i Francisco.Els seus pares, d’orígen camperol, buscant un treball que els permetés viure millores van traslladar a Barcelona quan Pablo tenia 7 anys.En aquest any (1888)., la ciutat s’expandeix fora de les muralles, es preparal’Exposició Universal i triomfa un moviment cultural que proclama la modernitat, d’aquí elseu nom: el Modernisme (en altres països europeus: Art Nouveau, Jugenstil…) .Als 14 anys ja treballa en un taller de terrisseria i desprès com aprenent d’un famósescultor: Eusebi Arnau.  També va a estudiar dibuix a la Llotja, en el temps que li quedadesprés de la jornada diària.  Estudia dibuix i sobretot, escultura amb un altre gran artista iprofessor, Agapit Vallmitjana. Va ser un gran artesà, va dominar la tècnica escultòrica demanera extraordinària, el que li va permetre investigar amb molts materials: ferro, coure,bronze, pedra, guix…Als 16 anys coneix a Pablo Picasso, Isidre Nonell, Manolo Hugué i tants altresartistes que es reuneixen a Els Quatre Gats, un local modernista situat a l’actual casc anticde Barcelona (llavors Barcelona començava a créixer) que va ser el centre de reuniód’artistes i lloc simbòlic del Modernisme. Aquí comença la seva relació amb Pablo Picasso,relació que podrem constatar tant en els fets (quan marxa a París, Picasso ocupa el seuestudi i després mantenen molts contactes a la mateixa ciutat) com en l’obra de Gargallo,on ens constata la influencia del pintor malagueny.Als 17 anys feia la primera exposició a la Sala Parés.Els estudis a La Llotja i el viatge a Paris eren dos fets principals per la formació d’unbon artista. Als 23 anys torna del seu primer viatge a París i ja té un munt d’obra interessantrealitzada. És a Paris que coneix l’obra d’un escultor francès excepcional: August Rodin. Laseva obra es veu, en aquesta època, molt influenciada per aquest artista. Però a la vegadarebrà influències de tots els moviments artístics, que aniran definint el seu estil.

 La parella, Pau Gargallo, 1904 Bronze, 87 x 38 x 33   cm.

Eusebi Arnau li ajuda en la xemeneia de la
Fonda España (Barcelona) al 1901.Va treballar, per encàrrec de Domènec i
Muntaner147, al Palau de la Música (19007-09) i en lesestàtues de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau aBarcelona (1906-10), a la vegada que fa exposicions iinvestiga amb el coure per obtenir noves formes.Al 1913 torna a Paris amb la intenció dequedar-se. Conviu amb artistes amic com Picasso,Manolo Hugué, Juan Gris i coneix nous com AmedeoModigliani.Juan Gris li presentarà a la que serà la seva esposa, Magali Tartanson.Al 1914 esclata la Primera Guerra Mundial. Gargallo intenta allistar-se però permotius de salut no li accepten. A vegades, aquestes contradiccions són fonamentals ja quepot ser, si no hagués estat tant delicat de salut, hagués perdut la vida a la guerra com altres
                                               
147 Veure proposta del Romànic.
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artistes de la seva època. Ell i la Magali, tornen a Barcelona i es casen al 1915. Sis anysdesprès naixerà Pierret148, la filla que continua tenint cura de l’obra del seu pare.Al 1924 i amb problemes per la seva oposició a la política del general Primo deRivera, marxa a París i es fixa allí la seva residència. Continuarà rebent encàrrecs per laPlaça Catalunya ( s’urbanitza en aquest anys) i l’Estadi Olímpic de Montjuïc, el que ensconfirma la seva importància com a escultor ja que eren obres molt destacades a la ciutat.L’obra de Gargallo s’exposa amb èxit per Europa i Nova York considerant-lo undels escultors que va contribuir decisivament en la concepció escultòrica del segle XX.Al 1934, viatja a Catalunya per inaugurar una exposició. El seu estat delicat de salutfa que una pneumònia li provoqui la mort a Reus.

Autoretrat, 1904Tinta i aiguada sobre paper Ingres.30 x 26,4 cm.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES
Exposició Universal de 1888 “La febre de l’or” , organitzada per l’alcalde Rius iTaulet. Inaugurada per la Regent Maria Cristina149, mare del futur rei Alfons XIII. Lafamília Gargallo arriba a Barcelona des de Maella, a la Franja. Pablo té 7 anys.La Primera Guerra Mundial (1914-18), i els seus efectes a Catalunya, va accentuarels problemes socials fent els pobres més pobres i creant un malestar que es va traduir enuna sèrie de manifestacions tràgiques que van acabar amb centenars de morts. Llavors laburgesia va recolzar la monarquia de Alfons XIII i el cop d’estat (1923) del dictadorGeneral Primo de Rivera que la representava. Però aquest era anticatalanista i amb la sevapolítica, va crear un sentiment nacionalista entre les classes obreres i mitjanes quefusionaren el republicanisme (en contra de la monarquia) i el catalanisme (en contra de lapolítica del dictador). Gargallo va patir els efectes de la política riverista quan ocupava el

                                               
148 Pierret Gargallo de Anguera és la filla de Magali i Pablo que, primer amb la seva mare i després sola, hadatat, catalogat i escrit sobre l’obra del seu pare. Avui en dia és la persona que segueix buscant obradesapareguda i reivindicant la universalitat de la figura del seu pare com a gran escultor del segle XX.
149 Regent: Mª Cristina, mare del rei, ocupava el càrrec d’aquest perquè encara no tenia la majoria d’edat. Lesdones a Espanya no poden ser reines. El govern espanyol estudia canviar aquesta llei actualment (2006).
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càrrec de professor a l’escola d’Arts i Oficis, sent destituït, el que va provocar la marxa detota la família a París.El 14 d’abril de 1931 es proclamada la República Catalana per Macià.Gargallo mort el 1933.
• Què podem trobar de Gargallo al voltant nostre?
Segur que hem passejat moltes vegades per parcs o ciutats i no ens hem fixat en lesescultures que hi ha exposades. Barcelona és un museu i conté escultures de famososartistes com Gargallo.Parc esportiu de Can Dragó (Sant Andreu) 1991(es va fondre amb posterioritat a lamort de Gargallo en base a fotografies i sota supervisió de la família de Gargallo)Montjuïc, Salutació olímpica. Genets de l’estadi olímpic fets com encàrrec quanera a París (podem veure una còpia a la porta del museu de Gargallo a Zaragoza.)Façana del Teatre principal de Terrassa (1901) (conservada només en part)Caràtules del Teatre Bosc (avui cine Bosque) (1907)Palau de la Música (1908-09)Parc de la Ciutadella. Retrats del pintor Josep Lluís Pellicer (façana del Parlament) idel actor Lleó Fontova (monument exent)
• Moviments artístics que va viure Pau Gargallo.
• Modernisme S’inicia al voltant de 1890 i al 1907, comença a declinar.L’optimisme i la vitalitat de finals del segle el van propiciar i tota la societat el vaaccepta en ares d’un afany de modernització i europeísme fins i tot elsanarquistes150 van ser entusiastes amb el moviment). Una de les figures mésdestacades del Modernisme Català és Santiago Rusiñol151. Encara que Gargalloparticipa en la creació de projectes modernistes, és l’època d’aprenentatge i laconcepció és d’altres (com Domènec i Muntaner, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

i Palau de la Música Catalana) .Música: “Lo cant de la muntanya” Felip Pedrell, “L’emigrant” Amadeu Vives,“Un llop de mar” Habanera. Anònim; “La Santa Espina” Enric Morera 1906;“La filla del Marxant” Miquel Llobet; “El cant d la senyera” Lluí Millet- JoanMaragall; “El camí” Jaume Pahissa 1909; “Goyescas” Enric Granados;“Serenata espanyola” Joaquim Malalts
• Noucentisme (Impulsor Eugeni D’Ors “Xènius”, escriptor i filòsof). Pren elnom dels nou segle que comença, el 1900. A partir de 1911 s’imposa aCatalunya aquesta estètica definida per la inspiració clàssica i mediterrània, elracionalisme, l’apologia del “seny”, de la mesura, de la norma, el rebuig a laretòrica, l’intimisme i el culte a l’obra ben feta. Màxims exponents en poesia:

Carner i Guerau de Liost; en pintura, Torres García, Sunyes i Nogués; en esculturaClarà, Rebull i el propi Gargallo i entre els arquitectes, Goday. Gargallo, comhem dit, forma part d’aquest moviment que busca un nou llenguatge en les artsi participa en manifestacions noucentistes com la revista Papitu , exposant al Saló
de les Arts i els Artistes 152al 1910 o dins dels artistes de l’Almanach dels noucentistes

                                               
150 Anarquisme: Pensament polític que rebutja l’organització de l’estat.
151 Veure propostes sobre aquest artista.
152 Va exposar amb aquest grup durant els anys que va viure a Paris i per tant la seva relació amb elnoucentisme perdura fins i tot quan viu fora de Catalunya ( del 1911 al 1927 participa en varies exposicions)
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153d’Eugeni d’Ors. Va ser professor de l’Escola Superior dels Bells Oficis entre 1920i 1924 però va ser destituït junt amb la majoria dels professors per la sevaoposició a les idees del dictador General Primo de Rivera.Música: “Sant Martí del Canigó” Pau Casals; “El giravolt de maig” EduardToldrà, 1928; “Cançó d’amor i de guerra” Rafael Martínez Valls, 1926; “El cantdel poble”  J.A. Clavé, Amadeu Vives, Josep Maria de Sagarra; “Muntanyesregalades” Popular; “L’hereu Riera” Popular; “La balanguera” Popular.
• Cubisme. Destaca la seva relació amb Picasso. Quan Picasso preparava elsesbossos pel quadre Les demoisselles d’Avinyon (Les senyoretes del carrerAvinyó), Gargallo va veure els dibuixos i va quedar impressionat. Poc desprésva realitzar Pequeña màscara con mechón (1907) Mides 8x6x3. En els estudissobre Gargallo no es reconeix, fins ara, la seva implicació en el cubisme. Peruna part, estan els que consideren el cubisme com un moviment bàsicamentpictòric que busca representar la tridimensionalitat en la superfície plana i pertant l’escultura no està ben definida dintre d’aquest moviment. Per l’altre estanels que consideren el cubisme com una recerca de nous llenguatges, en unmoviment força complex que trenca amb la tradició. En aquest sentit, Gargallotracta els materials de forma totalment nova: retalla, doblega, repussa, forja,cisella…Les seves màscares tenen relació amb les màscares africanes que escomençaven a col·leccionar a Europa (André Derain en tenia una que coneixiaGargallo) encara que hi ha autors  que no veuen més que una puntual influènciad’aquestes màscares que van influenciar tant en l’obra del cubistes com esreflecteix en l’obra bàsica del cubisme picassià, Les senyoretes del carrer d’Avinyó. Elcert es que si Gargallo rep la influència de les màscares africanes i del cubisme,és capaç de fusionar en la seva obra aquesta influència amb les arrelsmediterrànies del classicisme en els que s’havia format, donant a les sevesmàscares una elegància grega i un toc molt personal que les fan úniques.
• Surrealisme: “El surrealisme té un mal: és excessivament literari. Els assumptes quasi

sempre són obscurs. L’espectador o es malfia o es lliura incondicionalment. Ambdues coses són
pernicioses. Generalment no s’ha establert encara un equilibri perfecte entre els diversos
elements que l’integren: cor, cervell, ulls. Queda fragmentat, incomplet, encara. Ha sabut, però
trobar harmonies noves. Chagall, Marx Ernts, Miró, Papazoff, Dalí, en són ja una
magnífica realitat” (Paraules de Pau Gargallo en Converses de “La Nau”, juny1928 Josep M. Masip L’escultor Gargallo i l’art Modern.

CICLE INICIAL
Maella, hacia 1888…¿Quién ha hecho esto? El guardia que le estaba mirando tenía la voz fuerte y ruda por el reproche,dirigiéndose a ese niño agachado, aún con la tiza en la mano, que había dibujado un gallo sobre elsuelo de piedra y ahora se sentía culpable…La anécdota me la contaron hace muchos años unosancianos, familiares de Maella.
Pierret Gargallo de Anguera
DIBUIXAR EN L’ESPAI

 Pablo Gargallo dibuixava les seves figures amb les línies de força del rostre, construintformes amb l’espai buit. Observeu aquesta imatge.
                                               
153 Almanach dels noucentistes acabaria sent el manifest de les idees del moviment d’artistes i  pensadorscatalans.
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Cap d’arlequí II, 1929Xapa de Coure 21 x 28x 17 cm.Família de l’artista

Gran profeta (detall) 1933
De la mateixa manera, el conceptede “dibuixar en l’espai”, es pot prendrei a partir d’ell, investigar maneres deconstruir formes tridimensionals. Lanostra visió permet que només ambuna línia es pugui acabar de formar unespai i una forma definida. Tambépermet retenir una imatge durant untemps, fent possible la formació d’unaforma o un moviment de imatgesestàtiques consecutives (cinema). Peraixò es proposa formar imatges amb lallum amb moviment ràpids i repetitiusd’una persona i coordinats entre variespersones per formar un conjunt.Aquesta performance la poden gravar fentque cada grup composi una figurasobre un fons fosc.Seria molt interessant investigarnoves formes de construir en l’espaiamb diferents mètodes i materialsreflexionant sobre aquest concepte de“dibuixar en l’espai”.

L’ESCULTURA DE LA FIGURA HUMANA
CICLE INICIAL

Es parteix de dues obres clàssiques de Gargallo: Les aiguaderes de 1925 i Petitavoluptuositat agenollada de 1907, les dues en terracota.
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Amb aquest cicle s’ha de començara treballar el modelatge ambdiverses tècniques i materialssenzills. Presentem el ninot articulati el seiem en un cub de paper.Aquest serà el model. Tambépresentem el metre que començarana utilitzar-lo d’una manera naturalper aconseguir l’objectiu dereproduir una figura proporcionadaen plastilina.De moment utilitzarem el colormarró per tota la figura i seguim elspassos següents:
1. Observació de la postura de la figura que s’ajustarà al terra i alcub amb cinta adhesiva perquè no es mogui.(utilitzeu cinta depintor perquè no  deixa rastre després).2. Donem una planxa de cartró de 15 x 20 cm. aproximadament ques’ha de cobrir amb plastilina ja que forma part del pedestal del’escultura.3. Després fan un cub amb la plastilina d’aproximadament 5 x 5 cm.Aquí entra un concepte geomètric com una paraula normal dinsdel vocabulari. La imatge i la paraula repetida van quedant en lamemòria. Aniran mesurant amb el regla els costats percomprovar que són de la mida i iguals. Una vegada s’ha fetl’intent deixem el cub tal com quedi.4. Col·loquem el cub al seu lloc.5. Ara tracem una línia a 5 cm. del cub on aniran els peus.6. Es fan dos cilindres o xurros de 18 cm. no massa prims.7. Doblar i col·locar-los en el suport mirant que el taló del peuestigui trepitjant la línia.8. Ara es fa un altre cilindre (es preferible aquesta paraula a xurro)de 10 cm d’alçada. Aquestes mides que donem poden canviarsegons el maniquí de que disposem. Per això és importantensenyar com els mesura el tors. El farem per l’esquena del ninotfins a les espatlles.9. Aixafar el cilindre per donar-li la forma i inclinar lleugerament eltors al nivell de la panxa que calcularan els infants.10. Amb ajuda d’una eina o del dit, es modelen els glutis una micaaixafats pel pes del cos i s’ajunten bé les cames amb el tors.11. Es fan els braços comparant amb el maniquí la mida i escol·loquen.12. El car és una bola amb coll que es posa al final. aquest cap es porrecobrir de cabell i no.13. S’asseguren les juntes i es envernissa tot el ninot de plastilinaquedant un aspecte com si fos fang.14. A 2on podem polir els detalls de la columna, genolls, pit, bessons…15. Per donar un aspecte de bronze vell a la figura es pot passar un drap amb betum  ques’introdueix per les juntes i desprès s’envernissa.
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• Vocabulari
Cub - Pedestal - Modelar - Ninot articulat

CICLE MIG

MÀSCARES
• Objectius: Comprendre el  procés d’elaboració de les escultures de Gargallo

basades en la simplificació dels elements de les faccions del rostre.
• Comprendre el buit com a part de l’escultura.
• Ser capaços d’elaborar projectes en pla i construir una forma tridimensional.
• Aprendre el procés de creació d’un artista a partir de la concepció de projectesque comporten investigar gràfica i conceptualment, esbossar, planificar,construir en pla i l’espai, vetllar pels acabats i la presentació
• Relacionar a dos artistes de l’època i saber els temes que influenciaven icomunicaven les seves obres: Gargallo (escultor) i Montsalvatge (músic).
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LES MÀSCARES DE GARGALLO APLICADES A L’OBRA DEMONTSALVATGE
Objectiu:

A partir de l’audició i presentació de l’obra “El gat amb botes”154 de XavierMontsalvatge i de l’estudi de l’obra de Pau Gargallo, preparar la representació d’aquestaòpera utilitzant màscares com les de Gargallo fetes pels alumnes amb paper , cartró i pastade paper.
FITXA DE L’ACTIVITAT: El gat amb botes

A partir de l’estudi de les màscares de Pau Gargallo, i en base als personatges del’òpera de Montsalvatge, projectar i realitzar una sèrie de màscares amb pasta de paper ,cartró i diferents papers. Una vegada seca la màscara es poden pintar imitant el color delcoure utilitzant esponges i el color daurat per ressaltar els sortints de les cares o bé ambcolors. Les disfresses que acompanyin a aquestes màscares han de consistir en un jersei ipantaló (o mitges) negres. És important comprendre la importància estètica de la màscara ique destacar-la. Les cares es pintaran de blanc i a sobre es posaran la màscara que podensostenir amb la mà o si no perd la forma, amb una goma.

L’OBRA DE XAVIER  MONTSALVATGE : EL GAT AMB BOTES
• Qui era Montsalvatge…?
A la pregunta “Què canviaria enaquesta vida?, Montsalvatgerespongué:
“Demanaria que les pedresfossin toves i que hom poguésjeure al seu damunt; que la sorrai les terres fossin comestibles isaboroses; que d’una bufadahom pogués apartar un núvol osituar-lo davant del sol; queamb un xiules provoquéssim lapluja o la calma; que amb unmínim gest de la mà, el solpogués escalfar-nos com desitgéssim o que la lluna produís una nit instantània estelada,fresca i perfumada…”                    Entrevista de l’escriptor Josep Carol a Montsalvatge.
Xavier Montsalvatge va néixer a Girona el 1912. Es trasllada a Barcelona on estudia ambmestres com Morera, Millet, Toldrà, Costa i Pahissa. Coneix les obres de Falla, Stravinsky,

                                               
154 S’acompanya el text de l’obra en castellà i anglès. Hi ha l’opció de traduir-la, inventar el text o representar-la en castellà o anglès Tot depenc de la col·laboració entre les àrees.
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Shönberg de la mà de compositors i intèrprets com Rubinstein, Landowska, Casals o elsBallets Russos de Diaghilev155.Ha escrit música des de simfonies a òperes, per ballet i el cinema (pel·lícules d’artistesplàstics amb la seva música: Goya, Velázquez… ). Ha rebut molts premis pel seu treball.Va morir a Barcelona un maig del 2002.
• L’òpera “El gat amb botes”

El 10 de gener de 1948, s’estrena al teatre del liceu de Barcelona, la primera òperade Xavier Montsalvatge, “El gat amb botes” (una òpera és una història cantada iteatralitzada). La cantava una soprano Toñy Rosado i el tenor Anglada amb escenaris(decoració de cada escena que inclou fons i elements dins de l’escenari) de Muntanyola icoreografia (presentació dels personatges, disposició en l’escena, entrades, sortides…) deMagrinyà.El gat amb botes (1679) és un conte de Charles Perrault, dedicat als nens, tot i quel’obra de Montsalvatge està pensada per ser sentida, o sentida i contemplada, per un públicgeneral.Consta de 5 quadres:
• 1er. Quadre:Un pobre moliner es lamenta de no haver heretat més que un trist gat que noserveix més que per menjar-se’l. Davant d’aquesta possibilitat, el gat li suplica que li perdonila vida i a canvi, ell aconseguirà per ell una fortuna, un regne i la mà d’una princesa. Nomésnecessita unes botes, una espasa i un barret de noble. Al final el moliner accedeix.
• 2on. Quadre:Al bosc. El moliner acudeix a la cita amb el gat i li porta les botes, l’espasa i elbarret. El gat s’ho posa tot i a continuació, sorprèn al seu amo, caçant  unes llebres ambgran agilitat.
• 3er. Quadre:A l’estranya cort del rei…Es presenta el gat oferint-li una llebre com a obsequi delseu amo, el Marquès de Carabàs. El Rei està encantat amb el regal i es creu la mentida del’imaginari personatge inventat pel Gat. Aquest li diu a la Princesa que té un missatge delseu amo, que està perdudament enamorat d’ella i bla, bla, bla…amb tanta gentilesa que laPrincesa li demana al gat que transmeti al Marquès la seva emoció per tan boniquesparaules.
• 4t. Quadre:Al bosc novament el Gat exigeix al moliner  que es llenci al riu. Malfiat, accedeix ide seguida, el Gat comença a cridar demanat auxili, sabent que el Rei i la seva Cort, estroben de cacera a prop. Alarmats pels crits i assabentant-se que el que s’ofega és elMarquès de Carabàs, ordena salvar-lo i donar-li roba nova. Presentat com el Marquès deCarabàs, la cort és invitada al Palau del Marquès per sorpresa del moliner.
• 5è. Quadre:

Al Palau encantat de l’Ogre. Aquest monstre de tres ulls  i cinc peus està indignatper l’atreviment del Gat que el desafia entrant al palau. Se’l vol menjar però el gat tempta elseu orgull desafiant-lo a convertir-se en diversos animals: un lleó, un ocell i finalment, unratolí que mata el Gat d’una arpada.
                                               
155 Explicar la relació entre els ballets russos i les creacions de Gargallo de la Ballarina. Veure llibret de J.M.Sert
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En aquest moment arriba la cort i el Rei meravellat no dubta en acceptar-lo com afutur marit de la seva filla. Ordena el Rei que es comenci la festa i les danses on intervenentots els personatges de l’obra.El Gat es dirigeix al públic dient-los que la seva feina ha acabat i que no li queda més quedormir en el tron que ha aconseguit pel seu amo, el Marquès de Carabàs.
“El conte s’ha acabat

i la meva missió també.
Resto al tro,

 doncs ell em protegeix,
I mentre la festa segueix,
Les noces han començat
En el tro que he guanyat,

Plum!
Ara hi puc descansar.”

(traducció pel treball de l’autora)

Fi

Pàgina personal: http://www.montsalvatge.com/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xavier_Montsalvatge_i_Bassols

CICLE SUPERIORExercicis d’alumnes de cicle superiorMaterials: Coure, làmines de metall tou, tenaces, tisores, cutter, soldador i estany.
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En aquest cas es va visitar un dissabte al matí, l’exposició de Pau Gargallo de LaPedrera amb unes quantes alumnes de 5è i 6è, voluntàries per participar en aquestexercici.Posteriorment, van fer el disseny dibuixat i en paper. Van muntar la màscara en cartolinaper veure si funcionava. Una vegada confeccionada en paper i muntada, es va passar elpatró al metall  o metalls escollits que es van retallar i ensamblar ja sigui amb soldadura oamb talls.Les obres estudiades van ser:

1.Faunesa amb arracades, 1915. Coure  2. Cantant delcarrer, 1915. Coure  3. Jove de cabell arrissat, 1911. Coure 4.Petita màscara de perfil, 1912. Coure 5.jove amb serrell,1912. Coure  6. La Rialla , 1915. Ferro 7. La Tragèdia, 1915.ferro 8.Màscara de star, II, 1927. coure 9. Gran ballarina II,1929. Ferro. Patrons10. Arlequí, 1929. Coure. Patrons
Cites  per comentar

“ Al meu Pare no se li donaven gens bé les matemàtiques. Un dia m’havien posat un petit problema,fàcil, infantil. Jo devia tenir uns 11 anys. Al tornar a casa, el meu pare va afirmar: ‘Titeta, te’lresoldre’. Durant mitja hora no va poder fer-lo. Va arribar llavors en Soler y li va dir: ‘És evident queno saps, ho faré jo. De poc es maten els dos, barallant-se. I va venir Princet156, el matemàtic. Aquellera un home formidable!: ‘Mais Pierret, mais c’est rien de tout!’ /(Pierret, això no és res!)/.Crac.Crac.Crac! Ho va posar tot en ordre. I…em vam posar un zero com una catedral!. Es clar, el vasolucionar d’una forma tan extraordinària que la professora va deduir que no l’havia fet jo”Pierret Gargallo
“… Carrer de la Cuesta amunt ens creuarem amb Pau Gargallo, que baixava per la vorera oposada;petit, rabassut, amb uns ulls vius i penetrants. Anava descamisat, sense res al cap, i duia un pot dellet a la mà…”

                                               
156 Maurice Princet, conegut com el “matemàtic dels cubistes”, era un expert matemàtic al que li agradavamolt l’art. Va assessorar en temes matemàtics cubista (quarta dimensió, el nombre d’or…) alguns membresdel moviment. Va ser un gran amic de Gargallo. Iscle Soler, actor català famós per les seves interpretacionsde les obres de Serafí Pitarra.
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Jaume Pérez Unzueta. D’ací d’allà, n. 97, gener 1926 Pau Gargallo- L’art català a l’estranger
“Soc partidari de l’art per l’art, de l’art de cada instant o de cada època; ben viu, llunyd’anacronismes; de l’art que camina. Cal caminar; es poc caure, cert, però també es pot arribar.Contràriament, el que no camina recula. És una posició de vençut./…/Cal l’abstracció. El realisme , en essència, tendeix a esborrar la personalitat, fins i tot col·lectiva, enart. Els grecs, quan foren més purs eren abstractes/…/Un dia se’m va ocórrer fer una màscara en planxa, al meu taller, i enfront d’ella…vaig saltar decontent. El cor em deia que havia trobat alguna cosa!. Alguna cosa, amic, de possibilitatsil·limitades, vastísimes. Això era als temps heroics del cubisme./…/Hi ha el factor llum. Puc suggerir vibracions més intenses d’expressió, psicològica i,  encara,fisiològicament parlant, amb planxes. Puc realitzar, vivament, pestanyes, cabells, les cordes d’unaguitarra. Puc dir més coses, breu; hi ha més possibilitats en aquesta plàstica que en la tradicional.Em serveixen, aplicats, elements de l’escultura, de la música, de la poesia, de tot l’artcontemporani.”Paraules de Pau Gargallo en Converses de “La Nau”, juny 1928 Josep M. Masip L’escultor Gargallo il’art Modern.

Temes relacionats amb altres àrees
• Superfícies còncaves i convexes.
• Materials: origen dels materials, grau de fusió i mal·leabilitat. Objectiu, comprendre elsdiferents tipus de treball i possibilitats que ofereix un material. Des de la facilitat detreballar retallant o retorçant un metall com el coure o l’estany, passant per la fusió dematerial com el plom que permeten a partir de motlles crear formes arrodonides o laduresa del bronze o el ferro que permeten exposar-los a la intempèrie i canviar així elseu aspecte i color (com el bronze).

ALTRES TEMES:
• Autoretrats escultòrics

• Rodin i la revolució de l’escultura moderna.
• L’evolució de Gargallo cap a la construcció de volums amb el buit.
• Influència de Rodin i Maillol en Gargallo.
• Les relacions entre Picasso i Gargallo: els temes.
• Altres escultors del buit: Chillida Juli González, Calders.
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
• Museu Pablo Gargallo (Zaragoza)
• Escultura urbana a Barcelona: Parc Pegaso (Auriga)

DOCUMENTACIÓ
•  Bibliografia
1. Pablo Gargallo. Catàleg de l’exposició de l’IVAM 29-1/ 2-5-2004 . Institut Valenciàd’Art Modern, Valencia 2004. Generalitat valenciana. Coordinació Irene Bonilla.Comissari: Rafael Ordóñez.2. Gargallo. Catàleg de l’exposició de la Caixa de Catalunya. La Pedrera (Barcelona)30 –octubre-2006/ 28 de gener de 2007. Director: Alex Susanna. Comissari: RafaelOrdóñez3. Pablo Gargallo. Dibujos. Mª José salazar i Rafael Ordóñez. Monografias de artecontemporáneo, 5. Museo Nacional Reina Sofia. Madrid 1998
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4. Pablo Gargallo. Sala Leándre Cristòfol. Catàleg exposició 5-3 al 6-4-1997. Lleida .Museu d’art Jaume Morera5. Gargallo 1881-1981. Exposició centenari. Ajuntament de Barcelona. Palau de laVirreina. Abril-maig 1981. Barcelona6. Les sculptures de Picasso.  Henry Kahnweiler, Daniel. Les editions du Chêne Paris1948. Paris, Gener 1949.7. Esculturas de Picasso. Obra completa. Spies, Werner. Editorial G.G. Barcelona19718. Una aportació a l’escultura animalística catalana. Josep Pujol Montané (1893-
1978).  Diputació de Tarragona. Museu d’art  odern de Tarragona. Exposició 31 degener al 3 de març 1996.9. Catalunya en l’Espanya moderna 1714- 1983.  Exposición en el Centro Cultural Villade Madrid. 24 mayo- 24 junio 1983. Generalitat de Catalunya.

▪ Web
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pau_Gargallo
Museu Pablo Gargallo de Saragossahttp://www.aragob.es/edycul/patrimo/museos/gargallo.htm
Visita virtual al museu (bastant lenta)http://cmisapp.zaragoza.es/contenidos/museos/gargallo/virtual/index.htm
http://www.xtec.es/~jarrimad/contemp/gargallo.htmlUna entrevista interessant amb l’escultura Paz Fígares per conèixer el procés creatiude l’artista. Les seves obres són delicades i busca en moltes ocasions la temàtica infantil.
http://www.pazfigares.com/index.html
Museu Rodin (en francès)
www.musee-rodin.fr/
Camille Claudelhttp://www.musee-rodin.fr/accueil.htm

ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET
• Pau Gargallo
• August Rodin
• Arístide Maillol
• M. Àngel Buonaroti
• P. Picasso
• J. González
• M. Hugué
• X. Montsalvatge
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ESCULTURA I ESPAI
▪ Què és una escultura?
Una escultura és una figura en tres dimensions fabricada amb diversos material des del bronze alsreciclats.
A Occident l’escultura ha tingut una funció religiosa, política i decorativa. Actualment, esconsidera que l’escultura s’exposa per aconseguir en la persona que la contempla un plaerestètic.A Orient l’escultura sol tenir  una utilitat (Netsuke) o un significat religiós (Figura de Ku).Els japonesos tenen una llarga tradició en l’art de esculpir de forma molt sofisticada,passadors que denominen netsuke. Serveixen per lligar les bosses a les cordes que pengendels seus cinturons.Els tòtems són l’escultura més espectacular de l’art primitiu dels indis nord-americans:tsimshian, haida, kwakiutl, tlingit, bella coola i nootka. S’esculpien en zones de grans boscosdes d’Alaska fins a Washington. La mida oscil·lava entre els tes i els 30 m. Un tòtem era unsímbol de prestigi social i recollia la història de la família amb una complicada decoraciód’animals i símbols. Es col·locaven davant de les cases que només habitaven a l’hivern jaque eren nòmades. Quan s’acabava un tòtem i es col·locava, es feia una cerimònia on esrelataven oralment les llegendes allà esculpides, llegendes i mites dels avantpassats d’unafamília. La fusta utilitzada és la de cedre.Al llarg dels segles, a les primeres civilitzacions properes com Egipte i Mesopotàmia i a lazona europea d’Occident, l’escultura i l’arquitectura han anat paral·leles ja que moltesvegades, l’escultura formava part de l’edifici, com les cariàtides gregues, columnes ambfigura de dona que aguantaven els sostres dels edificis.Es pot dir que al segle XIX, a França i amb l’escultor Rodin, comença l’escultura moderna.De la mateixa època són Camille Claudel i Edgard Degàs. Aquest últim fa un collage ambles seves escultures, introduint materials com teles, sabatilles, tutús, amb els materialsescultòrics. La idea era que els objectes reals podien apropar l’espectador a l’escultura. Aprincipis del segle XX, l’art vol cercar allò que defineix els seus temps, el que representa lamodernitat i es moment en que es busquen noves formes i nous materials. D’aquesta èpocasón Constantin Brancusi, Jacob Epstein, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Naum Gabo,Pablo Gargallo, Salvador Dalí…La segona meitat del segle XX comença per un art de postguerra. Acabada la 2ª. GuerraMundial, Europa es replanteja la funció de l’art i l’escultura es fa més íntima. Es busquenels orígens en els materials tradicionals, els models ètnics d’altres cultures i les formesclàssiques. A Espanya, els artistes pateixen una postguerra i una dictadura, des del 1939,quan es va acabar la guerra civil que durarà fins la mort del dictador al 1975. L’escultura ésel reflex d’aquella societat. Els artistes que no han mort i han pogut exiliar-se, segueixenl’art europeu o americà. Són d’aquesta època: Henry Moore, Barbara Hepworth, ConstantinBrancusi, Alberto Giacometti, Eduardo Paolozzi, Marino Marini.A finals de segle Alexandre Calder157 i Joan Miró primer i Jeff Koons (Puppy, el gos del M.Gugenheim de Bilbao), Tony Cragg, Bill Woodrow que representen el canvi de centreartístic de Paris a Nova York i la utilització de materials diversos i quotidians que nonecessiten un coneixement i habilitat tècnica tan acurat com els escultors tradicionals.Aquest fet els permet posar més atenció en el procés artístic i concepció de la peça que enla tècnica d’elaboració.Les instal·lacions són el resultat d’un canvi d’ubicació de les escultures que fugen delsmuseus per apropar-se a l’espectador. La reacció dels que contemplen una obra en plena
                                               
157 Veure el llibret sobre el circ.
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natura és part de l’objectiu. La natura, el paisatge són transformats i utilitzats com a llocsper desenvolupar la instal·lació. Christo i Jeanne-Claude Christo, Anthony Caro, JosephBeuys i a Catalunya, Perejaume, són alguns exemples.

SUSANA SOLANO
Text: IMAGEN Y MEMORIA

“ Muchas son las experiencias que conforman la piel de nuestra vida. Pero algunasde ellas tienen la capacidad de penetrar como flechas en el interior de la existencia,alcanzando sin orden ni concierto determinadas zonas neurálgicas que constituyen
el motor de los actos, del pensamiento de los siempre intrincados resortessentimentales. Esas experiencias profundas –tan nuestras, sólo nuestras- acabanpor transformarse, inconsciente o voluntariamente, en un universo dominado por lamemoria y la imagen.

La imagen de la memoria se archiva fuera del tiempo, navegando en libertad por los irregularesespacios del yo, a la vez que se reserva el derecho de emerger u ocultarse a su antojo. Lametamorfosis de las experiencias que marcaron compases en nuestro ritmo vital supone, también,impulso y motivo para la creatividad, una forma de comunicación con el mundo cuando se haoptado por renunciar a la lógica convencional, a situar los hechos en un instante preciso y a valersede un lenguaje común a todos. Porque el arte atraviesa los vaivenes temporales y es, debe ser,rebelde a las convenciones.”         París 1989. Susana Solano. Aurora GarcíaArtistas españoles contemporáneos nº 6. Escultura.  Fundación Argentaria  Madrid 1997 (monografía)

▪ Biografía
Nascuda al 1946 a Barcelona. És, pot ser, l’escultora espanyola més conegudainternacionalment.En les seves escultures utilitza materials com el ferro, plom, malla metàl·lica als queincorpora a vegades, altres objectes.Les obres són una metàfora de records i vivències de l’artista i prenen una caràcter poèticfent referència a elements de la natura com l’aigua, la llum i la terra.El seu interès per altres cultures i el comportament de l’ésser humà en la natura, la porten ainvestigar altres medis com la fotografia i el dibuix.Actualment viu i treballa a Barcelona.
CICLE INICIAL

Records del viatge a Àfrica: Susana Solano

Lalibela és la ciutat on viatja Susana Solano i de la que ens parla en els seus records. Ésuna ciutat del nord d’Etiòpia, la segona ciutat santa del país, desprès d’Aksum. Es unimportant centre de peregrinació. Està situada en l’estat federal d’Amhara a 2.500 d’altitudsobre el nivell del mar (msnm) . El 2005 la seva població era de 14.668 persones, 7049homes i 7619 dones.
* * *
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Àfrica és moltes coses a l’hora: color, alegria, rituals, pobresa, treball, lluita, ingenuïtat…aixícom els seus contraris. Els olors son rebutjats algunes vegades quan la intensitat s’imposa ifereix els sentits./…/En el dia a dia, tot parla de la natura.
* * *Ibrahim de Darkoye m’ofereix un bol amb aigua i lluna.
* * *

Desprès de les pluges torrencials, a l’Àfrica l’aiguacorre fangosa per qualsevol lloc. Els infants juguen enella i, al sortir, els seus cossos brillen al sol.
* * *

* * *
Uns dels primers plaers en arribar a un aeroport africà es olorar i mastegar la densitat del’aire.

* * *
M’agraden els mercats acolorits; olorar i veure la vida; com la gent va i ve, com sónpresentats els productes i els rumors que envaeixen l’espai. Em ve a la memòria la plaça queocupava una dona gran en un mercat de Lalibela. Tenia com a únic producte a la venda,una llauna mitjana de tomàquet concentrat que va anar venen a cullerades, una a una, adiverses dones.

* * *Vam passar el dia amb els ferrers. Ens vam donar de menjar el to, una pasta molt espessade mill amb salsa de fulles de baobab – Habitualment, la dieta local és simple i nomésjustificada com un acte necessari – que va ser servida en un recipient comú disposat en unracó del  terra.
* * *En Lalibela, Getatxo em mira de reüll al llarg del dinar. Mai ha utilitzat els coberts.

* La presentació de l’activitat comença amb el power point que teniu al cd.

▪ Activitats:
Partim del conte que trobareu a la biblioteca pública 158:
                                               
158 Si no teniu aquest conte caldria un catàleg sobre escultura africana que trobareu fàcilment en qualsevolbiblioteca.
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SELLIER, MARIE I LESAGE, MARION. (2003) Àfrica, pequeño Chaca.Zaragoza: Edelvives
En aquest conte, a més de tenir unes meravelloses il·lustracions, es fa un recorregut perl’escultura africana a través de la història de les seves pàgines.Us proposem que fem una escultura a partir d’un cullerot o forquilla de fusta. Com podràobservar l’alumnat, les escultures estan fetes amb material de fusta i desprès pintades.Les culleres es solen comprar sense envernissar per això abans de pintar és necessari feruna passada amb cola i aigua que fa de tapa porus.Aquí proposem un exemple perquè pugueu portar una mostra, després cada infant ha defer el que desitgi una vegada vist i comentat el conte.Quan es seca la cola, es pinta de blanc i quan es seca, es dibuixen motius geomètrics per ladecoració similars als de la pàgina 24, anomenada màscara de pluja , de Burkina Faso. Totesles escultures representen éssers animats, déus o persones i per tant tenen ulls i boques oorelles…Per pintar la decoració es pot utilitzar el marró fosc i el marró vermellós. Elscolors de les escultures africanes solen mostrar els colors de la terra. També se li pot afegirplomes, corda, espart, petxines, boletes de collarets, petites pedres…Quan estigui seca li posem un petit clau de cap de cercle i es pengem afegint un nom a cadauna d’elles i explicant què representen. Per exemple: Akiri, la deessa de la bona sort. Cadainfant escriu acuradament, aquest petit text en un rectangle de cartolina marró o negre ambbolígraf daurat o platejat i el posarà al costat de la seva escultura. Àfrica, escultura i conte.Seria interessant consultar el mapa d’Àfrica. La forma d’aquest continent és molt atraientpels infants i fàcil de reconèixer.

CICLE MIG
Fotografia: Susana Solano

Al Balneari …La gent transitava en moviments lents per entre lesaigües;/…/Des del fons, apreciava que, al incidir enla superfície de l’aigua, el sol realitzava un tall en elscossos sense cap. Tot el que havia ficat sota l’aiguaes tallava, aparentment, al creuar la línia de lasuperfície. Buidant els pulmons d’aire i amb lacàmera fotogràfica protegida i submergida,observava…en el fons.

Al bosc…Estirada al terra, amb la càmera en moviment, vaig fotografiar el sostre format per la copadels arbres- el cel i la llum del sol com a límit- escoltant la remor  dels silencis.
* * *Totèmics, són els animals sagrats, com caimans o tortugues, que cohabiten amb la gent a lacasa familiar. Curiosament, se m’ha contagiat l’esperit dels animistes, o potser sempre elvaig tenir.
* * *
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Si pogués esborrar, possiblement esborraria les meves petjades.
▪ Activitats
A partir d’aquestes frases de Susana Solano, el comentari i la comprensió del que volen dirsempre amb el reforç d’imatges, proposem fer un safari fotogràfic. S’ha d’aconseguirimatges de la realitat. Encara que la imatge només tindrà dues dimensions el que ensinteressa és la representació de les coses que en tenen tres dimensions. I també, captartextures dels diferents materials que puguin formar part d’una escultura: metalls, terres,plàstics… Les persones són escultures vives. S’han de captar les accions que, congelades(tal com queden en una escultura), siguin interessants i comuniquin coses.També es busquen formes especials: ferros, blocs, portes, contenidors, obres…I finalment,objectes que per la seva disposició, resultin estèticament o comunicativament potents.

Per tant hem de “caçar”:
▪ Accions
▪ Formes
▪ Textures
▪ Colors
▪ Disposició en l’espai

Aquest material pot ser de molta utilitat en exercicis posteriors.El recull de les millors imatges poden conformar un àlbum o llibre sobre el tema escultòric.

CICLE SUPERIOR
Cap espai cap en cap espai 159
Heu provat de ficar el mar en un altre espai?Us podríeu portar la gran duna a la vostra habitacióO la jungla al jardí de casa?
Cap espai cap en cap espai.
Per això he creat espais propisEspais d’imaginacióOn hi guardo jungles amb lleonsFuriosos oceans,Deserts interminables,Espais blaus de gel…
Qui diu que cap espai cap en cap espai?
Silenci i soledatUna gàbia buida.
                                               
159 El títol traduït al català, s’agafa del text de Fernando Gómez Aguilera, Nada cabe en nada, que forma part delllibre de Susana Solano, Muecas.(1999). Cap espai cap en cap espai i Silenci i soledat són creació del’autora per aquest treball.
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Un llit desfet.Un carrer de matinada.La presó.La radio a la niten una habitacióil·luminada per una bombeta de 40  vats.
Esther Ropero

* * *
¿Por qué estamos aquí?Éste no es nuestro lugar.¿Habrá un lugar para nosotrosen alguna parte?
Tal vez nos defina, como la luz al día, no tener un lugar en ningún sitio.Pero también nos define que podemoscrear un lugar.
Y sólo se encuentra algoEn un lugar que se crea.Hasta se encuentra uno a sí mismo,Si es posible encontrarse.
Roberto Juarroz
▪ Activitats
Es treballa a partir dels poemes Cap espai cap en cap espai i Silenci i soledat.
Cap espai cap en cap espai
Els deserts són espais d’una immensitat que commou a les persones que tenen la sort deviure aquesta experiència de contemplació. El silenci, la llum, la calor o el fred, el vent i lesolors. Un pot imaginar cada una d’aquestes sensacions menys les olors, ja que aquestess’han de sentir primer per associar-les a l’escena.El que tractarem aquí és de sentir la sensació d’un espai immens i la problemàtica que portael voler representar-los en un altre escenari, per exemple el museu.Una de les coses que porta el viatger és la maleta o la motxilla i, mentre dura el viatge la vaomplint d’objectes que, al contemplar-los en un altre temps i un altre espai, li recordaran laseva experiència perquè són símbols de vivències, espais i sensacions.La nostra motxilla porta un quadern de viatge 160 , una ampolla plena de sorra del desert, unaltra que conté el seu aire, fotografies i una cantimplora buida. També porta un granmocador que es feia servir per protegir-se el cap al llarg del dia.

                                               
160 Us recomano el quadern de Malí de Miquel Barceló, el conte Africa, pequeño Chaka que trobareu a labibliografia, el catàleg de l’exposició Deserts o qualsevol altre que contingui imatges de qualitat i dibuixos.Veieu en el llibret sobre Mediterrània, la documentació sobre Barceló.
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www.zonagratuita.com/.../desiertos01.htm

Fem el joc. Comencem per les ampolles. Abocarem la sorra en un recipient perque lapuguin tocar. És coneguda. A poder ser, ha d’estar calenta. Desprès les olors. L’ampolla hade ser d’aigua neta i per tant no s’ha de reconèixer l’olor del desert. Si hagués qualsevolpersona que ha anat al desert de vacances, podríem treure profit de la seva experiènciaintentant que col·labori amb nosaltres descrivint una olor als companys que en realitat nosent però que explicaríem per la seva experiència, en un joc preparat.  Finalment s’invita arealitzar en un futur aquest viatge per poder gaudir de les olors. Les olors són dels recordsmés difícils d’emportar-se perquè es desvirtuen en ambients diferents, sobre tot tancontaminats com el nostre.Miren els contes, toquen i es col·loquen el mocador i finalment treballem les imatges.Aquestes contenen colors, formes, textures que han d’extreure i passar-les primer a unarepresentació bidimensional en el seu quadern o en un full.
Si és estiu, proposem fer la següent activitat enuna platja de sorra fina. Formaran grups i crearanescultures a partir de la sorra i aigua en uns espaisque emmarcarem prèviament.

Al seu món de sorra. Aixado. Oli sobre tela

http://www.comercialcenter.com/aixado/

 I si és hivern proposem un treball amb papers de colors que, mitjançant la superposició decapes, treballin les formes i els colors a partir de les fotografies.
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Elogi de l’aigua. Chillida. Estudi en paper.
www.navedelarte.com/images

VIURE I SENTIR L’ESPAI
CICLE MITJÀ

Exercicis per prendre consciència de l’espai
Aquests exercicis pretenen que els infants siguin conscientsdel procés mental que fan a l’hora de percebre un espai.Aquest fet els porta a analitzar el mateix concepte d’espai.En aquestes situacions l’ésser humà ha de prendreconsciència de (aprehendre) l’espai per, posteriormentubicar-se i saber orientar-se, es a dir, desenvolupar-se en aquest medi.L’espai aeri o terrestre (entès aeri com l’atmosfera que ens rodeja) i l’aquàtic funcionen dela mateixa manera, però és més còmode per nosaltres desenvolupar-nos en un espaiterrestre.Es necessita un espai buit on desenvolupar l’experiència o que permeti deambular per ell.
1. Els sentits i l’espai I. Es fan parelles. Cada parella ha d’escollir un so per comunicar-se. El so pot estar produït per un instrument, un objecte o la pròpia persona. De laparella, una persona seu i l’altra es col·loca al centre de l’espai (sempre s’ha d’utilitzaraquesta paraula al llarg de l’exercici) amb una vena als ulls. Desprès de desorientar alsseus companys fent-los donar voltes o desplaçant-los, els asseguts en cercle emeten elssorolls en un to molt baix. Es van emetent els sons de diferents maneres i intensitatsper captar l’atenció de la persona que haurà d’orientar-se en l’espai pel so, no per lavista, fins a trobar la parella corresponent.
Conclusió: Per prendre consciència de l’espai utilitzem els sentits de la vista i l’oïda.
2. Els sentits i l’espai II. El segon exercici pretén la reflexió sobre la consciència d’espaia través del sentit del tacte, l’olfacte i el gust. Ara seran els asseguts, els que es tapen elsulls, anul·lant així un sentit. S’han construït una sèrie de camins on s’interposen capsesamb una textura determinada. L’objectiu és trobar la capsa que conté l’olor que buscacada infant. Dins de cada capsa hi ha un caramel (es pot substituir per un altra aliment,es tracta de que intervingui el sentit del gust i l’olfacte) de diferents sabors i que han dedefinir i reconèixer. En realitat, el que interessa és la orientació que facin des de l’inici ala capsa que els hi correspon localitzar.Conclusió: Per prendre consciència de l’espai utilitzem els sentis del tacte, l’olfacte i elgust.

3. Les dimensions de l’espai. Es tracta de localitzar objectes en l’espai. Uns aniranarrossegant-se pel terra, altres de genolls i la resta dempeus. Els objectes han d’estardisposats a diferents nivells de manera que els que s’arrosseguen no puguin veure certsobjectes i els que van drets tampoc. Dalt d’un armari, sota l’armari…Cada grup ha dereunir un nombre determinat d’objectes sense variar la posició assignada. Es valoral’organització del grup.Conclusió: La situació en l’espai comporta realitats diferents. La concepció de l’entorndepèn de la perspectiva des de la qual es percep. Geogràficament parlant, el paisatge on es
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viu comporta percepcions de l’entorn diferents (grans extensions, urbs, bosc, desert…) Perdesenvolupar-se en un espai, l’organització del grup humà és un recurs.
Per desenvolupar-se en l’espai utilitzem tres coordenades cartesianes:A dalt – a baixDreta – EsquerraDavant – Darrere
Quan els objectes del nostre entorn es mouen (o nosaltres mateixos, el movimentés una constant en la natura) entra com a nova variable, el temps.

4. Els records i l’espai. Les persones i els animals tenen un fort lligam amb el seu espai,l’espai vital. Els gossos marquen l’espai fent pixades en els límits del territori per avisarals altres per la olor pròpia. La vida va paral·lela als espais i de fet, quan recordem, esnecessiten de referents espacials que situen aquest record.
Records d’infància Susana Solano

De petita, quan estava amb els meus pares, jugava amb la sorra i, dins de l’aigua, al mar,observava com les ones trencaven a sobre meu. Els seus rínxols despentinats en feienenroscar-me en els seus girs i, abandonada en la seva densitat, observava els espais senselímits. Va aparèixer el temor i el respecte a l’abisme de la profunditat, pel color de lesaigües.
Susana Solano

Parlant del cos, 1995

Aquest últim exercici porta a la realització individual d’una escultura que ha d’ocuparun espai i que amb el seu o el nostre moviment tindrà una quarta dimensió: el temps.Es necessita del record individual, verbalitzat i d’un exercici metafòric que transformiaquests record en una escultura.Una vegada decidit quin és el record sobre el que treballaran, seria convenient que perla següent sessió on es verbalitza el record davant dels companys, aportessin material
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visual com fotografies, roba, objectes…Aquest record l’han de portar escrit en lallibreta de projectes i si és possible s’enganxen les fotos o fotocòpies.Al llarg de la sessió es va verbalitzant i analitzant aquest record al que se li atribueix unespai: gran, petit, mitjà i a partir d’aquí tots els adjectius possibles. També colors,textures, olors, sensacions, es relacionen amb materials, tècniques…En la següent sessió i per donar eines als infants sobre els tipus d’escultura que podenfer, els hi mostrarem una bateria d’imatges amb una petita explicació de materials iconfecció, tot remarcant que només és una mostra i que les possibilitats són infinites.S’escull escultures, els materials de les quals siguin fàcils de trobar o imitar i larealització no comporti grans problemes tècnics.L’alumnat haurà de decidir quins són els materials adients del que enganxen una petitamostra a la llibreta de projectes, colors, materials i la tècnica que utilitzaran.Dibuixen uns esquemes de l’escultura a la llibreta. En el moment de la realitzacióhan de tenir molt clar què és el que necessiten i com ho faran. Es dedica una sessió aexplicar els primers passos de cada escultura. Per una major organització caldria ajuntar elsinfants segons la tècnica i treballar en grups. Això els permet cercar ajuda en el grup i serindependents a l’hora de treballar i disposar del material. El professorat ha de ser una guiad’ajuda, mai pot implicar-se en el significat de la peça o fer judicis estètics.
Materials: Reciclats: objectes, papers, fustes, roba, peces metàl·liques…; argila, papermaché, filferro i tenaces, pedres, pintures, mobiliari, pòsters i fotografies, capses desabates, paper de tota mena i cartrons, joguines.

La carícia d’un ocell
1967

Joan Miró
Fundació Miró
Bronze pintat.
311 x 111 x 38 cm.
Donació de l'artista

Platja, 1990
PEREJAUME
Fotografia color i marc
de fusta daurada amb pa
d’or
35,5 x 203,5 x 365 cm

Intermedi 1991
Joan Brossa
Tècnica mixta
Objectes diversos
117 x 280 x 130

País. 1986
Joan Brossa
Tècnica mixta
Objectes diversos

Contes. 1986
Joan Brossa
Tècnica mixta
Objectes diversos

Equilibri
Paz Fígares
Bronze i acer

Pedra
Eduardo Chillida
Museu Chillida Leku

Composição 09
Pedro Calapez
acrílic sobre alumini
146 x 80,5 x 36 cm
2005

Composição 16
Pedro Calapez
acrílic sobre alumini
102,5 x 218,5 x 40,5 cm
2005
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F. Stella Home que camina
Giacometti.

Mòbils. Alexander Calder Kirili

A Joana
Susana Solano
Acer inoxidable
30 x 380 x 280 cm
2003

 Vull donar-te la
paraula.
Susana Solano
Ferro galvanitzat i teixit
metàl·lic.
202 x 197 x 70 cm
2003

Cercle: Casus Belli II,
1997.
Susana Solano

Torre de Lalibela.
Susana Solano

La llanterna III
Susana Solano
Ferro galvanitzat i acer
inoxidable.
110,5 x 474 x 100,5 cm.
2003

Una bona estona. Patrícia Yossen Pruvost .
Escultura en fang

CICLE SUPERIOR
ESPAI
Aquesta activitat proposa una reflexió sobre el que representa l’espai. Per començar, si espregunta a un infant què és l’espai?, la resposta estarà limitada a un significat, potser a dos.Per tant, el primer objectiu és conèixer una bona part de significats de la paraula espai.Cada definició ha d’estar escrita en un full de manera que si els pengem tots a la paret unavegada llegits, es puguin llegir a distància. L’alumnat comença la sessió disposant-se encercle i es reparteixen les definicions, que hauran d’anar llegint i penjant a la paret. Amesura que es llegeix, es va explicant i parlant sobre el concepte i cada persona aporta lesseves opinions. (Filmeu la sessió)En acabar, s’explica part del treball que aquesta vegada serà en grup, 16 grups per duesclasses.L’escultura ocupa un espai de tres dimensions. La seva contemplació incorpora el temps. Jaque l’escultura és espai, l’objectiu és definir aquest espai mitjançant una escultura. Es a dir,que cada grup s’haurà de posar una meta: comunicar a la resta de públic que contempli laseva obra, una accepció del concepte d’espai. Això que pot semblar tan difícil és el queentre tothom s’haurà d’aprendre.Es reparteix als grup les definicions i se’ls hi dóna una capsa amb la que hauran d’iniciar eldesenvolupament del projecte. Per exemple:
▪ Separació entre les línies o entre lletres o paraules d’una mateixa línia dels text imprès.Dins de la caixa hi ha tot tipus de lletres, amb relleu, de joguina, en paper, tipus i tot el quetrobem. També hi ha diaris, llibres petits, tota mena d’objectes relacionats amb el textimprès. El contingut d’aquesta caixa es podrà veure enriquit amb aportacions de l’alumnat.Es fa un primer intent de representar el concepte. Es comenta l’aportació de cada grup.La següent sessió caldrà començar. Sempre hi trobaran un material per treballar comcordes, pegament, pintures…en la sala, a l’abast de tothom.16 definicions d’espai a partir del diccionari:
▪ Extensió que conté tota la matèria existent.
▪ Part que ocupa cada objecte sensible
▪ Capacitat de terreny, lloc.
▪ Transcurs de temps entre dos esdeveniments
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▪ Lentitud, tardança. Aquesta definició del castellà, es refereix a “despacio” derivada de“de espacio”.
▪ Distància entre dos cossos
▪ Separació entre les línies o entre lletres o paraules d’una mateixa línia dels text imprès
▪ Programa o part de la programació de radio o televisió. Espai informatiu.
▪ Distància recorreguda per un mòbil en cert temps
▪ Separació entre les ratlles del pentagrama
▪ Esbarjo, diversió.
▪ Regió de l’Univers que es troba més enllà de l’atmosfera terrestre.
▪ Militar. En les fortificacions, el que, no sent vist pels defensors, no pot ser batut pel focd’aquests i , per tant, queda indefens.
▪ Astro. El que ocupen les òrbites dels planetes en el seu moviment al voltant del sol
▪ Àmbit territorial que necessiten les col·lectivitats i els pobles per desenvolupar-se.
▪ Irreal, fingit per la fantasia.
Les capses tenen l’objectiu de facilitar la relació entre significat i la realitat, el món tangibledels sentits. Per tant, es poden relacionar amb qualsevol objecte, imatge, notícia…quepugui suggerir la definició.Imaginem que en la definició de
▪  Lentitud, tardança. Trobem a la capsa una sèrie de fotografies de cargols.

Els cargols tenen la característica de ser lents segons els nostre ritme del temps. Ésun bon exemple que enllaça amb les dues paraules: lentitud, tardança. També s’observa queel concepte cargol s’aplica per la forma de la closca i per exemple, a una escala que faciespiral, se l’anomena, escala de cargol.Bé, però no oblidem que es tracta de representar l’espai segons el concepte delentitud, tardança. Com representarien a partir d’aquestes imatges aquest concepte?.Inevitablement s’ha de recórrer a la relació que s’estableix entre espai i temps. Mentre mésgran es un espai a recórrer, més temps es necessita. S’arriba tard si has establert una horad’arribada.A un infant se li acudeix que poden construir una escala molt llarga, però com? Nocal que sigui de grandària real, simplement es necessita un element comparatiu que facicomprendre la mida. Construïm una escala de cargol llarga i col·loquem en un extrem unninot ben petit. En observar l’escena en conjunt ens fa la sensació d’escala gran.Ara s’ha de buscar una situació que parli de lentitud. La figura representa unapersona gran que sabem que pujarà a poc a poc o un bebè que gateja o un gos de potescurtes. Ja tenim la lentitud, ara parlem de arribar tard. Per què arriba tard? Què li estàesperant a dalt: la mort al vell, el gelat desfent-se al bebè, un os que es disputa amb un ocellel gos. Mans a l’obra!
La presentació de l’activitat és llarga i haurem de donar moltes però és el que cal enaquesta edat. Costarà de fer cada una de les reflexions però aquesta acció de buscar imatgesper representar conceptes ens la facilitarà el contingut de la capsa. El que l’alumnat ha de
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fer, és començar a veure més enllà del que és evident. I si en un principi l’infant necessital’aportació d’imatges, arribarà un moment en que les buscaran per sí mateix.
DOCUMENTACIÓ
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ATENCIÓ:

El format dels llibrets no correspon a un  DIN A4
sino a un quadrat de 21 x 21.

Per això la presentació digital difereix de l’original impres.
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PROPOSTES PER UNA ESCOLA MODERNA.

ESTHER ROPERO GALLEGOCURS ESCOLAR 2006/2007
Tutora: Rosa Tarruella PlanasDepartament de Visual i Plàstica i Comunicació Audiovisual de La Universitat de Barcelona.
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Segons Horaci, l’art té dues funcions: instruir i delectar.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Antecedents

A finals del segle XIX, es va crear una concepció d’art que s’allunya de l’artista-artesà per buscar l’individu que produeix obres d’estètica més personal, amb significatsíntims i una adaptació al temps real de l’autor. De la mateixa manera que es planteja unanova concepció del fet artístic, comença la revisió de la didàctica de l’art. Als anys 60 (s.XX) a França, es va plantejar una renovació urgent del que era fins ara la didàctica de lahistòria de l’art. Als anys 80, a Espanya, es comença a reflexionar sobre el tema.Actualment els moviments a favor d’una renovació de la educació artística donant-li un pesmés rellevant i un caràcter menys tradicional, prenen cada dia més força. Aquestsmoviments defensen la necessitat dels especialistes, formats professionalment, per portar aterme aquesta educació i els projectes d’investigació pedagògica.En l’article de Cristòfol-A.Trepat es constata “la necesidad y oportunidad de lahistoria del arte en el contexto didáctico de la educación artística” 3 senyalant comobjectius d’aquesta disciplina el desenvolupament de l’autoexpressió creativa,l’alfabetització visual, la crítica de l’art i la estètica.El present treball vol lligar dues didàctiques, la didàctica de la història de l’art i ladidàctica de l’educació visual i plàstica, ja que no entenem l’una sense l’altre en l’educaciódels infants.S’han fet nombroses propostes teòriques i experiències pràctiques d’un valorpedagògic i estètic important. Aquest treball fa una proposta general i organitzadabasant-se en l’art català.

1.2. Base teòrica i fonament del treball
Em permeto extreure una sèrie d’idees del llibre d’Eisner1 les quals defineixenclarament alguns aspectes que han orientat aquest treball i que li aporten un fonamentteòric.

1. ...importància de reconèixer la contribució única que fa l’art a la experiència i el coneixementhumà./.../En l’educació de l’art ens interessa educar la visió humana de forma que el món al que la personas’enfronta pot observar-se com art. Cap camp, apart de l’educació de l’art, pot fer aquestareivindicació./.../ (237)
2. El que podem aprendre de la història és que hi ha una relació orgànica entre la pràctica escola i lasocietat en la que té lloc aquesta ensenyança. (238)
3. L’aprenentatge de l’art és complex i està fortament influït per les condicions de l’entorn en el quees produeix. La capacitat de percebre allò qualitativament subtil, de comprendre el context en el ques’han produït les obres d’art i de comprendre la relació mútua, de ser capaç d’utilitzar habilitats moltrefinades en la creació d’una forma artística visual no s’aconsegueix fàcilment.  (239)
4. Sobre els currículums en l’educació de l’art:
                                               
3 Cristòfol-A. Trepat.  “Didácticas de la historia del arte. Criterios para una fundamentación teórica”Monogràfic nº 37 Iber  “Repensar el arte en la enseñanza” Ed. Graó. Pàgina 9
1 EISNER (2005). Educar la visión artística. Paidos educador. Barcelona  (original 1972). Traducció del’autora.
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...el contingut curricular que ha d’oferir, en general, ha d’incloure no només aspectes productius del’art, sinó també els aspectes crítics i culturals del mateix. /.../... els currículums que no permetenque els estudiants desenvolupin cert grau de domini sobre el material amb el que estan treballantdifícilment possibiliten que els estudiants utilitzin aquest material com a medi d’expressió. Si espretén que el treball amb un material artístic sigui alguna cosa més que una novetat, es precísproporcionar programes que ofereixin una continuïtat i que construeixin de forma consecutiva. (240)En “L’educació visual a l’escola” de Marta Balada i Roser Joanola 2, es pot llegir:
L’educació visual i plàstica “…engloba l’educació de tots els aspectes que faciliten la comunicació noverbal, es a dir, la percepció, l’expressió i la comunicació a través del llenguatge visual…”(pàg. 23)

Nosaltres podríem dir llenguatge dels sentits. A través d’aquests es percep elmón, s’aprehèn i passa a formar part del nostre bagatge cultural. De manera que si unapersona està acostumada a percebre el món a través dels sentits, potenciant aquests, nonomés tindrà una visió estètica i personal d’aquest sinó que li possibilitarà el comprendre iacceptar el seu funcionament i fins i tot canviar-lo, millorar-lo i adaptar-lo a les necessitatsde cada època.Per altra banda, limitar-se a un únic llenguatge, el verbal, és limitar la comunicació il’expressió amb altres receptors que no utilitzin o dominin el mateix codi lingüístic peròque tenen una visió comú del món i de l’ésser humà. Generalment la falta de comprensióprové de la falta de comunicació.Un dels aspecte fonamentals en l’educació integral de l’alumnat, es la participacióde totes les àrees de coneixement en aquest objectiu comú. Per tant, trobarem en elpresent treball  la insistència en la col·laboració de tot el professorat que té accés al’educació de l’infant i d’aquelles persones que formen part del seu entorn.
“L’art no és una illa; serveix per entendre el món. Els seus principis s’apliquen a tots els camps delconeixement.” R. Arnheim3

Altres treballs sortits de llicències d’estudi, han permès endinsar-se en l’estudi decultures variades i diferents a l’occidental  donant pautes al professorat per introduirdiverses maneres d’entendre l’art, tot estudiant la cultura i l’entorn per ser compreses. Aixícitem els últims treballs com el de Ramón Llinés i Camps (2005/06), “Art i cultures aprimària” 4.El seu treball …
“es basa en la idea que per entendre qualsevol obra d’art no n’hi ha prou amb una anàlisiformal de l’obra, sinó que cal estudiar l’entorn, la cultura des de la que ha estat feta. Així l’educacióartística, sensibilitzant l’alumnat envers la comprensió de les diferents manifestacions d’art, potesdevenir un camí de coneixement de la diversitat cultural.”En el seu treball es planteja la necessitat de les escoles de concretar unaprogramació que enllaci els diferents cicles i que comporti un coneixement més profund del’art. També planteja la conveniència d’anar incorporant les noves manifestacionsartístiques per un estudi actual de l’art. Citem aquest treball perquè trobem una inquietudsemblant a l’hora de plantejar-se un estudi sobre com ha de ser l’EVP a primària.Les propostes en canvi, tenen un plantejament diferent. El treball que presentemparteix de la cultura del país, la catalana, i prenen importància les interrelacions entreaquesta i altres de tot el món. També busca produccions de caràcter individual en l’alumnat.                                               

2 BALADA, MARTA I JUANOLA, ROSER. (1984) La educación visual en la escuela. BibliotecaPaidós/Rosa Sensat- 6 Barcelona.
3 ARNHEIM, R. (1979): Arte y Percepción Visual (Nueva versión). Madrid. 2002. Alianza Forma. (p. 235)

4 http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1086m.pdf   (pàg. 4)
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que, tot i sent conscients de que els plantejaments són comuns, busquen l’expressió lliured’aquest. Per això no es centra en obres concretes sinó que mostra i analitza moltes percrear un registre visual, sonor i conceptual que vagi formant el criteri personal estètic decada persona.Cada tema es planteja de forma diferent. Podríem dir que té autonomia. I s’utilitza,en moltes de les propostes, els medis audiovisuals com una eina comunicativa que hapermès a molts artistes manifestar-se davant d’un públic heterogeni.
Un altre treball del curs 2005/06, és L’educació artística: un currículum per al’educació intercultural i un àmbit per a la comprensió social de Xavier M. GiménezBueno5. En el seu treball podem llegir aquesta cita a la pàgina 15:

“Un currículum concebut adequadament pot prendre la forma allà on diferents tradicions locals sóncompartides pels grups: perquè en tant que el currículum roman local, presenta una visió del mónaïllada. Quan els estudiants aprenen sobre les tradicions locals dels altres tenen una base millor percomprendre i avaluar les seves pròpies tradicions”. (Efland, Freedman i Sthur, 1996:97, citat en
Aguirre,2005: 312)Deixant clar que la idea aquí expressada i la nostra busquen un objectiu comú,nosaltres afirmem que:

A partir del coneixement de la cultura del propi país, expressada en les seves
manifestacions artístiques, es possible fomentar el respecte i l’interès pel patrimonicatalà, comprendre i establir relacions amb altres cultures, facilitar el fet de laintegració i millorar les relacions dins i fora de l’entorn escolar.

I sobre aquesta idea parteix la recerca.
Especificant una mica més podríem dir:
• Les persones necessiten identificar-se amb una cultura, generalment la dels seus pares.
• Quan aquestes persones són desplaçades del seu lloc d’origen, necessiten comprendre lacultura del lloc on viuen per poder-se adaptar.
• La comprensió porta al diàleg. No sempre el diàleg porta a la comprensió.
• Una persona formada en l’estimació de la seva cultura podrà comprendre que altrespersones també defensin la seva.
• Les influències entre cultures són enriquidores.
• Quan les cultures passen de ser influents a ser dominants, es perd el diàleg.
• És necessari fomentar l’esperit crític.
I anant més enllà…
• Per formar-se com individu, les persones necessiten adquirir una cultura íntegra, basadaen un model més humanístic que tecnològic.
• És necessària una reflexió sobre la utilització de la tecnologia.
“La actual sociedad (...) postmoderna, se caracteriza (...) por el fin de las certezas, la extensión de laduda, la progresiva retirada de la tradición y una cierta pérdida de credibilidad en el progresotecnocientífico como horizonte seguro de la solución de los problemas humanos y ecológicos. (...)Todo ello, necesariamente, repercute consciente o inconscientemente en la educación. Esta es la
                                               

5 http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1004m.pdf
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razón, por lo que necesariamente una reflexión sobre cualquier didáctica deba hoy formularse enplural” 1Aquests criteris són les directrius del treball. En ell es planteja, com argumentarem acontinuació, l’estudi de l’art català com eix vertebrador d’una proposta pedagògica, en laque s’impliquen la resta de les àrees i que porten a una didàctica més humanística. Ésevident de que l’estudi de l’art a primària no ha de ser del tot teòric, sinó que ha d’implicarl’experimentació per comprendre artistes i moviments. Per això, la història de l’art il’educació visual i plàstica han de ser còmplices per arribar a bons resultats. A més, lescaracterístiques psicològiques dels infants a la primària ( i encara més a infantil), comportenun interès pel més proper. Partint d’aquest coneixement i experimentació, podrem establirrelacions amb altres cultures, geografies, temps i filosofies estètiques, arribant a una
comprensió global de les arts. L’educació actual necessita de plantejaments més madurs respecte als continguts imetodologia que ha de formar part del currículum de les futures generacions. Laintroducció de les TIC i els audiovisuals a l’aula han de comportar una reflexió i unacurat plantejament del significat i la utilitat de les noves eines. La gran quantitatd’informació que arriba a persones en vies de formació sense, moltes vegades, un criteriarrelat de la realitat, és un fet a analitzar i a debatre en les escoles, no només entre elprofessorat sinó amb els propis alumnes. Les eines que ens ofereix la societat moderna hande ser utilitzades correctament cap  a un desenvolupament de les capacitats individuals i, ala vegada, per obtenir una major comunicació i comprensió de l’altre.Sense aquesta reflexió, les noves generacions es poden perdre en un món massacomplex, sense filtre de qualitat que passa per la capacitat crítica de les persones i unsprincipis morals de respecte. La voluntat de superació personal admetent el propi jo, és elresultat d’una constant exposició i defensa d’idees i una acumulació de coneixementsordenats i adquirits per voluntat pròpia. Aquest aspecte és un dels fonaments de la nostraproposta de treball: Mitjançant l’art i el diàleg que representa, entre artista i espectador,podem desenvolupar un medi de gran valor pedagògic per construir persones capacitadesper enfrontar-se a un futur que s’apropa ràpidament.La cultura del país ha de ser la base d’unió de diferents cultures que comparteixen,voluntàriament o no, un mateix espai geogràfic. A partir del coneixement i el respecte de lacultura del país, entenent-la com a pròpia, sigui d’on sigui l’origen de la persona, es potconèixer i respectar la resta de cultures. En un món que globalitza, que unifica societats,cap a models simplistes i poc reflexius, l’escola té l’obligació de ser l’inici, la llavor d’una“revolució”, plantada en la ment de cada alumne.Com es pot comprovar, en els treballs citats i en altres relatius a llicències d’estudi delsúltims cursos, hi ha un creixent interès per l’art contemporani. S’estudia Miró, Dalí oBarceló… El que nosaltres proposem és una visió una mica més amplia del panoramaartístic català i del seu desenvolupament històric.
Pretenem construir una programació que doni una visió de l’art català a partir del romànic,amb connexions amb l’art contemporani no només del segle XX sinó dels nostres dies. Iaixí es pot veure com els artistes catalans universals (Dalí, Miró…) i aquells que ensrepresenten (com Picasso), donen pas a d’altres amb una riquesa prou interessant per tenir-los en compte i que no ha tingut tant ressò mediàtic. Parlem d’artistes com Joan Brossa, elno prou estudiat a les escoles, Antoni Tàpies, l’ignorat Pablo Gargallo, artistescontemporànies com Eulàlia Valldosera, Susana Solano, Eugènia Balcells…I tants altres detots els temps que es troben en aquestes propostes didàctiques.
                                               
1 “Didácticas de la historia del arte. Criterios para una fundamentación teórica”  (pàg. 7) Cristòfol-A. Trepat.Monogràfic nº 37 Iber  “Repensar el arte en la enseñanza” Ed. Graó
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A finals d’aquest curs s’ha publicat el currículum per educació visual i plàstica a primària.Aquesta etapa de transició, sense una base oficial m’ha permès treballar amb plena llibertat ien certa manera comprovar finalment, que la filosofia, metodologia i objectius de meutreball estan més a prop dels nous plantejaments que de l’antic currículum.
L'àrea d'educació artística de l'educació primària pretén desenvolupar en les nenes i els nens lapercepció i l'expressió estètica amb l'objectiu que adquireixin una formació que els permeticomprendre els móns artístics i culturals, i de manera molt especial els del seu entorn més proper iels d'altres pobles, i participar-hi. (Competències bàsiques d’educació artística. 2007)

1.3. Objectius i resultats proposats
1.3.1 Objectius concrets del projecte
• Recollir l’opinió del professorat, en la mesura del possible, respecte a l’estat de laqüestió.
• Establir els elements conceptuals com a punt de partida respecte a la història de l’art deCatalunya i les seves relacions amb la resta del món, sota un criteri d’equilibri idescoberta
• Constatar la base teòrica que ha portat a la recerca i demostrar la seva validesa en lapràctica.
• Elaborar unes propostes de tallers per cicles amb interrelacions amb altres àrees isuficientment flexibles per adaptar-les a cada una de les realitats de les escoles.
• Proposar eines i metodologies que comportin un apropament a la societat actual i quehan d’estar reflectides en l’educació moderna.
• Fer un recull de material i documentació que faciliti l’aplicació de les propostes.
• Portar a la pràctica, de manera experimental, una prova pilot, fent una valoració per partdels mestres implicats.
• Difondre els resultats del treball.
1.3.2  Resultats proposats
• Recollir les enquestes del professorat i treure’n conclusions per obtenir un punt departida real del treball.
• Realització d’una sèrie de propostes d’EVP basades en l’estudi de l’art català des delRomànic fins a l’actualitat. S’han d’establir connexions amb altres països i entre lesdiferents èpoques sobre tot s’ha d’establir relacions amb l’art actual perquè sigui mésproper a l’infant. Les propostes han de ser prou flexibles per poder-se adaptar a lesnecessitats de cada escola per això s’estableix la divisió en temes i èpoques
• Fer un recull de material apte per treballar l’art a l’escola.
2. TREBALL DUT A TERME
2.1. Pla de treball

Es van realitzar 3 plans de treball trimestrals. Al segon trimestre els resultats eren prousatisfactoris en quan a la informació i material recollit però es va plantejar el canvi enalgunes de les intencions per altres opcions que eren més interessants i més factibles. Vasorgir la possibilitat de fer el seguiment de l’escola Antaviana i el projecte ExpressArt ambel MACBA. Es van descartar algunes entrevistes d’artistes per la impossibilitat de fer-les
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totes, ja que s’hagués perdut el sentit global que es pretenia. També es volien gravar moltessessions d’activitats però va ser més enriquidor participar activament en elles i fer algunesfotos.En general el pla de treball s’ha complert respecte al que era la base o idea inicial inomés s’ha anat modificant amb la idea de fer-lo més pràctic.
CALENDARI DEL PROJECTE SOBRE L’ART CATALÀ A PRIMÀRIA

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre▪ Curs de recercametodològica▪ Curs Linkat
• Taller d’il·lustració ambOliver Jeffers (GranBretanya) Setmanainternacional del llibre infantili juvenil. 3 febrer 2007

▪ Temps per dibuixar. ProfessoraMar Morón ▪  Curs: Serigrafia en petitformat. Escola Eina

▪ Elaboració del qüestionari▪ Contacte amb escoles:(novembre)
▪ Conclusions dels Qüestionaris ocomentari sobre el procés seguit.▪ Contacte amb escoles: Col·laboraren la planificació, realització iavaluació de la prova pilot sobreSantiago Rusiñol.

▪ Sessió “Joies a l’escola amb material
reciclat”. Joiera: Marisa Perales.(Es demana una trobada perrecollir informació al respectepel llibret Joieria Modernista)

▪ Elaboració de l’informe escritsobre l’experiència de SantiagoRusiñol, valorant els resultats iindicant les conclusions.▪ Recopilació d’informacióbibliogràfica
▪ Concreció dels conceptes atreballar, temes,estructura…
▪ Recull de documentació
▪ Elaboració del llibret:Santiago Rusiñol i elModernisme.

▪ Visita a biblioteques: Tàpies,CCCB, MACBA, Marítim, UB,Nou Barris, FrancescaBonemaisson, MNAC, S. Rusiñol.▪ Consulta i obtenció i ordenació dematerial.▪ Ordenació i elaboració delredactat final del blocintroductori.▪ Primer redactat sobre lesexperiències plàstiquesproposades

▪ Redactat final del treball▪ Ordenació del material
▪ Elaboració de la presentació       del treball.

▪ Contactes amb els serveispedagògics dels Museus:MNAC, MACBA i CauFerrat

▪ Contactes amb els serveispedagògics i biblioteca delsMuseus: Museu Marítim, CaixaForum, MACBA.▪ Seguiment de l’experiènciaExpressa-Art del MACBA sobreart contemporani a l’escolaPública Antaviana de Nou Barris.

▪ Col·laboració amb el MNACen el curs sobre SantiagoRusiñol on es presenten elsresultats de la prova pilot.(juliol)

▪ Visita exposicions i  museus.
▪ Assistència a la presentaciódel documental:“Els altres Rusiñols”Festival de cinema de Sitges.

▪ Visita  exposicions i museus.
▪ Contacte amb l’escola Antaviana:Intercanvi d’idees. Enregistramentdel vídeo.

▪ Visita exposicions i museus
▪ Elaboració del vídeod’Antaviana.
▪ Contacte amb altres personesque elaboren o han elaborat
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Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre▪ Assistència a Exposicions,Tallers, Conferències,Jornada plàstica (octubre)…

▪ Contacte amb altrespersones que elaborentreballs (llicències de visual iplàstica). Intercanvi d’idees.

treballs (llicències de visual iplàstica). Intercanvi d’idees.

▪ Sessions de tutoria: Juliol,setembre, octubre▪ Seguiment: Sessió d’Inici(setembre), Presentació deltreball (octubre)

▪ Sessions de tutoria: mensual
▪ Seguiment:(febrer) Informepresencial

▪ Sessions de tutoria: mensual
▪ Seguiment:(maig) Informe nopresencial

2.2. Metodologia emprada
1. Qüestionaris:Es vol començar recollint l’opinió del professorat amb un qüestionari. La redacciód’aquest es centra en preguntes que tenen l’objectiu de recollir l’opinió personal delprofessorat respecte a la cultura, a l’àrea d’EVP i com s’organitza l’àrea a les sevesescoles.Posteriorment s’utilitza el correu electrònic i l’entrevista per invitar a respondre elqüestionari. Finalment, és aquesta última pràctica la que aporta els resultats.Després es realitza el buidatge dels qüestionaris rebuts  per persona, no per claustre.A mida que es va fent buidatge es va apuntant els resultats en una graella per fer lesgràfiques i es van anotant les conclusions.Les conclusions i les gràfiques les podeu veure a la pàgina 30.
2. Investigació bibliogràfica: Revisió i lectura de nous textos.Per triar aquells temes de l’art català adients a cada etapa així com per sustentarteòricament la filosofia d’aquest projecte, s’ha fet una labor d’investigació bibliogràficade revisió i trobada de nous textos. A cada llibret es fa una recopilació de bibliografiaque podrien classificar seguint els següents criteris:

▪ Bibliografia base per l’elaboració de la proposta.▪ Bibliografia pel professorat.▪ Bibliografia recomanada d’ampliació.▪ Bibliografia per l’alumnat.▪ S’ha definit una biblioteca d’art per l’aula.
La col·laboració del personal de les biblioteques és un aspecte que vull destacar. Laseva predisposició facilita recursos i material.Agrair a la bibliotecària de la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges per haver-mefacilitat el contacte amb la Sra. Isabel Coll, especialista en el tema de Santiago Rusiñol.

BIBLIOTEQUES CONSULTADES
• Francesca Bonnemaison (especialitzada en la dona)
• Biblioteca d’Història de l’Art del MNAC
• Fundació Miró
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• MACBA
• Nou Barris (Especialitzada en circ)
• Sant Andreu (Especialitzada en còmics)
• Biblioteca del Museu Marítim de les Drassanes de Barcelona
• Biblioteca de la Universitat de Barcelona Vall d’Hebron.
• Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges.

MEDIATECA
• Caixafòrum
• Casa Àsia

3. Manteniment de contactes amb els departaments pedagògics del MACBA,MNAC i Fundació Tàpies, Cau Ferrat de Sitges.Finalment s’ha aconseguit mantenir contactes amb els departaments pedagògicsd’aquests museus de Catalunya per obtenir informació de les seves activitats ambl’objectiu d’integrar la informació a la programació i d’establir possibles col·laboracionsque enriqueixin el projecte. L’observació d’aquests tallers permeten comprovar quinesactivitats són millor rebudes pels infants. També es va assistir a la valoració d’un tallerdel MNAC, L’hora blava. Això va permetre conèixer les tècniques que utilitzen elsmuseus per donar l’aprovació a una activitat i com millorar-la.Destacar la col·laboració del Departament d'Acció Cultural i d'Educació del MNAC,concretament de la Sra. Esther Fuertes, Sra. Teresa González, a Sandra i a totes lesmonitores dels tallers.També agrair a Ariadna Miquel  i Tonina Cerdà del MACBA i a XavierMingorance del Cau Ferrat el seu temps.
TALLERS

Assistència a tallers com observadora:
• MNAC:
Educació primària:1. El bestiari (adreçada a cicles inicial, mitjà i superior).2. Fem un retaule (adreçada al cicle superior).3. Joc de llums, ombres i volums: natura morta (adreçada a cicles mitjà i superior).4. L’hora Blava. Santiago Rusiñol.

Educació Secundària Obligatòria:1. Fem un retaule (adreçada al primer i segon cicle)
CAU FERRAT
1. Rusiñol i el seu temps2. Cerca i troba4. Juguem com Rusiñol.5. Les joguines als temps de Rusiñol.
FUNDACIÓ TÀPIES1. A tu què et sembla? Digues-ho amb un cartell. Els cartells de Tàpies i l’esfera pública.4 de gener de 2007
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MACBA1. Expressart, expressa’t a través de l’art. Seguiment de les activitats de l’escola Antaviana. Nou Barris.Comporten activitats al Museu i a l’escola.

6. Visita a exposicions.
Enguany, la quantitat d’exposicions dedicades a artistes catalans, ha sigut important i habeneficiat aquest treball ja que s’ha pogut observar obres directament que han aportatun coneixement més real de les obres i els artistes.

EXPOSICIONS
▪ SITGES
1. Santiago Rusiñol i la pintura europea. Sitges.2. Museu Cau Ferrat i Maricel. Sitges.3. Lola Anglada i l’ideal del llibre. Sitges.4. On són les dones? Espais femenins a l’art català dels segles XIX i XX.Palau Maricel. 4 de març – 11 d’abril 20075. Rusiñol desconegut (Sitges)

▪ MNAC
6. Exposicions permanents del MNAC7. Dibuixos de Santiago Rusiñol del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 24 de Abril de 2007 - 01 deAbril de 20088. Domènech i Montaner i la descoberta del romànic Data: 17 de Maig de 2006 - 29 de Octubre de20069. Mirades paral·leles. La fotografia realista a Itàlia i Espanya Data: 20 de Juny de 2006 - 03 deSetembre de 200610. Francesc Gimeno, un artista maleït Data: 03 de Març de 2006 - 21 de Maig de 200611. Caravaggio i la pintura realista europea Data: 08 de Abril de 2005 - 15 de Gener de 200612. Liliana. El món fantàstic d'Apel·les Mestres Data: 13 de Juny de 2005 - 28 de Agost de 200513. Dibuixos espanyols a la Hispanic Society of America. Del Segle d'Or a Goya. 16 de Març de 2007- 24 de Juny de 200714. Natures mortes. De Sánchez Cotán a Goya. A l'entorn de la col·lecció Naseiro adquirida per alPrado. 26 de Març de 2007 - 24 de Juny de 2007
▪ CAIXA FÒRUM15. El món d’Anglada Camarasa. 29 novembre a 18 març 200716. Escolta amb els teus ulls. Entre llenguatge i percepció. Fins al 6 de maig de 2007.17. Agatha Ruiz de la Prada. Color, dibuixos i vestits. Fins al 13 de maig de 2007.18. Another album. Selecció d’enregistraments fes en un jardí. Espai Moncada. 200719. El jardí de roses. Massimo Bartolini. Intervenció.20. Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)10 novembre 2006 a 11 febrer 2007.21. Henry Moore Juliol 2006.
▪ LA PEDRERA22. Nicolás de Staël. 19 de junio al 24 de septiembre de 200723. Schönberg – Barcelona. Setembre- octubre 200624. Pablo Gargallo. Gener 2006.25. Ramón Gaya.  L’hora de la pintura. 18 juliol a 1 octubre 2006
▪ MACBA26. Carlos Pazos. No me digas nada. 9 de març a 6 de maig de 200727. La construcció fotogràfica de Barcelona. 5 de març a 18 de juny de 2007.
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28. Manolo Laguillo. Barcelona, 1978-1997…   2 de març a 6 de maig 2007.29. Janet Cardiff + george Bures Miller. The killing machine i altres històries.  2 de febres a 1 de maig2007
▪ CCCB30. La pintura a la llum del cinema. Variacions Hammershoi-Dreyer. 18 de febrer- 15 abril 2007.31. That’s not entertainment!  El cinema respon al cinema. 22 de desembre 2006 a 18 març 200732. Cinemavisió. Algunes obres mestres del cinema experimental, 1956-2000. Octubre - novembre 200633. Llegir ens porta lluny. Setmana internacional del llibre infantil i juvenil. Activitats del 26 de febrer a 4febrer entorn al llibre i la il·lustració. Conferències.
▪ MUSEU MARÍTIM (DRASSANES DE BARCELONA)
34. Els ex-libris, signes de pertinença i objectes de col·leccionisme.
▪ COSMOCAIXA35. Museu permanent
▪ FUNDACIÓN FRANCISCO GODIA
36.  De Fortuny a Barceló. Coleccionismo generación Francisco Godia. Juny 2007
▪ PALAU DE LA VIRREINA
37. Centelles. Las vides d’un fotògraf. 1909-1985.  Març 2007
▪ MUSEU PICASSO
38. Picasso i el circ. 16 novembre de 2006 a 18 febrer 2007
▪ MUSEU DE TARRAGONA.
39. Col·lecció permanent.
▪ CENTRE MUSEU BASC D’ART CONTEMPORANI
40. Andres Serrano. El dedo en la llaga. Sala Norte. Estiu 200641. Jana Sterbak. De la performance al vídeo. Estiu 200642. Javier Mingueza. Imágenes de Jazz. Estiu 200643. Entornos Próximos. Estiu 2006
▪ MUSEU CHILLIDA LEKU. Estiu 200644. Col·lecció permanent.
▪ HÔTEL DE VILLE. AVIGNON45. La crèche Provençale. Desembre 2006. Pessebres tradicionals del taller de Marcel Carbonel de Marseille.
▪ GIRONA46. Exposició d’art floral. Primavera 2007.
▪ BALEARS47. 7 de joies. Exposició col·lectiva de joieria creativa. Sala de cultura Sa Nostra. Sant Francesc. Formentera.Agost 2007.48. Claudia Maccarini. Elemento. Sala exposicions La Caixa. Sant Francesc. Formentera. Agost 200749. Formentera Horitzó. Elena Jou Montano. Ajuntament Vell. Formentera. Agost 2007
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7. Sessions amb professionalsLes activitats busquen l’obtenció de treballs d’una certa qualitat estètica. Per això laconsulta a professionals sobre aspectes tècnics, ha sigut fonamental, sobre tot en elllibre de joieria modernista. També es va fer alguna consulta sobre escultura però méspuntual.
8. Aplicació d’alguns exercicis a grups reals d’alumnes.

Es fa de dues maneres:▪ Es porten a la pràctica exercicis concrets, proposats al treball per avaluar-los. Enaquest cas el grup és petit (entre 10 i 12, de diverses edats). A vegades l’exerciciinclou visita a exposicions i en aquest cas es fa de guia.▪ S’aplica un tema sencer a les escoles. Es pretén valorar com s’adapta, la participaciódel professorat, de l’alumnat i la reacció de les famílies, els resultats dels treballscom a eina de comunicació personal de l’alumnat.
9. Contactes amb les escoles a fi d’intercanviar informació al llarg del curs i portara terme la prova pilot.

S’han fet més de 15 reunions més l’acompanyament a les visites. S’ha fetacompanyament en 7 sortides. En total, més de 20 intervencions, al marge de les visitespuntuals i trucades per temes molt concrets relacionats amb l’activitat. Es va facilitar laconcreció dels horaris de les visites de les amb el museu que vaig fer personalment.S’han fet intervencions en les escoles presentant materials a l’alumnat o ajudant en eldesenvolupament de l’activitat. I s’han fet sessions puntuals a demanda del professorat,amb els alumnes per ampliar el tema.També s’ha donat bibliografia i el material íntegre de la prova sobre Rusiñol.
10. Recopilació d’un vocabulari bàsic adaptat a la programació, imatges del tema,en format digital, material audiovisual i adreces d’Internet per oferir a lesescoles amb la programació.En alguns temes es determina un vocabulari bàsic per l’alumnat.Les imatges digitals es classifiquen en carpetes segons els temes citant les fonts d’onestan tretes.També s’ofereix una sèrie de material audiovisual i pàgines d’Internet revisades  adientsals temes.

11. Seguiment d’una experiència escola – museu.Degut a la importància que se li dona en aquest treball a la relació escola - museu i al fet deque aquests cada vegada ofereixen més propostes didàctiques de bona qualitat va semblarinteressant recollir la experiència. A més, l’escola contava amb una mestra dedicada a laplàstica, el que permetia valorar i demostrar les avantatges d’aquesta organització d’escola.Es pensa en un vídeo que reculli l’experiència.
12. Assistència a activitats culturals diverses.A fi de que el treball recollís les tendències culturals del present, es fa necessàrial’assistència a actes diversos. D’aquests s’extreuen idees per les propostes didàctiques.
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CONCERTS, DANSA, CINEMA I TEATRE
Clàssica a Horta - Guinardó  2007Projecció del Documental: Els altres Rusiñols. Festival de cinema de Sitges.El Trencanous Txaikovski. Ballet. Teatre CondalBallet Imperial rus. Carmina Burana de Karl Orff, la coreografia que Nikolay Androsov va fer per a Bolero i
Sheresade. Març 2007

ACTIVITATS PER INFANTS:
▪ Observadora:
MACBAPetites històries del cinema. Especial Norman McLaren.  10 de febrer a 28 de maig del 2007.CCCBMón llibre. 21 i 22 d’abril.MUSEU PICASSOEspectacle de circ + visita comentada a l’exposició. 4 febrer 2007
▪ Guia:Exposició Pablo Gargallo. Gener 2006. La Pedrera. Grup d’alumnes de primària escola Torrent de CanCarabassa de Barcelona..

ALTRES ACTIVITATS
• 25è Setmana del Llibre en Català. 1 a 11 de març del 2007. Conferències d’il·lustradors i tallers.13. Cursos, conferències i jornades
Es fa necessària l’assistència a aquestes activitats per recollir informació respecte a certstemes imprescindibles pel treball.

CONFERÈNCIES I JORNADES
▪ El viatge a Orient i la pintura del segle XIX. Jordi À. Carbonell. Universitat Rovira Virgili deBarcelona. 17 d’octubre 2006. Cicle de conferències al MNAC: els camins, el viatge, els artistes.
▪ L’univers simbòlic de Santiago Rusiñol. L’estètica. Teresa – Montserrat Sala, professora d’Història del’Art. UB. 5 d’octubre 2006. Cau Ferrat
▪ CICLE DE COMENTARIS A LA SALA

L'ull crític: Especialistes de formació diversa aporten el seu particular punt de vista d'una obra i un artistaen sessions de 30 minuts.
Dimarts, 17 d’abrilPoètica de quietuds: Francisco de Zurbarán i el seu fill JuanMaria Margarita Cuyàs, conservadora en cap del Departament d’Art del Renaixement i el Barroc delMNAC
Divendres, 27 d'abrilLa vida cotidiana del siglo XVII a través de los bodegones: Dos fruteros sobre una mesa, deTomás HiepesNatacha Seseña, historiadora de l’art i membre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando deMadrid. (Aquesta xerrada la va fer Margarita Cuyàs finalment.)

▪ XVIII TROBADA DE PLÀSTICA: COLORS, IMATGES I PARAULES… 21 octubre 2006

CURSOS
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• Bases metodològiques per la recerca educativa. Setembre – octubre 2006. ICE
• Curs Linkat
• Taller d’il·lustració amb Oliver Jeffers (Gran Bretanya) Setmana internacional del llibre infantil ijuvenil. 3 febrer 2007
• Temps per dibuixar. Professora Mar Morón. Dissabtes de març, abril i maig 2007. Activitat entorn al’exposició Dibuixos espanyols a la Hispanic Society of America. Del Segle d'Or a Goya. MNAC
• La serigrafia portàtil. Escola Eina. Taller d’estiu.
14. Utilització d’un vocabulari no sexista.Seguint les pautes donades al fòrum pel professorat a l’educampus, s’intenta en la redacciódel treball utilitzar un vocabulari adequat.
15. Art i dones.En tot moment es pretén donar la importància que es mereix l’aportació de les donesartistes al conjunt de l’art del nostre país i es fa una selecció sobre tot, de les més properesen el temps ja que es considera que són les que poden influir  més en l’alumnat. En aquestsentit s’escull il·lustradores que es poden trobar en contes i artistes, les propostes de lesquals representen altres formes d’expressió allunyades de les tradicionals i per tantrepresentants d'un art actual que és el que es trobarà l’alumnat.
16. Recopilació d’adreces d’Internet i fonts d’imatges i textos.En tot moment hi ha un respecte per la propietat de la imatge. A cada carpeta amb imatges,hi ha un document amb la informació de la font. Si s’han extret d’un llibre es comentadirectament al treball. A vegades s’utilitza les dues opcions.
17. Elaboració de textos pel treballS’han confeccionat textos (contes, poemes…) per treballar alguns temes.

2.3. Descripció del treball
Estructura
Tres blocs: Introductori, temes i èpoques.El treball es planteja fer un recull d’artistes i èpoques localitzats en l’àmbit català. Esconsideren aquells artistes que són originaris del territori pròpiament català, aquells quesón nascuts en territoris de parla catalana, artistes que han desenvolupat la seva tasca oformació a Catalunya encara que no siguin originaris  i artistes que han sigutfonamentals pel desenvolupament de l’art català.
Diferents llibrets cada un amb documentació i activitats.Pensant en les preferències que puguin tenir les escoles, el treball està estructurat entemes i èpoques dels que surten els llibrets. Cada llibret té variades propostes a fid’adequar-se a la realitat de l’escola i poder portar-les a la pràctica amb èxit. Pretenenque l’alumnat pugui aprofundir en els temes i adquirir una cultura, uns hàbits, unestècniques i una forma de pensar reflexiva per engrandint-se com individu.A partir d’un moviment artístic o una època històrica es fa la presentació dels tretsfonamentals per anar a la concreció d’obres, tècniques o artistes. Una vegada definit elcontingut, es busquen  les relacions amb l’art contemporani o les influencies entrepaïsos i artistes. A partir d’aquí s’articula el tema i es plantegen les propostes.En quan als llibres de temes, es fa una selecció en funció dels que tinguin més interèsper l’alumnat. Es busquen els artistes que han treballat el tema i, de la mateixa forma
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que els dedicats a èpoques, després de definir els continguts bàsics, es pensen lesactivitats.
Metodologia.
▪ Les activitats plantejades estan pensades com a  projectes globals, projectes intercicles oprojectes per cada cicle.Els projectes globals tenen una temàtica comú i a partir d’aquí cada cicle treballa apartir de les seves possibilitats i habilitats.Els projectes intercicles també parteixen de la mateixa temàtica però tenen comobjectiu la interrelació ja sigui de treballs o de les persones cap a un projecte comú.Els exercicis per cicles parteixen d’un tema comú però cada un tracta un aspectediferent o l’enfoca des de punts de vista diferents.
▪ Els textos estan escrits de manera que puguin ser utilitzats directament per l’alumnat,fent una tria o directament.
▪ A cada tema hi ha un vocabulari nou a introduir ja sigui sobre temes artístics ja siguid’altres temes.
▪ Hi ha informació afegida als cd. per tal de que el professorat pugui adaptar encara més,les activitats a les necessitats de l’alumnat i una amplia bibliografia i webs que poden ferservir per tal d’ampliar coneixements. En aquest llibret introductori proposem unabibliografia al marge dels temes proposats i que és bàsica pel professorat dedicat al’ensenyament de l’àrea.
▪ Dins la documentació de cada llibret, també hi ha una quantitat d’informació gràfica isonora important que s’ha d’utilitzar i analitzar. Una imatge vista no aporta tantainformació com una imatge analitzada. Aquest últim fet és el que desprès s’aplicainconscientment a les diverses activitats de la vida.
▪ Es fan suggeriments per tal de que les àrees s’impliquin en un projecte comú iaconsegueixen l’objectiu fonamental que és que l’alumnat rebi una formació integral.Les àrees de llengua i música: Utilitzant el llenguatge, l’alumnat ha de realitzar unprocés reflexiu que s’acabi convertint-se en hàbit a l’hora d’analitzar qualsevol situació.Respecte a la música, és evident que el llenguatge plàstic està molt lligat a altresmanifestacions artístiques i sobre tot a la música. També és un pont que enllaça ambformes d’art més lligades a les matemàtiques.Podríem dir que és fonamental per l’èxit de les propostes, que hi hagi una bona entesaentre el professorat de les diverses àrees i una col·laboració constant. Això suposa queles propostes s’enriqueixen per les diverses aportacions Les àrees artístiques hand’anar interrelacionades sempre que es pugui i les àrees de llenguatge aporten laracionalitat a un fet a vegades més passional que racional. Explicar en paraules elssentiments que provoca una obra o ser capaç d’analitzar-la, fa més comprensible el fetartístic.
▪ Al marge de que les activitats facin propostes concretes, s’introdueix constantment elmode de treball del professional que té un objectiu i que ha de respondre a uns mínims.Per exemple en alguns projectes es desenvolupen diaris tècnics que mostren tot elsprocés de treball. Per altra banda també hi ha encàrrecs on l’alumnat ha de “respondredavant d’un client” amb un treball de qualitat. Tot aquest sistema implica una exigènciaindividual i un saber treballar en grup, sigui el que sigui, per aconseguir uns objectius.També introdueix tècniques que els facilitin el treball creatiu, l’organització, la lògica iun coneixement tècnic divers amb el que podran portar a la pràctica les seves idees.



18

▪ Les activitats busquen introduir diverses formes d’expressió que necessitarà l’alumnatper poder manifestar el producte de les reflexions prèvies que s’han fet sobre els temes.Aquestes formes d’expressió van des de les tradicionals com són el dibuix, la pintura, elmodelat, fins el happening o la utilització dels medis audiovisuals.Es fa èmfasi en la imatge i el seu anàlisi però també es busca la utilització d’altressentits tan per recollir informació com per transmetre les reflexions de l’alumnat. Es adir que, a pesar de que la part visual és important (recordem que estem parlant de l’àreaVisual i Plàstica), no es considera la única forma de captar l’art i adquirir cultura artísticai un sentit estètic.Es considera l’alumnat capaç de crear a partir de les pròpies experiències i no es trobavàlid que desenvolupin treballs d’imitació d’una obra. Per tant és fonamental al llarg deldesenvolupament dels temes, l’expressió constant i la manifestació d’opinions isuggeriments i s’ofereix multitud de propostes d’artistes diferents perquè cada personavagi formant el seu propi criteri. Les activitats són comuns però cada infant manifestala seva personalitat en la seva creació.
▪ El perfeccionament de la tècnica és necessari perquè l’infant no es trobi limitat a l’horade manifestar-se. Així s’ofereixen uns exercicis que, de manera sistemàtica, treballenaspectes tècnics.
▪ L’art català és art mediterrani i d’aquí que quan s’estudia sorgeixen molts lligamsamb les cultures que envolten aquest mar i que, a pesar de les marcades diferències, finsi tot de caire espiritual, troben un punt comú d’entesa i de convivència. Aquestacaracterística d’estar oberts a d’altres cultures, també ha provocat la recerca de novesformes de mirar en terres més enllà de la Mediterrània, cosa que ha afavorit la situaciógeogràfica i el desenvolupament industrial i urbà.Actualment no es pot parlar d’un art català pur, terme propi d’un nacionalisme desfasat.Per un costat, Catalunya conta amb una població multi-ètnica, amb una emigracióimportant numèricament i que esta influint en la societat i en la cultura. Visions,costums i evolucions diferents obliguen a una entesa. Però també alertem de lapossibilitat de pèrdua de la pròpia cultura que per important, no ha de desaparèixer, jabastant atacada des del propi país a través dels anys i els pensaments més retrògrads.Per altre costat, els artistes autòctons surten fora del país en busca de fonts d’inspiraciói per aprendre. Ja ho feien quan viatjaven a Roma o a Paris però ara les distànciess’escurcen per donar un ventall de més possibilitats. Les relacions també són mésfluides i les noves tecnologies ajuden en aquest tema.

2.4. Recursos utilitzats
▪ Qüestionaris▪ Entrevistes▪ Bibliografia variada▪ Internet▪ Aplicació de les idees tretes de l’observació directa de totes les activitats realitzades alllarg de l’any.▪ Aplicació de la experiència docent.
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3. RESULTATS OBTINGUTS
El treball es divideix en quatre grans blocs:
1. IntroductoriIntroducció al treball per explicar la filosofia que ha portat a la seva realització, lesintencions, els objectius, la forma, el contingut…S’explica la manera d’utilitzar la informació i les propostes i el que es pot trobar.També hi ha informació general de fonts bàsiques per la formació del professorat en l’àreade Visual i plàstica, ja sigui a nivell teòric com pràctic.Es poden trobar les enquestes fetes com a punt de partida que recullen l’opinió d’unamostra de mestres sobre aspectes relacionats amb l’àrea.
2. TemesEl treball planteja dues formes d’enfocar les activitats: per temes i per moviments.En el primer cas, a partir d’un tema general, es desenvolupa la proposta fent un passeig perl’art català i les relacions amb la cultura dels altres països. Són propostes que impliquenaltres àrees sempre i que tenen el desig de ser treballades i enriquides per les aportacionsdels implicats en l’educació: infants, professorat i família.
3. Moviments
En aquests cas es parteix d’una situació en el temps i l’espai català, per arribar a fer unviatge en espai i temps universal. Com exemple, podem partir del barroc i la pintura denatures mortes, conèixer i practicar la fotografia de Toni Catany, passar pel cubisme oarribar a elaborar un receptari il·lustrat amb cuina de tots els temps i llocs.
Dues formes d’arribar a un mateix objectiu però entenent que l’organització per l’escola potser més còmoda d’una manera que de l’altra.
4. Experiències
Recull d’experiències realitzades enguany a tres escoles:
 Art contemporaniCeip Antaviana. Nou Barris (Barcelona). Aquesta escola va apostar fa un temps perl’especialista de visual i plàstica. La mestra que imparteix l’àrea, presenta el treball que harealitzat enguany amb els alumnes de tota l’escola sobre art contemporani i sentiments dinsd’un tema general de l’escola. Ha col·laborat amb el MACBA.
Any Rusiñol
Es planteja al claustre de dues escoles, aplicar les activitats de visual i plàstica que proposemper commemorar l’any Santiago Rusiñol. La proposta inicial es veu ampliada i millorada iels resultats són prou convincents.Ceip Torrent de Can Carabassa (Horta. Barcelona). Es fa un projecte global dins lasetmana cultural dedicada a Rusiñol. Hi treballen totes les àrees. Es coneix patrimoni delbarri d’Horta (Safareigs del carrer Aiguafreda) i es visita Sitges, el poble i el Cau Ferrat.
Ceip Joan Llongueras (Sant Crist. Badalona). Es porten a terme activitats dins del tallerde plàstica, es visita Sitges i el Cau Ferrat i es coneix patrimoni de Badalona (els Badius opatis).
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Hi trobareu la proposta, el cd, tres power points que resumeixen el treball o són eines detreball per l’escola i una valoració de seguiment de l’experiència que fa el professorat.
3.1. Conclusions dels qüestionaris 6
Es va escriure per mitjà del correu electrònic a més de 30 escoles de tota Catalunya al llargdel primer trimestre del curs. Al novembre es va fer un altre intent degut a la nul·laresposta per part de les escoles que contestaven negativament o no contestaven i es vatornar a enviar a 20 escoles noves. Al correu s’explicava la finalitat i es feia cinc cèntimsdels treball. Mentrestant em vaig posar en contacte amb 3 escoles de Barcelona i Badalonapersonalment, mitjançant gent coneguda. Al final són les que han respost encara que NOho ha fet la totalitat del claustre.En total només s’han pogut reunir 56 enquestes.En tot cas, dues de les escoles van participar després en la prova pilot sobre SantiagoRusiñol, pel que pensem que les opinions són més qualitatives que quantitatives peltreball final.Demostren que els principis en el que ens basàvem per realitzar l’estudi, són vàlids i reals iper tant, que ha valgut la pena realitzar-lo i, a partir d’aquest moment, difondre’l.
En quins aspectes estem d’acord?
La idea en la que es basa aquest treball s’exposa en la primera pregunta:“A més coneixement i estimació de la pròpia cultura, més capacitat de comprensió de les altrescultures” A prop d’un 90% senyalen estar d’acord amb ella. Per tant, ja partim de la base de que laidea que governa aquest treball està acceptada majoritàriament per la mostra de professoratenquestat.El professorat creu convenient en un tant per cent elevat (86%), introduir l’art català alcurrículum d’educació V.P. (13)Majoritàriament (80% i 89.29%), el professorat veu necessari un assessorament en l’àrea(12) i treballar amb noves propostes (7)Per últim, el professorat demostra, també majoritàriament, la seva postura respecte a
l’especialitat de plàstica que creu necessària en un 89 %.En aquesta proposta es dona molta importància a la utilització reflexiva de la tecnologiaque ha de servir com una eina per l’expressió de l’alumnat. Per aquest motiu es pregunta sipensen que es necessària aquesta reflexió (17). La majoria, el 75%, estan d’acord en que si
és necessària la reflexió. Les opinions sobre si el tipus d’educació que es dona actualment està massa centrada en latecnologia (14), són equilibrades, encara que hi ha més gent que pensa que és pochumanista. També hi ha un nombre important de professorat que no es defineix.
Organització de l’àrea de V. P.
El fet de canviar cada any de professorat dedicat a l’àrea, sense una programació per total’escola que doni continuïtat als cicles i marqui les pautes del que s’ha de treballar, fa queanualment es canviïn les programacions en funció de les persones que la imparteixen que,segons la majoria de les observacions fetes, són les persones amb tutoria. En aquellesescoles en que el professorat de plàstica canvia, es renoven anualment les programacions oes basen en propostes anteriors.
                                               
6 El resultat de les enquestes i els gràfics els podeu consultar a l’annex i al bloc introductori dins del cd.
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Quan el professorat  de plàstica és fix (entenem per les observacions que són tutors i pertant, també esta subjectes a canvi anual) s’utilitzen tot tipus de programacions. Des de lesque ja estaven a l’escola, les fetes per primària, les anual i els llibres). Aquestes respostes tanvariades, fins i tot en la mateixa escola, contrastada amb la manifestació del 80% que creunecessari un assessorament, fa que es pugui afirmar que existeix un cert grau dedesorientació a l’hora d’organitzar l’àrea.
En aquest sentit, el temps destinat està comprés entre 1 a 2 hores, només s’excedeixd’aquest temps en cursos d’infantil pel que trobem variacions de temps en una mateixaescola (preguntes 2 , 3 i 4.). Es veu una tendència a reduir l’horari en els cursos superiors deprimària. En general el temps es troba suficient per l’activitat realitzada. 7
El 60% del professorat pensa que no és equiparable l’àrea de V.P. a les instrumentals.Caldria afegir una pregunta en funció del resultat, per concretar si el canvi en laprogramació suposaria una major valoració de l’àrea.Quan es pregunta sobre si es mostren satisfets per la programació d’E.V.P. (pregunta 6), un40% diu que sí però un 32% està insatisfet o creu que es podria millorar.
Les respostes a les preguntes 7 i 8 resulten contradictòries. Per una part, el 89% diu quenecessita propostes noves però quan se li torna a preguntar dins de la pregunta 8, no quedasenyalada aquesta opció més que per un 5%.De fet són molts els aspectes que es creu s’han de millorar (pregunta 8). Preocupen més elsreferents a la continuïtat en el temps i les habilitats tècniques. Segueixen lacontinuïtat entre cicles i els recursos materials i, per últim, es dona menys importànciaa la metodologia, els continguts i l’avaluació.A prop d’un 17%, no opina.Si ajuntem els resultats sobre aspectes similars com continuïtat en el temps i continuïtatentre els cicles, es veu que és el tema que més preocupa (30%) i que aquesta continuïtat noes dona a la majoria de les escoles.Per les qüestions sobre el tipus de programació (preguntes 10 i 11) on les respostes sónmolt variades, fins i tot dins d’una mateixa escola, es demostra que cada cicle tendeix aorganitzar-se al marge dels altres o, dit d’una altra manera, no hi ha una continuïtat entre
els cicles o programació general de l’escola de V.P..El professorat que no imparteix l’àrea no té coneixement de la programació(10)  pel que esdedueix que no hi ha relació entre les diferents àrees i la V.P.  Influeixen altres factorsen aquest ordre:
▪ Poca relació entre cicles en la programació al no fer un plantejament que estableixi unaproposta per tota l’escola
▪ Falta de continuïtat.
▪ Nombre elevat de professorat itinerant (interins, substituts, provisionals…)

Immigració i integració
A les escoles es veu un increment d’alumnat d’altres països (pregunta 15), entre un 25 i un50 % (les dades s’apropen més al 50%). Però destaca la falta d’informació en aquest temaque demostra la majoria del professorat.
                                               
7 Voldria contrastar aquesta opinió amb l’expressada per les mateixes escoles, una vegada estaven portant aterme la proposta de Rusiñol. En les valoracions, s’expressa la necessitat de destinar més temps al’experiència.
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Les dades sobre l’alumnat i procedència d’aquest, en una escola, ha de servir  a l’hora deplantejar metodologia, continguts i recursos en les programacions i per fomentar laintegració a la cultura del país.8
Reforça aquesta opinió la resposta de la pregunta 16, en la que una quarta part delprofessorat enquestat no sap si s’utilitzen els recursos de l’àrea per integrar nouvinguts. I un41% afirma que NO s’utilitza. Caldria analitzar quins recursos s’utilitzen per la integració enel 34% que afirma que sí s’utilitza per validar si són efectius o correctament aplicats.
Respecte a la col·laboració de les famílies (preg. 18), cap de les persones enquestades pensaque no se’ls dona oportunitat de participar però aquesta participació resulta desigual idepèn de la zona. En aquelles escoles en que l’emigració és més elevada o el nivellsocioeconòmic de les famílies és baix, les dades de participació són menors. Per tant,caldria fer un esforç per apropar cultures a través de l’escola i fomentar la participació. I lespropostes que fem van encaminades a fomentar-la.

                                               
8 Recordem que la metodologia i els continguts, juntament amb l’avaluació de l’àrea, eren els aspectes quemenys importància se’ls donava a l’hora de buscar millores en la programació.
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3.2   La prova pilot: Santiago Rusiñol i el Modernisme.

SANTIAGO RUSIÑOL O L’ARTISTA MODERN
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 SANTIAGO RUSIÑOL O L’ARTISTA MODERN

• La importància de Rusiñol i el Modernisme
Si he d’argumentar alguna raó per trobar imprescindible la presència de Rusiñol alcurrículum de primària, escolliria la seva vessant d’artista modern, respectuós amb la saviesadels artistes del passat, amb un afany de conèixer el més actual i investigar noves formesd’expressió que canviarien la visió i factura de l’art del segle XX.Les lectures de les obres plàstiques de Rusiñol són diverses. Tan diverses com elpropi artista. Però totes plenes de vida i força i de una passió artística que es va mantenirfins a l’últim moment.Rusiñol va ser primer pintor, després va escriure i mentrestant, col·leccionava totamena de objectes de ferro (un ofici tradicional, recuperat com  tants altres pel Modernisme)que guardava al Cau Ferrat. Va fer còpies perfectes de grans pintors consagrats, peraprendre reproduint els més íntims detalls. Va comprar objectes d’art de procedènciadiversa i fins i tot va fer d’arqueòleg per terres eivissenques, aconseguint una col·lecciód’objectes de vidre força representativa de la cultura mediterrània que va exposar icatalogar, donant-li el valor que es mereixien. Va promoure activitats culturals a Sitges, onestaven representades totes les arts i sobre tot, va fer que el poble i no només la burgesia,s’interessés pel fet artístic, obrint les portes a noves actituds envers l’art.Artesans elevats a la categoria d’artistes, això és el que va aconseguir elModernisme. Recuperació d’oficis perduts i de la bona feina: ferrers, vidriers, joiers,fusters…fins i tot podríem dir que aquí comença el món del disseny en la vida diària.Hi ha aspectes del Modernisme que hauríem de recuperar per la nostra societat ique, per tant, hem de transmetre als nostres alumnes:

• L’afany de saber, de ser persones amb una cultura íntegra, que es manifestava en totsels artistes d’aquest moviment.
• La recerca de llenguatges i formes d’expressió contemporànies, sense menysprear lesfigures del passat, amb una actitud respectuosa pels que ens poden ensenyar de la sevaexperiència.
• El buscar la satisfacció en el que fem, no en el benefici que produirà. I això comporta lanecessitat de valorar el que es fa i fer el que t’agrada, sense oblidar que tot mereix unesforç.
• La tornada a la Natura en busca de models més propers al ésser humà.
• La humanització de la tecnologia. La reflexió sobre la seva utilització. El rebuigd’aquella que ens tregui la capacitat humana de triar lliurement.
• Biografia
Barcelona 1861- Aranjuez 1931

Fill d’una família burgesa originaria de Manlleu, Santiago és el primer fill de lafamília Rusiñol i per tant, l’hereu de la indústria familiar. Als 28 anys, casat ja amb LluïsaDenís9 i essent pare d’una filla, Maria, Santiago ho deixa tot i marxa a París, amb el seuamic Ramon Casas, convençut de que el que realment volia era dedicar-se a la pintura.
                                               
9 Lluïsa Denís i Raventós (Barcelona 1862 – 1946). Va contraure matrimoni amb Santiago el 19 de juny de1886. Va ser autora de teatre i pintora i va escriure “Els caçadors furtius” 1931) i unes quantes sarsueles, deles quals ella mateixa va composar la música.
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Entre 1889 i 1893 va viure al barri parisenc de Montmatre. Allà va començar a escriure unasèrie d’articles per la Vanguardia, explicant les seves vivències i impressions recollidesposteriorment en el llibre Desde el molino (1894). A partir de la seva tornada es converteix enel cap més visible del Modernisme i va construint la seva imatge d’artista modern que aniràlligada a la vila de Sitges. Es aquí on residirà i organitzarà les festes modernistes en el CauFerrat. Santiago Rusiñol va recórrer Catalunya i Espanya dibuixant els jardins més bonicsque va trobar (Mallorca, Eivissa, València, Girona, Aranjuez, Cuenca, Arbúcies).Va haver de lluitar amb la delicada salut que va arrossegar tota la vida i a pesar delsproblemes, la literatura i sobretot, la pintura, el van ajudar a superar els mals moments. Laseva dona i la filla van ser molt importants a l’hora de superar les conseqüències derivadesde la malaltia i la medicació per alleujar els forts dolors que patia.Explica la Maria Rusiñol com la seva mare, feia i desfeia equipatge seguint al seumarit per tota Espanya i com va estar fins a l’últim moment, tenint cura d’ell. La MariaRusiñol va escriure poesia i un llibre sobre la vida del seu pare.10Rusiñol mort quan pintava un dels seus jardins a Aranjuez, a conseqüència d’unapneumònia (per haver estar masses hores pintant), al costat de la seva dona Lluïsa.

                                               
10 Veure fragments en l’annex, del llibre RUSIÑOL, MARIA. Santiago Rusiñol vist per la seva filla. Barcelona:Editorial Aedos,1968.
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CICLE INICIAL :  RUSIÑOL COL·LECCIONISTA

Maria Rusiñol al Cau Ferrat
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          RUSIÑOL COL·LECCIONISTA
• Què és el col·leccionisme?

Podríem definir el col·leccionisme com l’afany d’acumular i posseir objectes per lesseves qualitats estètiques i que acaben adquirint una dimensió afectiva pel propietari. Elcol·leccionisme comença “oficialment” al s. XVIII i serà l’origen dels Museus.
En els infants trobem una passió per acumular coses, simplement pel gust estèticque comporta la seva contemplació, la satisfacció que aporta als sentits o les possibilitatsde portar a un imaginari i grandiós món d’aventures.Els més petits fan boles de fang i les col·loquen en sèrie, en un ordre perfecte. Cadaun sap quina ha fet i la seva destrucció violenta, crearia un drama. Acumulen pedres, pals,petxines i gaudeixen de la seva contemplació…Una mica més grans triomfen els jocs més senzills, basats en la acumulació il’intercanvi per diversos procediments. Parlem de “tazos”, cromos, petits ninots i tot allòque se li acudeixi a un fabricant espavilat, i que es pot trobar en un quiosc. La adquisició del’objecte entra en joc i a vegades, és un gust comunitari, enfocat més cap a unes relacionssocials basades en el joc, que en un veritable sentit estètic personal.En els adolescents, l’afany col·leccionista es complica i adquireix molts matisos,anant paral·lel al desenvolupament de la personalitat. Es transforma en una manifestacióoberta de les pròpies idees. Els objectes col·leccionats no ha perdut aquella màgia de lainfància, tot el contrari, es fan poderosos i plens de significats: Adhesius amb frasessolemnes, xapes reivindicatives, còmics, figures de Warhamer, compacs de música…Els adults col·leccionen com a conseqüència d’afeccions molt definides o simplementper motius d’acumulació d’un valor com a inversió. Però en cap cas es perd lacaracterística de resposta estètica  que ha de provocar en el col·leccionista.

 El col·leccionisme comporta en molts casos, l’intercanvi d’objectes. Això reafirmaen l’infant el sentit social, les relacions i els beneficis d’aquestes relacions.Cada objecte col·leccionat, ha de tenir una història per contenir un valor. Un infantde 4 anys guardarà en la memòria el procés de realització d’aquella bola de sorra o elmoment i les circumstàncies en que va trobar la petxina. Un adolescent buscarà més enllà,voldrà trobar l’origen del protagonista de la seva col·lecció de còmics o la història del’exèrcit d’orcos en miniatura.I sobre tot, la novetat de l’objecte, donarà més valor a la col·lecció.

• Santiago Rusiñol col·leccionista
El Museu Cau Ferrat va ser la casa-estudi de Santiago Rusiñol. Al 1892, va comprarun parell de casetes de pescadors enfilades sobre la costa i va construir la casa seva. Laplanta baixa es va destinar a habitatge i en el primer pis va col·locar tota la col·lecció deferro forjat.11Rusiñol va ser un col·leccionista entusiasta. Va adquirir pintura de pintorsmodernistes reconeguts com Ramon Casas o Isidre Nonell i de pintors joves quecomençaven com Hermen Anglada Camarasa i Picasso.

                                               
11 Ferro forjat és una manera tradicional de treballar el ferro, escalfant-lo directament al foc, fins a posar-loroent i picant amb el martell per donar-li la forma.
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Els paper que van jugar els amics per trobar objectes per la col·lecció de Rusiñol vaser fonamental. Al llarg de molts anys va adquirir peces de ceràmica, objectes de talla,materials arqueològics, dibuixos, pintures i sobre tot, ferros forjats.
•  Bibliografia pels mestres
GILLIG-AMOROS, L.; HÉBERT, E.; SCHNEIDER, M. Autour de l’objet, Practique des Artsplàstiques. École Maternelle et élémentaire, Strasbourg, 1998

• Cau Ferrat
C/ Fonollar, s/n - 08870 SITGESTel. 938940364     e-mail: m.sitges@diba.es         www.diba.cat/museus/sitges.asphttp://www.sitgestur.com/turisme/catt3m.htm#cau (pàgina del museu)

           FITXA D’ACTIVITATS
• Inici:

1. Recol·lectar i acumular 12
L’activitat s’inicia amb el plantejament d’una sortida13. L’objectiu d’aquesta sortida éspassejar, observar i trobar aquells objectes de la natura que agradin a cada infant.   A lasortida han de portar una bossa o una capsa de sabates, on aniran dipositant els objectes. Sialgun objecte és massa delicat, ha d’existir la possibilitat d’embolicar-lo en un paper deseda.Una vegada a classe, cada alumne ha de fer un treball amb les seves peces.

• A classe:
2. Reparar, comparar, preguntar

Primerament, és necessari treure els objectes, disposar-los sobre la taula i fer unaprimera tria: Retirar aquells que hagin perdut l’interès i reparar els que s’hagin malmès en eltransport. Comença un treball de l’alumne en el que compararà peces des de diversos puntsde vista. En aquests procés, ha de plantejar-se preguntes i formular-les (respecte a la forma,material, similitud o diferència, funció…). En cas contrari, el mestre ha de ser la personaactiva que estimuli la curiositat en els seus alumnes.

                                               
12 Aquestes fases estan basades en l’activitat proposada per GILLIG-AMOROS, HÉBERT ISCHNEIDER a Autour de l’objet . (Pàg. 79)
13 La sortida recomanada en aquest cas és anar a visitar el Cau Ferrat i el Palau Mar i Cel de Sitges percontemplar les peces col·leccionades per Rusiñol. Es pot fer un dels tallers que proposen al Museu (veieuapartat de Museus). Posteriorment, es recomana fer una passejada per la platja per recollir objectes.(alternatives: Parc més proper, a la platja o al bosc)
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3. Seleccionar, reagrupar, crear lligams
Es important, reservar un primer moment, per fer un exemple col·lectiu, mostrant lesformes d’aprehensió de les característiques dels objectes. Segons Gillig-Amoros,aquestes són:
• Aprehensió sensorial: Forma, contorn, contingut, dimensions, color, aspecte tàctic,olor, so.
• Aprehensió conceptual: Significat, origen (Què és?/ D’on prové?). Què simbolitzao relació amb algun símbol.  Antiguitat, funció i associació d’idees.
• Aprehensió emocional: evocació subjectiva u onírica, reacció afectiva o inconscient.(Què et recorda, que et suggereix, t’agrada, et desagrada, la rebutges, t’atrau…)
Posteriorment hauran d’agrupar els objectes, seguint unes característiques que cada unha de decidir segons les conclusions que hagi tret de la primera fase i l’exemplecol·lectiu. Han de ser capaços d’explicar aquests criteris. Es plantejaran similituds idiferències, lligams entre grups, subgrups…Es desfaran agrupacions per fer-ne d’altresmés adients. I tot allò en base a un treball de reflexió natural del propi alumne.

4. Presentar i exposar
A partir dels medis físics amb els que comptem per exposar els objectes, podremproposar una sèrie de presentacions. Abans s’ha de fer una reflexió per contemplar totes lespossibilitats de presentació:

• Alineament: Sobre una horitzontal, vertical, rodona, espiral…
• Sobre, dintre, davant d’alguna cosa en funció d’una organització o intenció.
• Presentació de tots els suports disponibles de presentació i les seves possibilitats:plaques de suro, capses, maletes, vitrines, llibres, quaderns, etiquetes…
• Possibilitats de jugar amb la llum per ressaltar, estructurar, delimitar un espai o crearuna atmosfera segons la intensitat, el color, l’orientació, les ombres creades (Amb llumsblaves es pot imitar un racó del mar o de la platja).
• El so aplicable a uns objectes o a una atmosfera creada (explicacions sonores, so delmar…)
• També s’ha de tenir en compte, l’espai expositiu en relació a l’espectador perquè totsels elements que juguen en la presentació actuïn amb tota la potència possible. Serà unespai de visió frontal, es podrà rodejar, serà interactiu…
• Pensar en el recorregut lògic que farà l’espectador. D’aquesta manera s’assegura lacomprensió de l’exposició
• Agrupar les col·leccions exposades per temes, materials, colors, maneres d’exposar,contingut.
• Clarificar aquella metodologia que s’utilitzarà per transmetre informació: Plafonsescrits, àudio, vídeo, fotografia, power-point, experiència tàctil…
Dins l’exposició és necessària una introducció per explicar com ha començat aquest treball,a partir de quin artista. Per tant, s’ha de reservar un espai introductori de l’exposició perexplicar qui era Rusiñol, la vessant col·leccionista i algunes imatges del Museu visitat i de laplatja de Sitges.
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CICLE  MIG : RUSIÑOL I EL RETRAT

Ramon Casas pintat per Rusiñol
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           RUSIÑOL I EL RETRAT
• Objectius:
1. Comprendre el significat de la paraula retrat i de la funció que realitza.2. Comprendre el significat de la paraula autoretrat.3. Memoritzar el nom de Velázquez, Rusiñol i Casas.4. Reconèixer els pintors en els seus retrats respectius.5. Adonar-se de la diferència d’èpoques entre Velázquez, Santiago Rusiñol i l’actualitatutilitzant el concepte de segle.6. Iniciar-se en el retrat fotogràfic des d’una perspectiva artística i simbòlica.7. Col·laborar amb el company escollit en la idea, muntatge dels escenaris i realització delsretrats.8. Ser capaç d’organitzar un escenari amb objectes simbòlics relacionats amb la personaretratada, que transmetin a l’espectador un missatge  explicatiu de les característiquesfísiques i psicològiques del retratat.9. Fer ús correcte d’una màquina digital.

           FITXA D’ACTIVITATS
• Inici

Què és un retrat?
En pintura hi ha dos tipus de representació del ésser humà: el retrat i el nu. Unretrat és la imatge d’una persona, un nu  és una persona retratada sense roba.Podem fer un retrat amb una camera fotogràfica o mitjançant les tècniquespictòriques. Els retrats pintats poden ser realistes o  tenir una certa abstracció.En cada moment històric, es retrata d’una manera o un altra segons els gustos de lasocietat..Quan una persona es fotografia o pinta a si mateixa, s’anomena autoretrat.

Per què serveix un retrat?
Un retrat té moltes funcions segons qui el fa, qui es retrata, en quina època estàrealitzat i en funció del lloc on es col·locarà.Analitzar:

• Segons qui el fa: un familiar, un fotògraf professional, un artista, un amic o amiga…
• Segons qui es retrata: un persona de diferents edats, un personatge de la televisió, unescriptor...
• Segons l’època: Fa cent anys o ara.

• Segons el lloc on es col·locarà: en un saló de l’ajuntament, a casa de l’avia, alportamonedes de la meva mare, al carnet d’identitat, a la fitxa de l’escola, a un museu…
Casas retrata a Rusiñol i Rusiñol retrata a Casas 14

L’any 1889 Rusiñol acabà el retrat de Ramón Casas, mentre que aquest finalitzavael de Rusiñol. Tots dos es retrataren de cos sencer, demostrant el seu convenciment que
                                               
14 Els retrats de Casas i Rusiñol estan en la carpeta /retrats_cm/
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un bon retrat és aquell que aconsegueix representar una figura viva en el medisocial que millor el representa.Santiago Rusiñol retratà Casas assegut en un banc de jardí, vestit segons la modasportman, i al costat d’una bicicleta per subratllar la seva afecció pel ciclisme. Les tarongesque situà al terra serviren al pintor per crear espai.
Casas, en canvi, retratà a Rusiñol de peu dret, en un interior i, penjades a la paret deldarrere seu, dues composicions: un paisatge pintat per Rusiñol i una copia de la infantaMargarida de Las Meninas de Velázquez. La figura de la infanta Margarita de Las Meninasque apareix en el retrat de Rusiñol està quasi tapada per un paisatge pintat per ell mateix,l’any 1887.

 Casas pintat per Rusiñol
c, 1889. oli sobre tela 165 x 96 cm col·lecció Banc Sabadell

A partir de l’observació dels dos retrats i en base a laintroducció del text, els alumnes han d’anar comentant el que veuen,a fi de entendre tots els detalls de les pintures.Analitzar:
• La postura dels personatges (Drets, asseguts, d’esquena, defront…)
• Els vestits (vestits vells, luxosos, de diari, de festa, disfressa…)
• Els objectes que els envolten, la seva disposició i la seva funció en el retrat (llibres,dibuixos, gots, joguines…/ penjats a la paret, sobre un moble, al terra…/ per crearperspectiva, per dividir l’espai, per equilibrar la composició…)
• L’actitud dels retratats (majestuosa,  hieràtica, relaxada, dinàmica, simpàtica, distant…)
• El fons escollit (natural, habitació, neutral…)
• La part del cos retratada o pla (general, americà, mig, primer pla, pla de detall)

Fotografia i retrat
A partir de l’anàlisi de les dues pintures i la comprensió del que significa fer unretrat, els alumnes ja estan preparats per retratar-se entre ells. Es tracta de fer el mateix quevan fer Rusiñol i Casas. En parelles (o petit grup) decidiran quin serà l’escenari, la roba, elsobjectes, l’actitud del retratat, el pla…dels retrats de cada un d’ells. Els retrats resultantshaurien de reflectir les afeccions, el caràcter, els trets físics més rellevants…Tot aixòmitjançant la col·locació d’objectes preferits, escenaris, dibuixos, pòsters, accentuació delstrets físics pel pla i la postura, etc.Una vegada decidit tot això i explicat el  funcionament bàsic de la camera digital,dedicarem una sessió llarga a fer les fotos. Les parelles s’han d’organitzar soles. Trobaran lacàmera amb el trípode preparada i una sala on podran muntar l’escenari amb un fonsneutre. Una vegada realitzades les fotos, desmuntaran l’escenari per donar pas a la següentparella. Mentre, la resta d’alumnes, treballarà en un text per presentar el dia de Sant Jordijuntament amb els retrats. El text ha de descriure el company partint del retrat que ja hanpensat i ha de tenir una qualitat acceptable: Frases ben construïdes, comparacions,metàfores, utilització abundant d’adjectius descriptius… S’entén que aquests aspectes s’hatreballat dins l’àrea de català i ara només serà una constatació del que s’exigeix de la seva
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feina. Els textos han de tenir un màxim de 15 línies escrites a doble espai, tipografia Arial,cos 12. Han de portar un títol en negreta, cos 14.

Exposició
Dues possibilitats:1. Imprimir les fotografies amb un format A5, enganxar-les en cartró ploma iadjuntar el text explicatiu al costat. Les fotografies poden exposar-se com unsanefa al voltant d’un espai (aula, vestíbul…) a una altura adequada per sercontemplades pels petits i els grans.2. Presentació mitjançant un programa informàtic (Power Point o FotoAngelo,per exemple) amb el text sonor  gravat per cada alumne basat en el seu text.
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CICLE SUPERIOR : RUSIÑOL I EL MON

Lluïsa Denís 1886-1887
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          RUSIÑOL I EL MÓN

 Aquesta és una ampliació pel cicle superior de l’activitat de fotografia proposada pel  ciclemig.
• Objectius:
1. Establir relacions de semblança entre obres pictòriques d’un mateix pintor perreconèixer les característiques bàsiques de la seva pintura  i ser capaç de manifestar-lesen una conversa.2. Establir relacions de semblança entre obres pictòriques per establir les influències entrepintors i ser capaç de manifestar-les en una conversa.3. Memoritzar el nom de Velázquez, Rusiñol i Casas.4. Conèixer bàsicament la influència de l’estampa japonesa en l’obra de Rusiñol.5. Conèixer algunes facetes de l’art japonès.6. Adonar-se de la diferència d’èpoques entre Velázquez, Santiago Rusiñol i l’actualitatutilitzant el concepte de segle.7. Iniciar-se en el retrat fotogràfic des d’una perspectiva artística i simbòlica.8. Col·laborar amb el company escollit en la idea, muntatge dels escenaris i realització delsretrats.9. Ser capaç d’organitzar un escenari amb objectes simbòlics relacionats amb la personaretratada, que transmetin a l’espectador un missatge  explicatiu de les característiquesfísiques i psicològiques del retratat.10. Fer ús correcte d’una màquina digital.

• La influència japonesa en el modernisme

Les estampes japoneses van tenir una gran influència en els pintorsmodernistes que buscaven solucions noves per les seves composicions. El Japóhavia sigut un país tancat a l’exterior fins al s. XIX que s’obra a occident. ABarcelona arriben les estampes japoneses cap al 1860 per influència dels
impressionistes francesos.

A França es buscaven nous camins en l’art, escola de UKIYO-E 15(gravats)suggereix el mode de mirar a l’objecte des de dalt per donar la impressió d’espai. Va indicarcom representar l’espai en una direcció diagonal per pintar la profunditat sense la tècnica dela perspectiva, suggereixen el mode de presentar l’objecte imprimint-li un sentit demoviment. L’allarguen prescindint de fons del quadre (Manet i Degàs, cos humà enmoviment).
En la pintura japonesa no es pinta la llum ni l’ombra perquè es considera part de laforma essencial. No hi ha interès per presentar masses de colors per donar sensació devolum. Influeixen en Gauguin (gravats)  i Manet que van substituir al mínim els efectes dellum i ombra substituint-los per brillants superfícies de color. No imitaven, eren font

                                               
15 Ukiyo-e: Significa pintura ( -e) decorativa (Ukiyo).
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d’inspiració. Obren pas a l’abstracció en occident ja que la pintura japonesa ja presentaelements abstractes des dels principis de la seva història.
A Barcelona es fan des de finals del XIX, exposicions d’objectes procedents delJapó i la Xina, s’aixeca el Pavelló japonès al carrer de les Corts Catalanes, es fan moblesamb motius gust japonesos. Rusiñol, si bé al principi, només incorpora elements d’estiljaponès en les seves pintures, com el paravent del retrat de Lluïsa Denís (esposa deRusiñol) desprès es basarà en estampes de Hokusai i Hiroshige com a punt de partida de lesseves pintures.

Wistler               Lluïsa Denís 1886-1887
                                                                                  Oli sobre tela. 177 x 95 cm.

• Coneixem una mica més l’art i els costums japonesos.
http://www.uoc.es/lletra/noms/srusinol/index.htmlhttp://www.tvcatalunya.com/elmeuavi/2003/rusi%F1ol/capitulo.htmPrograma dedicat a Santiago Rusiñol per tv3: El meu avi
http://www.xtec.es/recursos/curricul/llengua/rus_tre/index.htmper treballar l’obra L’auca del senyor Esteve. Recursos didàctics.

FITXA D’ACTIVITATS    

• Inici
L’any 1889 Rusiñol acabà el retrat de Ramón Casas, mentre que aquestfinalitzava el de Rusiñol. Tots dos es retrataren de cos sencer, demostrant el seuconvenciment que un bon retrat és aquell que aconsegueix representar una figura

viva en el medi social que millor el representa.
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Santiago Rusiñol retratà Casas assegut en un banc de jardí, vestit segons la modasportman, i al costat d’una bicicleta per subratllar la seva afecció pel ciclisme. Les tarongesque situà al terra serviren al pintor per crear espai.
Casas, en canvi, retratà a Rusiñol de peu dret, en un interior i, penjades a la paret deldarrere seu, dues composicions: un paisatge pintat per Rusiñol i una copia de la infantaMargarida de Las Meninas de Velázquez. Aquestes obres apareixen superposades, de lamateixa manera que va fer Édouard Manet en el retrat del novel·lista Émile Zola, on esreproduïen Los Borrachos de Velázquez i una estampa japonesa de Kumiaiki II. La figura de lainfanta Margarita de Las Meninas que apareix en el retrat de Rusiñol està quasi tapada perun paisatge pintat per ell mateix, l’any 1887.

La solució de reproduir quadres com a fons d’una pintura també la utilitzaren Degas iWhistler, que se servien d’aquest efecte per mostrar els gustos i les afeccions de la personaretratada.
Què tenen en comú aquests retrats de Velázquez?16

• S’inicia la sessió amb passant una sèrie de retrats pintats per Velázquez. Es presentencom a retrats realitzats per un pintor anomenat Velázquez del segle XVII.Introducció del concepte de segle amb preguntes directes:  En aquest moments’explica que un segle són 100 anys, es fan comparacions amb el nostre segle i esconta quants segles i anys fa que va viure Velázquez)Repetició del nom de Velázquez per la seva memorització natural.
• Una vegada aclarit el concepte, es demana atenció i silenci, es passen les pintures duesvegades.
• Després es fa anàlisi dels quadres en base a aquest guió:

Anàlisi dels quadres:
1. Posició del retratat: dret, assegut, ajagut, dansant…2. Objectes representats3. Vestits: elegants, de treball, disfressa…4. Imatges: altre quadre, làmines, fons a través de finestres…5. Escenari : mobles, fons, decoració…

 Les aportacions haurien de contenir aquestes observacions: Sónretrats de nobles (prínceps, reis, reines…)/Estan representats decos sencer, drets i ben vestits./Tots guarden una posició comú,molt semblant i tots recolzen la mà en una cadira.
Què tenen en comú aquests retrats del segle XVII i el retrat deRusiñol de l’any 1889?

                                               
16 Les imatges es troben a la carpeta /retrats_cs/ en el mateix ordre que en llibret.
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Rusiñol pintat per Casas 1889Col. particular
VELAZQUEZ : Retrats dels seus contemporanis

Don Baltasar Carlos Doña Antonia Ipenarrieta Felipe Próspero

Felipe IV Felipe IV Reina Isabel
Pintures dins de pintures

Continuant la sessió d’imatges, s’analitza el retrat que va fer Manet a Émile Zolaper, posteriorment presentar el retrat de Rusiñol que va fer Ramon Casas.De la mateixa manera, es busquen semblances. Ara ens interessa que es fixin en elsobjectes que acompanyen al representat i sobre tot en les pintures penjades a la paret.Els objectes defineixen la professió de Zola.Una vegada s’han fixat en les imatges penjades a la paret, es mostren aquestesimatges i es diu  l’autor dels quadres o làmines, el títol  i el que representen. És el momentde tornar a parlar de Velázquez (es podria fer la prova de si reconeixen l’autor donantalgunes pistes), de Manet i de l’estampa japonesa i la seva influència en el modernisme.Tornem a trobar a Velázquez i Les Menines en el retrat de Rusiñol i un paisatgepropi. Casas feia al·lusió a dos elements essencials per Rusiñol: Velázquez i la natura.Encara que el retrat està tapat, la posició de la figura, recorda els personatges retratats perVelázquez, inclosa la cadira. El paisatge, recorda per les ombres blaves reflectides al terra, el
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tractament d’aquest aspecte pels impressionistes Monet i Pissarro. Un paraigües i uncarpeta plena de dibuixos, delaten l’ofici del retratat.

E. Manet, Retrat de l’escriptor Emile Zola .

Alguns artistes europeus copiarenobres japoneses. Manet pinta un gravat deToyokuni en el seu Retrat de Zola de 1868.

Velázquez,Els borratxos

  Olimpia de Manet
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CICLE SUPERIOR : RUSIÑOL I ELS INFANTS

Retrat de nena, c, 1893
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          RUSIÑOL I ELS INFANTS

• Objectius:
1. Reconèixer unes obres concretes de Rusiñol que son retrats de nens/es. (El mínim són2, el màxim el marca el mestre)2. Comprendre el significat de les expressions que hi ha darrera dels retrats de Rusiñol.3. Saber analitzar senzillament un quadre, sota els paràmetres treballats a classe.4. Conèixer i posar en pràctica les característiques anatòmiques generals en els retratsd’infants (proporcions).5. Ser capaç de fer senzills esbossos al natural6. Conèixer i posar en pràctica sistemes de representació que donen força a un retrat i queimpliquen l’ús del color, la composició, la simplicitat…7. Tenir en compte la síntesi de línies a l’hora de fer un retrat.8. Reconèixer la imatge de Rusiñol en retrats.9. Saber explicar breument la biografia del pintor.10. Ser capaç d’expressar l’opinió personal respecte d’un quadre.11. Ser capaç d’expressar idees personals respecte la representació dels infants per adults imantenir un debat d’intercanvi amb els companys.

• Característiques dels retrats :17
Segons el que es vol destacar en cada retrat, Rusiñol  utilitza unrecurs o un altre. Per exemple, per destacar la cara, la il·luminafrontalment, vesteix de fosc al personatge i neutralitza el fons, es adir, l’enfosqueix o a utilitza un fons sense gaires detalls. (retrat denena) Retrat de nena, c, 1893 oli sobre tela 32 x 25,5 cmMuseu Cau Ferrat de Sitges

Però si el que vol és descriure algunacaracterística especial del retratat, situarà aquest enun ambient concret, col·locant petits detallsd’objectes, poses, o arquitectura que ens parlarande les afeccions o caràcter delpersonatge.(retrat de Casas) Gitana de l’Albaicín 1898
Rusiñol va estar molt interessat sempre per reflectir realitatsde caràcter racial. Es a  dir, que l’interessen els trets físicscaracterístics de cada raça, trets que per una altra bandadonen caràcter a un individu. A més, accentua aquestescaracterístiques, dibuixant detalls en el vestit, pentinat,paisatge o objectes que no deixen dubte. Veieu com exemplela Gitana que va pintar a Granada.

                                               
17 Les imatges es troben al cd a la carpeta /nens/ en els mateix ordre que surt al llibret però afegint detallssobre algunes d’elles.
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Una vegada Rusiñol arriba a Paris, podem veure com els retrats van canviant.S’adona de que no es necessari el carregament del detall per descriure un personatge.  Partird’ara les línies són àgils, rítmiques, vives i donen gran expressivitat als retrats.Rusiñol mai va fer retrats per encàrrec. Tots els retratats tindrien alguna relació d’amistatamb el pintor.
• El infants de Rusiñol
Rusiñol ens mostra un mon infantil envoltat d’un hàlit de tristesa i desemparament. Engenerals els personatges retratats són nenes solitàries i en el cas de varies figures s’estableixun diàleg silenciós entre elles o entre les figures i els objectes.

*La nena de la clavellina, c, 1892 oli sobre tela 155 x 73 cmMuseu Cau Ferrat de Sitges
Rostre detallat sobre una paret blanca a contrallum. Ombresblavoses, Retrat íntim de la protagonista. Uneix la figura femenina i laflor com els italians amb referències simbòliques. La vegetacióreforça la figura. La finestra esta pintada d’ocre, un color que noutilitza en la resta del quadre. Les altes parets del pati, reforcen la idead’isolament de la protagonista. Com la princesa tancada a la torre queespera l’alliberament.

*InteriorAquesta escena de la vida diària és forçainteressant. Les figures formen part de l’espaiescènic. L’arquitectura es menja literalment la figura de l’avia traient-liimportància a favor de la nena que situa a l’altre extrem. D’aquestamanera la composició és fa passar per l’estança i fixar en el patil’atenció com a focus més important de llum i desprès en la nena,il·luminada per la llum que prové de dintre, d’alguna finestra que no esveu. Els objectes també prenenimportància. Fins i tot es mouen com encantats en unadansa silenciosa. Com sempre, les figures no parlen:l’avia ja ha dit tot el que calia a la petita trapella iaquesta ja està “purgant els pecats.”                                                 Detall

Jugant al pati o les hortènsies de la sabatera. c, 1892Oli sobre tela, 130x90 cm.Aquesta és la mateixa nena que la del quadre anterior, on l’avia l’estarenyant. La nena esta jugant a la seva nina en un racó protegida entreparets, gerros i les hortènsies que són les protagonistes. La diferènciaentre Rusiñol i altres pintors es que ell pinta Hortènsies i a la vegadasentiments. Aquest racó sense la nena no ens commouria tant i quedariabuit. Novament situa la figura femenina entre flors. La sabatera ésl’ofici. Als pobles moltes vegades es coneix les cases per l’ofici principal:Ca la sabatera, per exemple.
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**Maria Rusiñol al Cau Ferrat. C, 1894.Oli sobre tela. 88 x 78 cm.
Aquesta és la filla de Rusiñol. Va estar separat d’ella molttemps fins que davant la insistència d’un bon amic, va accedira conèixer-la. A partir d’aquest moment, la seva filla passa aser una persona imprescindible en la seva vida i la Maria, unaadmiradora sense condicions del seu pare. L’escenari delquadre és el Cau Ferrat i va fer aquest quadre durant unatemporada que Maria va passar amb elseu pare amb motiu de la inauguraciód’una exposició.

Pati blau amb dues nenes a l’escala
Dues nenes en un pati blau. Inactives, avorrides o cansades desprès dejugar? El blau intens ocupa la major part de l’escena. Un toc detaronja (complementari del blau) fa una crida als nostres ulls. A l’eixcentral del quadre col·loca la vegetació, la flor és el punt de fuga onvan a parar les línies del terra. Al costat esquerre, molt a prop de laflor taronja, la nena asseguda , una taca de color verd de la mateixa paleta dels blausverdosos, ens condueix cap a l’altra figura que reuneix les mateixes característiques. La vistafa el recorregut còmodament

Les vicentetes c, 1894-95 oli sobre tela 154x135 cm
Les vicentetes: Sara i Elvira Carbonell. Se les coneix pelsobrenom pel qual la família era coneguda al poble. Elvira és laque esta dreta i seria la dona del pintor Joaquim Sunyer, màximexponent de la pintura noucentista. Aquestes nenes havienperdut al pare quan tenien mesos i van perdre també a la mareel mes de març de 1895. Rusiñol les retrata a l’estiu del mateixany , per això les nenes van vestides de dol. Els retrats que feiaRusiñol mai van ser encàrrecs, així que deduïm que aquestesnenes i la seva família tenien relació d’amistat amb el pintor.La presencia infantil en l’obra pictòrica i literària de Rusiñol apareix sovint sobretot a partirdel retrobament del pintor amb la seva filla.. Però les figures infantils sempre estancarregades d’un sentiment de tristesa i melangia.El fons de clara llum, tamisada per una cortina, permet que destaquin les dues figuresvestides de negre. El mobiliari, d’un alegre verd mediterrani dona un toc de color a lacomposició i, les hortènsies (novament flors i dones) permeten a Rusiñol pintar allò quemés li agrada, les flors i que trobarem reflectit en la sèrie de jardins que va realitzar fins laseva mort (recordem que va morir pintant un jardí)En aquesta representació de germanes es troben paral·lelismes amb artistes anglesos del’època victoriana com Franck Stone o William Gush (Rhoda i Sofia Baird 1851) 18                                               
18 Veure el catàleg de l’exposició en motiu de l’any Rusiñol feta a Sitges a l’estiu del 2006, amb el títol : Rusiñol i la pintura europea , COLL, ISABEL. Ed. Consorci del Patrimoni de Sitges.Juny 2006Barcelona.
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* * Obligatòria
• Recomanades per memoritzar

Nena convalescent  c, 1893oli sobre tela 79x98 cm

Alguns creuen que són les bessones sitgetanes Carbonell (les vicentetes) que va retratar al1895. Però els cert és que els trets físics no corresponen i la llum del quadre fa pensar enque esta fet quan era a Paris.La composició en diagonal decreixent formada pels vestits negres (que son taques de color)dona dramatisme a la composició, centrant la mirada en les cares de perfil de les nenes.Novament s’estableix un diàleg silenciós. Els gest, les mans que no arriben a tocar-se,parlen. La gamma de color que utilitza esta pensada per fer contrast entre el ambient i elspersonatges. Els colors són apagats i la llum pàl·lida inunda tota la obra. Utilitza la llum perrepresentar la malaltia.
“Vaig trobar-me a la malalta asseguda/…/Els ulls eren blaus/…/semblaven tenirdintre una alegria apagada i una tristesa naixent/…/De vegades semblava unacriatura, i altres una velleta; però devia tenir uns setze anys” (S. Rusiñol El pati blau)

Rusiñol va ser molt sensible a les malalties dels infants. En aquella època la tuberculosi erauna malaltia bastant arrelada i que causava estralls en la població,sobre tot entre la més dèbil o pitjor alimentada. La tuberculosis’havia eradicat a Europa però actualment, els continusmoviments de la població que provenen d’altres continents méspobres, han fet que se’n torni a parlar. Tots els infants han d’estarvacunats contra la tuberculosi.

La última recepta. C, 1893-94 oli sobre tela 81 x 65 cmMuseu Cau Ferrat de Sitges
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* Interior. C, 1892Oli sobre tela, 81 x 65 cm.Museu d’Art de Girona
En aquest cas es representa una nena d’esquena mirantcap a l’altre personatge. El recorregut comença en unespai en primer pla, lluminós, on situa a la nena. Lallum d’aquest espai és freda, els colors queaconsegueixen aquesta llum tendeixen a ser blavososcontrastant amb el terra vermellós. Si féssim unadivisió vertical, en 3 parts del quadre, situaríem a la nena just en la línia de la primeradivisió, a la dreta. Passejant per l’estança, arribem al segon espai, mes fosc on trobem lasegona línia vertical i el segon personatge. Entre els dos personatge, l’espai alegra del fons,el pati assolellat.

Pati amb figures, c, 1892. oli sobre tela 71 x 95 cm

Camperola c, 1890oli sobre tela 76 x 46 cm

nen 189352 x 32 cm MNACMaternitats:

Interior. c, 1889oli sobre tela97 x 74 cm

Maternitat
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FITXA D’ACTIVITATS

• Inici
La sessió comença passant les imatges dels quadres anteriors. En quan al sentiment quereflecteixen els personatges cal que quedin clares la idea destacada al text. Si fan la visita al Cau Ferrat, podran veure l’escenari on es situa el quadre de MariaRusiñol i reconèixer els elements que formen part com el paravent, la font, les vidrieres,el paisatge de mar que es veu per la finestra…Una vegada s’ha explicat breument les obres, es passa a analitzar aquells elements quepoden servir als alumnes a l’hora de composar el retrat que han de fer. És important quetinguin clar quina és la finalitat de l’explicació. Poden prendre apunts, esbossos o res, ja quea l’hora de fer la pràctica, el professor/a ha d’anar recordant ja sigui individualment ocol·lectivament, els recursos que s’han explicat per fer un bon retrat.Recuperar la definició d’un bon retrat que donava Rusiñol:“Un bon retrat és aquell que aconsegueix representar una figura vivaen el medi social que millor el representa.”

• Recursos de composició:
1. Per un personatge:
- Situar-lo al centre de la composició. (Nen)
- Situar-lo a prop del punt de fuga quan està immers dins un escenari (paisatge, pati,sala…) (Pati blau amb dues nenes)
- Situar-lo a l’eix central vertical de la composició si és de cos sencer (Camperola)
- Situar-lo en un dels eixos verticals que divideixen la composició en terços. (Noia de laclavellina)
2. Per 2 o més personatges:
- Situar-los en una diagonal ascendent (optimisme) o descendent (pessimisme) unitsd’alguna manera (mans, mirades, objectes…) (Nena convalescent)
- Situar un d’ells a prop del punt de fuga mirant a l’altre (pati blau amb dues nenes)
- Situar un d’ells al l’eix central i unir-lo físicament amb l’altre (Les Vicentetes)
• La llum:
- Per destacar un personatge se’l situa sobre un fons neutre i enfosquit, utilitzant colorsclars per pintar la cara. Si el to de la cara és fosc, s’ha de buscar un color complementaria la roda dels colors, perquè destaqui i utilitzar-lo com a fons. (Retrat de nena)
- Fent incidir la llum en el personatge principal i enfosquint la resta. Això s’aconsegueixutilitzant una paleta clara als llocs on dona la llum. Atenció: els colors s’il·luminen ambel color més clar que tenen a prop en la roda de colors. Per exemple un taronja quedaràmés lluminós afegint el groc de la mateixa paleta. Si utilitzem el blanc només, els colorss’embruten i perden brillantor. (Interior)
• El color:
A més dels recursos explicats sobre la llum i el color, tenim uns altres que es refereixennomés a la utilització del color. És important utilitzar una paleta concreta, ben  escollida iobtenir tots els colors a partir d’ella paleta per donar harmonia al quadre. Oli, aquarel·la,ceres, tempera i totes les tècniques que permetin una bona barreja de colors. En llapis de
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color i pastel partir d’una gamma amplia ja que resulta més difícil als nens, fe la barrejadirectament al paper.
- Podem utilitzar colors vius, sempre dins de la paleta, en els vestits.
- Col·locar a prop un element petit i vistós que senya-li cap a la cara del personatge(Clavellina)
• L’escenari:
- En alguns quadres, els personatges són actors d’històries que vol explicar l’artista. Ésimportant en aquests casos de dotar el retrat d’un escenari potent, carregat d’objectessimbòlics i representar als personatges en acció exagerada. Aquí les expressions de lacara i el cos han de ser molt estudiades. Les fotografies ens poden ajudar per captar unapostura i si no les tenim, es fan.
• El projecte: Dibuixar un infant
Material:
Llapis HB i 2B, paper de dibuix (no setinat) o bloc, goma de pa (Milan normal), maquinetametàl·lica, fusta i pinça, llapis de colors, aquarel·les.
Desenvolupament:
1. Un cap que ens mira:

Es recomana que el retrat es faci frontalment que és la manera més senzilla deproporcionar.Per poder fer el projecte abans s’ha de practicar una mica i aprendre alguns conceptessobre anatomia. Quan els nens són petits tenen el crani bastant gran en comparació a laresta d’elements que composen el cap. Per tant, la part superior del cap i el front s’han dedibuixar amb generositat.Per altra banda, els ulls, el nas i la boca estan molt junts i s’han de disposar seguint uneix. Els ulls és la part més expressiva i s’han de dibuixar grans i vius sobre una líniahoritzontal que travessa el cap pel mig. Són importants el ulls perquè diuen moltes cosesrelatives al personatge. El nas tendeix a ser una boleta entre mig dels ulls i la boca. Aquestaés petita i el llavi superior apunta al nas. La comissura dels llavis està força marcada. En elsbebès el llavi superior és força més gran que l’inferior.Les galtes són pronunciades i la barbeta, molt pròxima a la bocaNo és d’estranyar que els primer dibuixos siguin molt geomètrics o estereotipats. S’had’insistir en el fet de que han de dibuixar el que veuen, no en el que se sap i en el dominidel llapis ja que tendeixen a fer molta pressió sobre el paper.
2. Dibuixar els petits.

Es proposa una sessió compartida amb els nens de 5 anys. Cada un dels alumnes grans,ha de dibuixar un petit. Necessitem desenvolupar aquesta activitat en un espai ample oen varis petits, de manera que cada parella d’alumnes pugui conversar tranquil·lamenten un racó, amb el company i el pugui dibuixar durant un curt espai de temps senseinfluències d’altres companys.
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Primer es demana que el gran “dibuixi amb el dit”, directament sobre la cara del nen.Es tracta de passar el dit per les faccions con si es tractes d’un pinzell per adonar-se de laforma mitjançant el tacte. 19Posteriorment es dibuixa en un temps màxim de 10 minuts. El full ha d’omplir-sed’ulls, boques, galtes, orelles…Encara que el petit no es quedi quiet, han de ser capaços depoder treure uns quants apunts de la fisonomia. És important que s’estableixi, mentre esdibuixa, un diàleg, on el gran buscarà conèixer més al seu company per poder desprèsincorporar el “sentiment” a l’obra.
3. Preparar el projecte
El projecte necessita que l’artista sàpiga el que vol representar sobre el seu amic petit.Per tant ha d’haver un estudi dels elements que hem explicat al principi i un diàleg constanta classe ja sigui amb el mestre, amb el company o amb la totalitat del grup. Aquestesconverses aporten idees a l’artista. També s’ha de  tenir en compte el diàleg amb el petitque s’ha mantingut. Realització dels primers esbossos i…realització del dibuix final. Latècnica que s’esculli ha de ser comuna. Es recomana fer un projecte a llapis en el que espugui introduir el color puntualment, per donar llum a les parts fonamentals amb llapis decolors o aquarel·la.

� El retrat. Material de suport per mestres. Exercicis pràctics pels alumnes.
La representació de la figura humana va paral·lela a l’estudi de l’anatomia. Ésimportant entendre l’estructura de l’esquelet ja que és ell el que dona la forma exterior.Per dibuixar una cara no és necessari saber el nom de tots els ossos que conformenel crani, però és una bona oportunitat per fer un treball conjunt amb l’àrea de medi natural.El que es proposa en les següents línies, és una fórmula bàsica de com reproduiruna cara. Però els alumnes han de saber que un dibuix basat només en la teoria, no és unbon dibuix i que hauran de fer servir l’observació com a primera eina i la pràctica delmateix per arribar a resoldre satisfactòriament i amb estil propi, un retrat.De totes maneres, hi ha aspectes que resoldrem en quan a la representació de lafigura humana. És freqüent trobar dibuixos de ninots sense crani, es a dir, la representacióplana de la part superior del cap. El fet que expliquem la veritable anatomia, és important,però pot ser no traurà la satisfacció de l’infant de reproduir les figures amb aquest aspecte.Si és una opció estètica que forma part del seu estil personal, és interessant deixar fer,sempre que siguin capaços de representar correctament la figura quan se’ls demana.
El crani
La forma que té el cap és la d’un ou invertit. La pell està molt a prop de l’os raó perla qual, en una persona de pes mitjà, aquesta estructura determina les faccions de la cara i lamida del cap.
Exercicis : ser conscient del propi cos.El primer exercici consisteix en palpar la cara i el crani per comprovar que a propde l’os està: Es palpa amb els ulls tancats, el cap, el front, les cavitats orbitals on estanprotegits els ulls. Els pòmuls que són molt amples i ocupen bona part de la cara i són

                                               
19 Aquest exercici requereix una preparació anterior i establir una relació de confiança entre l’alumne gran i elpetit. Si no funciona, no cal forçar la situació.  En algunes escoles la relació entre grans i petits ja és habitualen diverses activitats i això facilita la convivència i la realització d’aquesta experiència.
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fonamentals per determinar el caràcter de la cara. Es passa a la mandíbula superior, lainferior per adonar-se’n de la seva grandària i fins on arriba (a la base del pavelló auditiu enl’exterior).Ara amb ajuda del mirall o d’un altra persona, es dibuixa a la cara amb una barra demaquillatge, les línies fonamentals que ens guiaran per fer l’estructura del dibuix:1. Un eix que parteix del començament del front i que en sentit vertical, baixa pelnas fins la barbeta, dividint la cara en dues parts. Són simètriques? Mai!Important a l’hora de captar les faccions amb correcció. La tendència ésreproduir una part simètricament a l’altre sense l’observació. S’ha de trencaraquest mal costum.2. Aquest eix el dividirem en tres parts iguals.3. La primera línia horitzontal correspondrà als ulls. La línia passa per la meitatdels ulls i arriba fins la part superior del pavelló auditiu.). Entre aquesta línia i elcomençament del front, es forma un espai. Aproximadament a la meitat, estrobarem col·locades les celles. Cal fixar-se com aquestes dibuixen una línia, avegades només insinuada, que les uneix amb les línies que conformen elslaterals del nas. Els ulls es col·loquen ambdós costats de l’eix vertical sobreaquesta primera línia tenint en compte que entre cada ull ha de cabre un altreull.4. La segona línia correspon a la base del nas. L’amplada de la protuberància delnas l’obtenim baixant dues línies verticals des de la part interior de l’ull(lacrimal).5. Ara es senyala una línia horitzontal que passa per la base del nas. Arribarà a labase de les orelles. Entre aquesta línia i la barbeta es crea un espai,aproximadament a la meitat d’aquest, es pot situar la boca.6. Per dibuixar la boca (tancada) es situa el llavi inferior sota la línia i l’inferior asobre. L’amplada la dona unes altres línies, les que baixen en vertical des de lameitat de l’ull.7. El coll no és un tub afegit al cap. Es dibuixa  prop de les orelles.Aquesta és la representació bàsica d’una cara de front. (ver dibuix) Ara que hem vistl’estructura, es poden fer variacions més pròximes a la realitat que s’observa. Veurem comcanvien les proporcions en un retrat infantil..Mentre més petit és un nen, més espai de crani hem de dibuixar. Primer l’ou del capno serà tan allargat sinó més arrodonit per la part inferior. Col·locarem la línia dels ulls capal centre de l’eix vertical per deixar una bona part d’espai cranial. A mida que les personeses fan grans, la cara s’allarga i boca, nas i ulls es separen. En un infant de 5 anys encaratrobem aquests elements molt pròxims. Els ulls són molt més grans i ocupen un bon espaide la cara. El nas és petit i l’amplada de la boca no arriba encara a la meitat de l’ull.
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CICLE SUPERIOR : RUSIÑOL I ELS PATIS D E SITGES

Pati blau 1892
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          RUSIÑOL I ELS PATIS DE SITGES

• Objectius
1. Ser capaç de reconèixer com a mínim, l’obra “El  pati blau” de S. Rusiñol.2. Representar un pati copiat del natural, utilitzant els recursos necessaris explicats aclasse.3. Distingir entre colors càlid i freds4. Saber dibuixar un espai en base a la perspectiva d’un punt de fuga o de dos5. Utilitzar els colors harmònicament.6. Ser respectuosos amb l’entorn i les persones.7. Aprendre a estimar el patrimoni.

• Visites recomanades:
1. Ruta del modernisme a Sitges. Visita del pati. Contactar amb el museu Cau Ferrat.C/ Fonollar, s/n08870 SITGESTel. 938940364e-mail: m.sitges@diba.es         www.diba.cat/museus/sitges.asphttp://www.sitgestur.com/turisme/catt3m.htm#cau (pàgina del museu)
2. Safareigs d’Horta C/ Aiguafreda Barcelona 08031 (visita lliure)Hi viu gent, es prega respecte i anar en grups reduïts.

• Introducció
Els patis de Sitges han atret la mirada de molts pintors per la seva llum i color, pelseu caràcter alegre i mediterrani. Avui en dia queda un pati que es pot visitar. Al barrid’Horta de Barcelona encara ens queda el carrer Aiguafreda, amb els safareigs on les donesrentaven la roba de la gent benestant de Barcelona.
Josep Mirabent i Gatell (1831-1899) els va pintar utilitzant la tècnica del’aquarel·la. Eren els seus, patis buits, sense figures perquè només l’interessava captar lallum, el color i fins i tot l’olor de les flors que adornaven aquells racons. En un primer plasituava els colors fred i al fons es tornaven càlids, els dibuixava vistos des d’un interior , elque permetia potencia encara més, la llum del patis i els emmarcava segons el punt de vistadel pintor.
Ramon Casas, amic de Rusiñol, també va pintar els patis i els va anomenar “elspatis blaus” perquè era aquests el color que dominava. Cal recordar, que el to blau en elspobles de la Mediterrània, és molt característic ja que a més de donar frescor i claror, evitaels mosquits. Fa un temps les dones utilitzaven “el  azulete” que era un producte, que afegita l’aigua, dona un to blau a la roba blanca i potencia precisament aquests color. Els pintorstambé ho fan.Rusiñol, quan arriba a Sitges, decideix pintar els interiors de les cases. No de lescases riques o els palaus, sinó de la gent del poble. A diferència de Mirabent (al qualconeixia ja que va assistir a la primera festa modernista que es va celebrar a Sitges) situa a
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les cases i patis, amb els seus habitants com en un teatre, reproduint una escena de la vidadiària carregada de significat. I com Mirabent, emmarca des del interior aquest patis plensde llum.
Altres pintors de patis sitgetans que no van captar la part intima de Rusiñol.: AntoniAlmirall, Josep Boniquet, Antoni Catasús, Joaquim Miró i Modest Teixidor.Lluïsa Vidal i Puig en Maternitat, va seguir les pautes de RusiñolSegons Isabel Coll, aquests espais ens atrauen perquè al pintor realment liagradaven i va comprendre el seu esperit

• Les imatges:20
** Pati blau 1892112 x 79 cm. Museu de MontserratLes arestes de les parets estan tapades per la vegetacióDomina el blau càlidRoba. El drap es diferencia de les tovalles perquè és molt més blanc perquè en algunpunt deixa veure el fons blau i per diferencia la part davantera hi posa més gruix davant.No es veu d’on ve la llum. Punt de fuga al costat esquerre prop de la figura donantimportància a la banda dreta on els objectes estan detallats per produir profunditat i unefecte real
Dona cosint   96 x 87Contraposició de llums en dos espais. Un en que situa a la dona i un altre on es preocupaper reflectir acuradament la vegetació.

* Galeria blanca 189261 x 90 cm.  MNACGeometria treballada, domini del blancs, l’essencial és la forma.

La terrassa de Can Dalmau 1891 – 189278 x 98 cm.La llum de costat determina que la composició tingui ombres marcades en parets i terres.Punt de fuga: Part superior dreta de la composició que ajuda a ampliar la visió deconjunt.
El Sr. Bofill 1892165 x 118 Bofill una pinzellada per les cames i un altre per les solapes.Determinar l’espai situant en primer terme elements més definits i disminueix la precisióde contorns a mesura que va cap al fons.. Pinzellades clares per remarcar un contrallum,caps de nenes Interior amb figures i el barret del Bofill.
Pelant la pava 189281 x 65 cm.Qualitats matèriques: grumolls de pintura blanca, marca l’entrada d’una casa i graons delpati on es desenvolupa la escena.Punt de fuga just sobre les escales, en mig de la porta des de la qual es deixa veure unaltre pati. La figura esta ben unida a l’espai que parla amb algú al altre costat de la reixa.Un espai buit domina l’obra i queda subratllat per la vegetació, posada en els testos i enclar contats amb el pati veí.

                                               
20 Les imatges es troben al cd, a la carpeta /patis/ en el mateix ordre.
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*Pati blau amb lliris 1891-92Col. particularEn aquest quadre destaca la composició en la diagonal i l’ús dels complementaris verd iblau. Els colors fets contrasten també amb els càlids en una proporció perfecta. Perdonar profunditat, situa les flors blanques en primer terme, detallades i de cara al’espectador. Les arestes de les parets queden amagades per la vegetació o bé suavitzadesper l’ombra.
Interior:Situa el pati al mig de la composició, dividit en diferents espais. Les línies del’arquitectura venen subratllades per les dues figures que la ressalten. Dos focus de llum,la del pati i la que entra per la porta de la casa la qual incideix en la nena, en la paret de ladreta i en les estovalles.Utilitza blancs, grisos ocres en l’interior i verd, gris clar i blanc per l’exterior. Les figuresestan construïdes a través del color. El blanc de la paret contrasta amb la figura de negreentre dues parets casi amagada, per acabar amb una porta i una finestra ocre (fixeu-vosen les mides de la porta). A l’altre costat, utilitza els mateixos colors de diferent manera,a la porta ocre es contraposa una taca grisa. El vestit de la nena és del mateix to que elmobiliari, queda integrada així en l’escena. La llum li dona protagonisme.
La nena de la clavellinaDeterminar l’espai situant en primer terme elements més definits i disminueix la precisióde contorns a mesura que va cap al fons...Pinzellada sobre pinzellada  fa més compacta la flor. El fons és gris blavós, refregat depinzell amb poca matèria sobre el qual tracta les pinzellades que corresponen a cada unad’aquelles flors: tronc, pètal… La finestra la pinta de ocre, color que no utilitza en laresta del quadre.Rostre detallat sobre una paret blanca a contrallum. Ombres blavoses, Retrat íntim de laprotagonista. Uneix la figura femenina i la flor com els italians: simbologia. Isolament dela protagonista. La vegetació reforça la figura.

Nenes en un pati: mur blau intens sobre el que situa flors vermelles i blanques el fonsqueda dominat per branques fosques i el groc del mur del sol de la tarda. Contrast percomplementaris verd i vermell.

Repassant les xarxes 1892. Museu del Cau Ferrat 55 x 78Lluís Magrans i Almirall, “En Malavida”, platja de Sant Sebastià. La mirada del retratatcap al pintor, indica que estan en estreta relació

Interior. C, 1892Oli sobre tela, 81 x 65 cm.Museu d’Art de GironaPinta els reflexos en les gerres. Els tons són més càlids en l’interior que al pati. Elsmobles donen sensació de calidesa. Les parets no són completament blanques sinó quetenen una gradació de tonalitats segons els hi doni la llum. La textura treballada delsterres més propers dona profunditat al quadre. Ambient rosat reflexos del pavimentvermellós.

• Recursos que fa servir Rusiñol:
• Geometria:
1. Punt de fugaEls patis es poden dividir en  2 grups. Els primers són espais llargs, característics, amb unúnic punt de fuga. Subdivideix l’espai seleccionant 1,2,3 plans quedant el pati al fons. Situamobiliari i objectes per donar sensació de profunditat. El punt de fuga coincideix amb el
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centre de l’obertura: Interior (1892 museu de Girona), Repassant les xarxes 1892, Cau Ferrat,Interior amb figures  en el MNAC, 1894 i Pelant la pava., 1892El segon grup són espais oberts més variats. Tenen 2 punts de fuga, un a l’extremde la tela i l’altre molt lluny d’ella. Galeria blanca 1892 MNAC,  Nenes en un pati 1892.Fuig de les línies verticals afegint elements que les trenquen (vegetació) osuavitzant-les.
2. Trencament d’arestesPati blau, les arestes estan tapades per la vegetació
3. Modificació de les mides reals.Quan les mides reals no li convenen, les modifica. Amplia portes, obertures oelimina figures. Pati amb figures les portes son mes petites i la seva mida no és real.
• Color
1. ReflexosEl terra dels interiors és més càlid i els exteriors més fred.. Dona una tonalitatrosada a l’arquitectura emblanquinada. Interior amb figures. Pinta els reflexos en els objectes.Tots els elements influeixen entre si. El verd de les plantes fan reflexos i el blau delpati es reflecteix en els vidres. Interior amb figures: marca la gradació de les ombres des del’espai superior fins a la zona baixa més lluminosa. Ambient rosat reflexos del pavimentvermellós.

2. Qualitat de la matèria   Gruix, densitat i transparència són les claus per representar la matèria. En les parets,pinta els gruixos de l’arrebossat, la irregularitat de la superfície.Amb grumolls de pintura blanca, marca l’entrada d’una casa i els graons del pati(Pelant la pava)Pati blau: roba. El drap es diferencia de les tovalles perquè és molt més blanc perquèen algun punt eixa veure el fons blau i per diferencia la part davantera hi posa més gruixdavant.
3. Varietat de gammes

No hi ha contrast dur, ni cromatisme intens que deixava Rusiñol per espais mésdramàtics, ni contorns molt marcats del dibuix. L’atmosfera que crea així és tranquil·la idelicada. En Pati blau, domina el blau càlid.En Interior (1892 Girona), utilitza blancs, grisos ocres en l’interior i verd, gris clar iblanc per l’exterior. Les figures estan construïdes a través del color. El blanc de la paretcontrasta amb la figura de negre entre dues parets casi amagada, per acabar amb una porta iuna finestra ocre (fixeu-vos en les mides de la porta). A l’altre costat, utilitza els mateixoscolors de diferent manera, a la porta ocre es contraposa una taca grisa. El vestit de la nenaés del mateix to que el mobiliari, queda integrada així en l’escena. La llum li donaprotagonisme.Nenes en un pati: Utilitza per pintar el mur, un blau intens sobre el que situa florsvermelles i blanques. El fons queda dominat per branques fosques i el groc del mur del solde la tarda. Contrast per complementaris verd i vermell.
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4. Valor cromàtic dels objectesEl tractament del blanc en la roba, la pinzellada vermella per destacar un llaç, o lestextures vidriades i la terrissa…Quan els objectes són importants en els quadre, donenforça a l’escena.En el retrat de Bofill, les clavellines donen calidesa.
• TècnicaDibuix previ a llapis o carbonet que marca l’arquitectura i geometria.Dibuixa amb el pinzell i omple de color les figures. Bofill una pinzellada per lescames i un altre per les solapes.Clavellina, pinzellada sobre pinzellada per fer compacte la flor. Fons gris blavósrefregat de pinzell amb poca matèria sobre el qual tractava les pinzellades que corresponiena cada una d’aquelles flors: tronc, pètal…Determina l’espai situant en primer terme elements més definits i disminueix laprecisió de contorns a mesura que va cap al fons.. Pinzellades clares per remarcar uncontrallum.
• Patis segons la llum1. Llum de costatDetermina que la composició tingui ombres marcades en parets i terres. Terrassa aCasa Dalmau.
2. Llum difosaNo es veu d’on ve la llum. Pati blau.
3. ContrallumsPati des de diferents punts de l’interior de la vivenda.Dona cosint, contraposició de llums en dos espais. Un en que situa a la dona i un altreon es preocupa per reflectir acuradament la vegetació.Interior: : Situa el pati al mig de la composició, dividit en diferents espais. Les líniesde l’arquitectura venen subratllades per les dues figures que la ressalten. Dos focus de llum,la del pati i la que entra per la porta de la casa la qual incideix en la nena, en la paret de ladreta i en les tovalles.Interior amb figures
A l’hora de pintar…
• Observar tots els elements i seleccionar. Descartar aquells que no siguin necessaris. Un instrument moltútil és el visor, construït amb cartolina i que ens permet seleccionar l’espai que volem dibuixar adaptant-lo al format del paper que utilitzarem. Per construir un visor es retallen dues peces en forma de L encartró dur, d’una amplada de 3 cm. I d’una llargada que permeti construir un espai proporcional al formatpaper que s’utilitzarà. Aquestes dues peces s’uneixen amb dos clips i es mira a traves d’elles a  unadistància de 15 a 30 cm. Moure fins a trobar la composició adequada.
• Situar el punt de fuga de manera que ens permeti ressaltar el que volem.
• Dibuixar a llapis l’estructura geomètrica fonamental (no cal el regla)
• Observar els colors i construir la paleta més adequada recordant la roda de colors     (fer una paleta comuna, ja que és difícil construir –la i per limitar la compra a uns colors)
• Donar una capa dels colors de fons.
• Tractar els blancs de les parets
• Treballar la textura d’algun objecte proper i els reflexos que pugui tenir.
Amb aquests aspectes aconseguits, es pot donar la sessió per acabada i l’exercici.
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ALTRES TEMES QUE ES PODEN DESENVOLUPAR
• Els nens pintats per Santiago Rusiñol: Lectura de la imatge: Actituds, vestits, objectes…Inventa una història sobre un quadre.  La proporció de la figura humana: les diferentsedats i les proporcions del cos. La cara.
• Enric Morera. Músic
• Les postals als amics de Ramón Casas a Rusiñol.

BIBLIOGRAFIA SOBRE RUSIÑOL
• COLL  MIRAVENT, ISABEL. Rusiñol i la pintura europea . Ed. Consorci delPatrimoni de Sitges. Juny 2006 Barcelona.
• Catàleg de l’exposició: Rusiñol desconegut.  Any Rusiñol 2006. Mercat Vell de Sitges21 octubre-30 novembre. Ajuntament de Sitges
• COLL  MIRAVENT, ISABEL Santiago Rusiñol. Ed. Ausa. Sabadell.1992
• Santiago Rusiñol. (1861-1931) Catàleg de l’exposició MNAC Barcelona gener-març1998
• RUSIÑOL, MARIA  Santiago Rusiñol vist per la seva filla.  Ed. Aedos Barcelona3ª. Edició, 1968 (pròleg de Josep Maria de Segarra)

WEB
www.rusinolsitges.com/ www.aloj.us.es/.../LAUTREC/Rusinol_pagina1.htm
www.jssgallery.org

ANNEX
• La vida bohèmia a Paris:
“El millor que hi ha en la vida de l’home és la seva juventud”Santiago Rusiñol, pròleg a Henry Murger, Escenes de la vida bohèmia.

• La seva addició a la morfina:“Com havia sospitat, com més verí més consol, i per a més consol, més verí”Santiago Rusiñol, El morfiníac., Ocells de fang 1905.
• Ideari del Modernisme:“El modernismo, libre, bien libre; muy tolerante; mucha hermandad, buen humor, alegría, grandespreocupación, enemigo de lo insulso y presuntuoso, trabajando para romper los moldes de la actualorganización del arte y la sociedad, con auténtico espíritu y acción revolucionrios, con el pensamiento bienalto y bien desinteresado para llegar a la anarquía, en la que el arte, la verdad y la igualdad cifran susinspiraciones”
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La Voz de Sitges no. 92. P. J. Rodón “El Modernisme” article publicat el 29 de setembre de 1895, pàg. 2.Citat per Isabell Coll a Santiago Rusiñol Pàg. 98

• Sobre la humilitat que ha de tenir un atista:“Me abstengo de ser distinguido, pues no quiero ser estorbado en mis trabajos que he aprendido en afanosalid” Santiago Rusiñol citat per I. Coll en Santiago Rusiñol pàg. 103
• Sobre l’afany del colleccionista:“ Ve, corre, apresúrate; mira, observa, indaga, que tu nariz salga ennoblecida de ferramenta, que te encuentreconvertido en un cerrajero, y sobre todo escríbeme a vuelta de correo el resultado de tus correrias.”

• Fragment d’una carta de Rusiñol al seu amic, l’escultor Enric Clarasó (11-octubre- 1886) on lidemana que li busqui objectes de ferro per la seva col·lecció.

“La manía de poseer y coleccionar antigüedades es una enfermedad incurable. Ni la homeopatía, ni las hierbasmilagrosas, ni los tratados de física, ni de moral, son eficaz remedio ni lenitivo siquiera, para el que se sienteinclinado a conservar lo que ha conservado el tiempo” (S. Rusiñol. “en el Ateneo. Mis hierros viejos” LaVanguardia, Barcelona 22 de gener de 1893, p. 4)

• Sobre la seva filla.“- Santiago, hauries de conèixer la teva filla. Ja té prop de quatre anys. S’assembla molt a tu i no sapscom n’és de bonica.
- No Cuxar. Penso molt en ella, però no vull veure-la. Fóra un lligam massa fort. No me’n podria desfer iel temo./…/Jo aixeco els ulls, el miro de fot a fit i li dic molt serioseta, molt convençuda, tot assenyalant-lo amb el ditet:
- Ai, ai! Tu et dius papà!El meu pare, commogut, m’alçà de terra i m’estrenyé fortament entre els seus braços.
- Aquesta criatura em coneix!
- No te n’estranyis – li contesta el meu tutor -; la seva mare fa quatre anys que li mostra cada dia el teuretrat. Així ha après de conèixer-te.” (Pàg. 56 i 57) Maria Rusiñol. Santiago Rusiñol vist per la seva filla.
• Sobre el sentiment en l’art:“L’art que no emociona, que ens deixa freds, que ens obliguen a engolir si us plau per força com unamedecina amarga, no és art, és un turment que l’esperit refusa. Debades la ment es cansa volent penetrarl’impenetrable, perquè en el fons és buit.”(Pàg. 39)“Els que pintem paisatges no som amics de la destrucció. Desitgem que tothom visqui: els homes, lesplantes, els arbres i les flors”(pàg. 173) Maria Rusiñol. Santiago Rusiñol vist per la seva filla.3.3   Avaluació de la prova pilot de Santiago Rusiñol
La proposta va ser presentada a les escoles el primer trimestre del curs 2006/2007.Prèviament s’havia parlat amb l’equip directiu de cada escola i s’havia demanat un dia per presentarla proposta.
▪ Reunions

1er. TRIMESTRE 2ON. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE

Escola Torrent deCC de Barcelona.
▪ Una amb ladirectora.
▪ Una ambl’equippedagògic.

▪ Una amb la comissió de lasetmana cultural.
▪ Una amb el claustre.
▪ Acompanyament a les visitesal Cau Ferrat.

▪ Una amb lacomissió de lasetmana cultural.
▪ Acompanyamenta les visites alCau Ferrat.
▪ Presentació cicle
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mitjà ppt delretrat        (2 dies)
Escola JoanLlongueras deBadalona

▪ Dues ambl’equipdirectiu.
▪ Una amb el claustre.
▪ Una amb la professora que vaportar el pes de les activitats.
▪ Acompanyament a les visitesal Cau Ferrat.

▪ Acompanyamenta les visites alCau Ferrat.
▪ Presentació ciclemitjà ppt delspatis.
▪ Activitat color.
▪ Acompanyamenti desenvolupa-ment de la sessióal badiu.

L’organització de les sessions i les dades per trobar-se s’han deixat a voluntat de les escoles prèviatrobada o conversa telefònica per coincidir en les dades. A les primeres sessions es va recalcar quecada escola havia d’organitzar-se segons les seves característiques i que en el meu cas quedaria almarge de qualsevol organització de personal, horari…entre altres coses perquè no coneixia el tema.Si que es va oferir assessorament en tot allò que volguessin relacionat amb l’àrea i la proposta.Les sortides al Cau Ferrat les vaig concretar personalment ja que s’intentava facilitar la participació il’organització de les sortides. Es va demanar les preferències a les escoles. Només en cas deconflicte de dades (en dues ocasions) es van posar en contacte directament l’escola i el Museu.
S’han fet 13 reunions més l’acompanyament a les visites que ha sigut un mínim de 7 sortides. Entotal, més de 20 intervencions, al marge de les visites puntuals i trucades per temes molt concretsrelacionats amb l’activitat.
Al principi es va explicar al professorat que eren propostes que s’estaven elaborant i en cap cas es vaoferir material ja que no era l’objectiu d’aquest treball, sinó la col·laboració personal sempre que esdemanés. Tot i així es van aportar un cd amb imatges, música, bibliografia i el text complert de laproposta, 2 ppt que vaig presentar personalment a l’alumnat, una classe sobre color que vaig donar auna de les escoles i propostes físiques sobre com exposar el material. Les sessions al badiu (4 grups)també les vaig portar a petició de la mestra.
A l’escola de Barcelona vaig fer la presentació del ppt, sobre el retrat a les 4 classes de cicle mig apetició de la comissió previ oferiment. A l’escola de Badalona es va presentar un ppt diferent al ciclesuperior a dues classes també a petició de l’escola. El temps entre la reunió de la comissió i lessessions de ppt, va ser mínim però es va deixar el cd on s’incloïa el ppt per si ho volia veure elprofessorat.
L’escola de Barcelona agafa la proposta com el gruix d’activitats que es desenvoluparan a total’escola i en col·laboració amb tot el professorat en relació a la Setmana Cultural que es farà al juny idurant la qual es mostraran els resultats a les famílies.L’escola de Badalona és més reticent a la col·laboració de tot el professorat i recau el pes del’activitat en la persona que dirigeix els tallers de plàstica. Per aquesta raó tinc més participació en eldesenvolupament de  les sessions.
VALORACIONS
Les valoracions van del 0 al 9.
▪ Cicle inicialL’escola de Badalona ha deixat inacabades les activitats per manca d’organització i temps segons es desprèndels comentaris però esperen acabar-les el curs vinent. També hi ha hagut menys col·laboració delprofessorat. A pesar d’això, el mateix professorat acaba valorant positivament el que s’ha fet.Les dues escoles qualifiquen amb un notable la presentació al professorat i l’adequació de la proposta a lesseves necessitats.Donen la puntuació màxima a la resposta de l’alumnat en tots els cicles i escoles.
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Respecte al taller “Cerca i Troba” del cicle inicial, les escoles no es posen d’acord en l’efectivitat de l’activitatrespecte a l’organització i el monitoratge.L’escola que ha realitzat l’activitat que es presentava en el treball per realitzar a la platja i que eracomplementària a la visita al Museu (recollida de materials), és valorada molt positivament així com elsresultats de l’aprenentatge que obtenen la nota màxima.L’escola de Badalona no pot realitzar-la per la intensa pluja que els acompanya i que els fa marxar abans jaque només hi ha la biblioteca per estar-hi. Es decideix a final de curs retrobar-la al setembre i fer una recollidaa la platja de Badalona. També hi ha una valoració baixa en la participació i disposició del professorat. Tot iaixí, la valoració respecte al que s’ha fet es “molt bona” segons el mateix professorat.Respecte a la part desenvolupada en l’escola barcelonesa, suspèn el temps dedicat que s’ha vist insuficient(encara que això és positiu per la valoració de la proposta) i obté la nota màxima la participació delprofessorat, els resultats obtinguts i la satisfacció del professorat, les famílies i l’alumnat.
▪ Cicle mig
Les dues escoles fan les mateixes activitats bàsiques i cada una aporta altres relacionades amb la plàstica ol’auca.Coincideixen en la valoració de la presentació i en qualificar amb la nota màxima la resposta de l’alumnat.L’escola de Barcelona continua sent més exigent a l’hora de valorar les activitats en el museu, sobre tot anivell de les instal·lacions de que disposa i l’espai.Es puntua entre 7 i 9 les sessions de presentació del retrat que s’han fet amb els alumnes i la seva participació.Es valora com a fonamental la planificació de les sessions i la participació del professorat per l’èxit de laproposta.La implicació del professorat a l’escola de Badalona continua sent insuficient.
▪ Cicle superior
En aquest cas les activitats a cada escola es diferencien a pesar d’haver fet el mateix tema. En aquest cas, enl’escola de Badalona es pensa que la presentació al professorat podria millorar per tal d’estimular laparticipació.En el cas de l’escola de Barcelona, la resposta global de l’alumnat no és tan satisfactòria, es puntua amb un 7.Però després i contradictòriament, es van valorant amb un 9 els resultats. Es veu una acumulació d’activitats amés de les proposades que poden haver creat un esgotament en l’alumnat.A l’escola de Badalona es continua valorant amb la nota més alta la resposta de l’alumnat i desigualment lesactivitats a l’escola que tornen a valorar insuficientment la participació del professorat. La falta d’organitzacióha fet que alguns aspectes de la proposta no s’hagin acabat, així no se sap la resposta de les famílies davantdels treballs efectuats pels infants.

CONCLUSIONS
▪ Les activitats estimulen la resposta de l’alumnat que ambdues escoles ha tret la nota màxima de resposta iparticipació.
▪ A més implicació del professorat, millors resultats obtinguts, tot i que al final, el mateix professorat queha col·laborat poc, ha reconegut els resultats positius de la pràctica.
▪ No s’ha estudiat el per què de la falta de participació en l’escola de Badalona. Caldria fer-lo donats elsresultats però no es van tenir fins a finals de juny.
▪ L’acumulació excessiva d’activitats pot portar a un esgotament en l’alumnat, baixant la resposta. Això esva demostrar en el cicle superior de l’escola de Barcelona.
▪ Es necessària la participació de tots per obtenir resultats satisfactoris.
▪ A l’hora de presentar propostes al professorat de les escoles, s’ha de muntar una sessió activa, tal com hofaries amb alumnes per tal de captar l’atenció i promoure la resposta positiva.

AVALUACIÓ DE LA PROVA PILOT DE SANTIAGO RUSIÑOL
Per avaluar els resultats de les activitats sobre Rusiñol, es va passar un qüestionari a les duesescoles amb aquesta introducció.
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Per poder avaluar l’experiència, us agrairia que omplíssiu aquest qüestionari en cicle.
▪ Al principi hi ha dues preguntes generals que indiquen les parts de la proposta portades a lapràctica pels cicles de la vostra escola.
▪ Posteriorment hi ha una puntuació del 0 al 10 d’algunes activitats bàsiques. Feu els comentarisadients al final de cada pregunta. (Podeu escriure darrere el full)
▪ Hi ha un qüestionari per cada cicle. Ompliu el que creieu convenient segons la vostraparticipació en el projecte presentat.
▪ Al final del qüestionari hi ha un espai per aquells temes que vulgueu comentar i que no esreflecteixin en el qüestionari. Interessa veure els aspectes positius, negatius i aquells que sóninnecessaris, per millorar la proposta. Així que no us esteu de comentar qualsevol aspecte.
▪ La meva intenció és incloure tots els retrats i tota la feina feta relativa a la proposta. Tambévoldria incloure una mostra del que com escola, aporteu a nivell plàstic i de col·laboració ambaltres àrees per enriquir la proposta. Espero que no tingueu cap inconvenient.Us agraeixo la vostra col·laboració.Esther Ropero

CEIP Torrent de Can Carabassa. Horta. BARCELONA

CICLE INICIAL
▪ Quina o quines d’aquestes activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Visita al cau Ferrat. “Cerca i troba”
X Recollida de material a la platja
X Activitats a la classe de selecció i ordenació de material
X Exposició material

▪ Quines altres activitats heu treballat a l’escola sobre Santiago Rusiñol?
1. Conèixer el personatge i la seva obra.2. Aprofundir una mica més en el tema de “l’auca del Senyor Esteve”3. Treball del retrat i l’autoretrat.

▪ Valoreu les següents qüestions:
A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Taller “cerca i troba” (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai X*Instal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
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Activitats fora del museu relacionades amb el tema XResultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. X
C. Desenvolupament de l’activitat al’escola

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informació per desenvolupar la proposta XMaterial XTemps X*Espai XDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies X
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:*Museu: No hi havia wc. Massa petit i ple per fer activitats.*Espai: Hem preferit fer-ho al passadís perquè fos més proper a  l’alumnat.
Comentaris generals del cicle inicial (Valoreu tot allò que us sembli important de qualsevol aspecterelacionat amb el projecte) :
Hem trobat a faltar el seguiment i una valoració de la presentació de materials així com uncanvi d’impressions amb les mestres que han realitzat el treball.
CICLE MIG
▪ Quina o quines de les activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Sortida Cau Ferrat
X Presentació Rusiñol
X Presentació  del retrat (ppoint)
X Realització del retrat
X Exposició

▪ Quines altres activitats heu incorporat al treball sobre Santiago Rusiñol?
Dibuix al natural a Sitges (Església i façana del museu a 4t. I Paisatge a 3er.)Introducció al ModernismeTapa d’àlbum: Balconada imitació ferro forjat (4t.) i trencadís (3er.)
Valoreu les següents qüestions:

A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X
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B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rusiñol i el seu temps (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el tema - - - - - - - - - -Resultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. - - - - - - - - - -

C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XSessió de presentació del retrat: Power-point XExplicacions XParticipació XConeixements transmesos iaplicació d’aquests al retrat. X
Material XTemps XEspai XDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies X
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:
1. S’hauria pogut mostrar el ppt. Al professorat abans que als alumnes i poder haver sigut mésbona la participació en la presentació als alumnes.2. Poc material per ensenyar als alumnes.
Comentaris generals del cicle mig (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte) :1. Se li ha tret molt suc a un personatge malgrat es considera un tema massa específic dela Setmana cultural.
CICLE SUPERIOR
▪ Quina o quines de les activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Sortida Cau Ferrat

X Presentació Rusiñol
X Presentació  del retrat (ppoint)
X Realització del retrat
X Exposició
X Presentació patis (ppoint)
X Sortida als patis d’Horta i dibuix al natural
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X Sortida al parc del barri i dibuix al natural
X Activitats a classe sobre color
- Activitats a classe sobre perspectiva (sfumatto)
- Activitats a classe sobre composició
- El retrat intercicles (c.i./c.s.)
- Activitats sobre proporció en el retrat
- Activitats sobre moviment del cos

▪ Quines altres activitats heu incorporat al treball sobre Santiago Rusiñol?
1. Horitzons
▪ Valoreu les següents qüestions:

A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rusiñol i el seu temps (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el tema XResultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. X

C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XMaterial XTemps XEspai XDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies X
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:

Comentaris generals del cicle superior. (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte) :
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Ha estat una bona proposta per a la setmana cultural. El treball ha estat ben desenvolupat.

CEIP JOAN LLONGUERAS. BADALONA
CICLE INICIAL
▪ Quina o quines d’aquestes activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Visita al cau Ferrat. “Cerca i troba”

Recollida de material a la platja
Activitats a la classe de selecció i ordenació de material
Exposició material

▪ Quines altres activitats heu treballat a l’escola sobre Santiago Rusiñol?Aquest cicle és el que ha treballat menys la persona i el que representa Santiago Rusiñol.Ha coincidit la visita al Cau Ferrat amb moltes festes i altres activitats del centre i per això no haestat possible la realització d’altres activitats.Queden pendents pel proper curs les altres activitats de recollida de material, selecció, classificació iexposició.

▪ Valoreu les següents qüestions:
A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Taller “cerca i troba” (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el tema - - - - - - - - - -Resultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. - - - - - - - - - -

C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XMaterialTempsEspaiDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats



65

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies X
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:Hi ha aspectes sense valorar perquè les activitats no s’han acabat de fer.
Comentaris generals del cicle inicial (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte) :
L’activitat realitzada al Cau Ferrat ha estat molt engrescadora i motivadora i dona peu a lesactivitats.La valoració, tot i que no s’han acabat de realitzar totes les activitats, és molt bona.
CICLE MIG
▪ Quina o quines de les activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Sortida Cau Ferrat
X Presentació Rusiñol
X Presentació  del retrat (ppoint)
X Realització del retrat
X Exposició

▪ Quines altres activitats heu incorporat al treball sobre Santiago Rusiñol?
1. Els tutors a classe havien fet una petita introducció sobre qui era Santiago Rusiñol.2. S’ha treballat l’auca del Sr. Esteve.3. La descripció dels companys a classe de llengua catalana (prèviament a la realització del retrat.)
Valoreu les següents qüestions:

A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rusiñol i el seu temps (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el temaResultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. X
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C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XSessió de presentació del retrat: Power-point XExplicacions XParticipació XConeixements transmesos i aplicació d’aquests alretrat. X
Material XTemps XEspaiDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:Aquesta activitat no l’ha realitzat un curs  (4t.) per manca de temps.Tampoc s’han pogut exposar els retrats ni comptar amb la satisfacció o opinió de les famílies sobreles tasques i activitats realitzades. Resta pendent pel proper curs acabar de fer els retrats i exposar-los.
Comentaris generals del cicle mig (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte) :Aquesta activitat requereix una bona planificació, doncs intervenen vàries àrees curriculars i variessessions de treball per realitzar-la. Tot i que està incompleta, la seva valoració també és molt positiva.
CICLE SUPERIOR
▪ Quina o quines de les activitats proposades heu portat a terme? Si heu fet

alguna modificada expliqueu com l’heu adaptat.
X Sortida Cau Ferrat
X Presentació Rusiñol

Presentació  del retrat (ppoint)
Realització del retrat
Exposició

X Presentació patis (ppoint)
Sortida als patis d’Horta i dibuix al natural

X Sortida al badiu i dibuix al natural
X Activitats a classe sobre color
X Activitats a la sortida sobre perspectiva
X Acabat del dibuix del badiu (color)

El retrat intercicles (c.i./c.s.)
Activitats sobre proporció en el retrat
Activitats sobre moviment del cos

▪ Quines altres activitats heu incorporat al treball sobre Santiago Rusiñol?
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Explicació per part dels tutors sobre Santiago Rusiñol i el Modernisme.
▪ Valoreu les següents qüestions:

A. La proposta inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presentació al professorat XAdequació de les propostes a les vostres necessitats XFacilitat per portar a la pràctica les propostespresentades X
Resposta de l’alumnat X

B. La sortida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rusiñol i el seu temps (global) XOrganització de l’activitat XMonitoratge XEspai XInstal·lacions al museu (informació, servei, guarda-roba…) X
Activitats fora del museu relacionades amb el temaResultats d’aprenentatge posteriors motivats pel taller. X

C. Desenvolupament de l’activitat al’escola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informació per desenvolupar la proposta XMaterial XTemps XEspai XDisposició del professorat en relació a l’activitatdecidida en comissió o cicle X
Participació general del professorat XResultats X

D. Els resultats 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satisfacció de l’alumnat XSatisfacció del professorat XSatisfacció de les famílies
Altres comentaris sobre les qüestions anteriors:Queda acabar d’acolorir dibuixos dels badius que no s’han fet per manca de temps i un cop fet aixòcaldrà muntar l’exposició de tots els treballs.
Comentaris generals del cicle superior. (Valoreu tot allò que us sembli important dequalsevol aspecte relacionat amb el projecte):Els alumnes han respost molt bé al plantejament de l’activitat i el posterior desenvolupament. S’hade tenir en compte que el temps ha estat molt limitat i els alumnes no podien acabar la tascainiciada (alguns).Cal planifica-la millor en el temps.Els resultats aconseguits, tot i que no s’ha acabat de realitzar són molt positius.Observant els resultats (diferents dibuixos del mateix badiu) Podem apreciar una gran sensibilitatartística de l’alumnat, que cal continuar potenciant.
3.4. ExpressArt. Escola Antaviana i MACBAEls resultats s’han transformat en un vídeo que es pot trobar al cd. El fil conductor ésl’entrevista que se li fa a la mestra d’E.V.P. on es poden trobar a més, el seu treball anterior.
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3.5. Les propostes
1. Temes: ▪ Arts gràfiques:Els llibres d’artistaEls ex-librisIl·lustració▪ La Figura Humana▪ Dibuixar la natura▪ El Circ▪ La Mediterrània
2. Èpoques: ▪ Art Medieval:El Bestiari MedievalArt Gòtic: el vitrall i la llum▪ Barroc: La Natura Morta▪ Modernisme:Santiago Rusiñol (veieu apartat 3.2.)Joieria Modernista▪ Art del XIX-XX:Un món fantàstic: Josep Maria Sert▪ Art del segle XX:El collage o el joc dels papersEscultura del segle XX: Joan Rebull i Pablo Gargallo.▪ Art contemporani:Escultura: Susana SolanoDegut a l’extensió de les propostes, s’ha cregut convenient no incloure’ls dins la memòria.Es poden trobar al cd adjunt. Farem un resum de cada llibret indicant alguns dels artistespresents a cada llibre.
3.  Temes:
▪ Arts gràfiques.1. Els llibres d’artista, Els llibres creats per Mª Assumpció Raventós.2. Els ex-libris, funció, forma, creadors i propietaris d’exlibris.3. Il·lustració: Inclou l’obra de Núria Llimona i Carmen Segovia. Treballa també el contede la Caputxeta i l’origen d’aquest conte. Es fa un estudi especial de Lola Anglada i elsseus contes il·lustrats fent paral·lelismes amb altres il·lustradors i il·lustradoresbritànics.
▪ La Figura HumanaAnàlisi del concepte de bellesa. Ramon Casas, Picasso. L’autoretrat, Miró, Picasso, Goya,Fortuny Jaume Plensa, Mercè Llimona, Amèlia Riera, Concha Ibáñez Joan Rebull.Expressions i el gran Opisso, performance, fotografia i vídeo, Jordi Teixidó, Toni Catany.El cos humà, Isidre Nonell. Joan Rebull i els infants. El cinema, Freaks. La caricatura.Figures enllaçades: la sardana i la seva representació en la història.
▪ Dibuixar la naturaEl quadern de camp, representació d’animals, plantes i paisatge. Jordi Sabater Pi. Herbaris.
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▪ El CircJoan Amat, Picasso, un món imaginari: Àsia, Hanna Hölch, Calder. La imatge delspallassos, els vestit de Carablanca. La mà personatge de circ. El circ en còmic. El cartell delcirc, Ramón Casas i la tècnica del cartell. Pel·lícules de circ: L’home elefant, CharlesChaplin, Dumbo. Sabates de circ. En definitiva, 10 artistes catalans, 4 espanyols i 40estrangers.
▪ La MediterràniaRecorregut pel Mare Nostrum a través de l’obra de Tony Catany i els contes inventats peraquest llibret. Transformar l’escola en mar per mitjà d’elements relacionats amb ell: Ma.Assumpció Raventós, Perejaume, artistes del Marroc, Turquia, Eliseo Meifrèn, Sorolla,Anglada Camarassa, Miquel Barceló, Carles Piqueras, Alfonso Cruz, ajuden a veurediferents concepcions de la Mediterrània.
4. Èpoques:
▪ Art Medieval:
1. El Bestiari Medieval. Origen i significació del bestiari. Titelles, dracs…Temàticareligiosa en l’art medieval, la mare de déu romànica, la pintura al temple. El MNAC.Llibres, lletres i imatge a l’època medieval, la monja Eude. La defensa del patrimoni.,què és l’espoli. Domènech i Muntaner i altres defensors del patrimoni. El fresc.
2. Art Gòtic: el vitrall i la llum. La tècnica dels vitralls. Eulàlia Valldosera i la llum enl’art.
▪ Barroc: La Natura Morta. Caravaggio, Antoni Viladomat, Goya, Jan Van deVelde…Elements d’una natura morta, representació d’objectes, Picasso, Dalí, Barceló.Les Vanitats. Brossa, Miró i el poema Visual. Fotografia. Receptari de cuina iVelázquez. El sol del membrillo
▪ Modernisme:1. Santiago Rusiñol Ja que és el primer i va ser la prova pilot s’inclou íntegre en aquestamemòria. (veieu apartat 3.2.)2. El Modernisme, una joia.  La natura com a font d’inspiració. El diari visual i eldiari tècnic. René Lalique, Japó, Masriera. Disseny actual, materials nous.

Majoral. El Marroc i la henna com a joia natural. Els pircings i els tatuatges.
▪ Art del XIX-XX:Un món fantàstic: Els murals de Josep Maria Sert. Ballets russos, històries fantàstiques,Goya, Escher, la tècnica dels murals. El còmic, arxiu, documentació…▪ Art del segle XX:1. El collage o el joc dels papers. La tècnica, la història, Picasso, Miró, EulàliaValldosera, Magritte, Matisse, Vostell…Fotomuntatge. Juan Gris i més. 2ª. Partdedicada íntegrament a Tàpies i Antoni Clavé i el Japó.
2. Escultura del segle XX: Pablo Gargallo.Rodin, Gargallo, Montsalvatge.
▪ Art contemporani:Escultura: Susana Solano. Una reflexió sobre l’espai i les diferents maneres de percebre’l.
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4. DIFUSIÓ DEL TREBALL
COMUNICACIONS:
• Estiu d’Art al MNACOrganitzat en col·laboració amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Juliol: del 2 al 1313 de juliol: Exposició del resultats de la Prova pilot: Santiago Rusiñol i el Modernisme.
• II on. Congrés de les Arts Visuals (acceptada la proposta)Novembre: Exposició del resultats de la Prova pilot: Santiago Rusiñol i el Modernisme.
▪ Aquest curs que comença 2007/08, es podrà portar a la pràctica algunes de les propostes al ceip Torrentde Can Carabassa de Barcelona: Collage, Escultura contemporània i Joan Rebull (XX) i Mediterrània. Laintenció es recollir els resultats i publicar-los.
▪ S’ha fet la proposta de presentar un resum del treball a l’escola de mestres de la U.B. i fer unacol·laboració amb aquests estudiats i l’escola de primària Torrent. Això últim està per concretar.

5. CONCLUSIONS
Una de les funcions d’aquest treball és plantejar una sèrie de propostes que orientin alprofessorat que imparteix l’educació visual i plàstica amb el propòsit de donar una entitataquesta àrea i col·locar-la en el lloc que li pertoca. Aquest és el tema més problemàtic al’hora de portar les propostes a la pràctica. En el sector docent de primària l’educació visuali plàstica s’entén només com plàstica. Es a dir, es redueix a l’elaboració de treballs manualssense cap contingut artístic o s’entén les tècniques plàstiques aplicades a altres àrees compart del programa. Resulta complicat canviar aquest criteri però no impossible. Per aixòs’ha elaborat un llibret introductori en el que s’explica què entenem com educació visual iplàstica, les bases pedagògiques que orienten la nostra afirmació i quins aspectes físics s’hande tenir en compte per organitzar l’aula.Afortunadament hi ha centres que aposten perl’educació artística i s’impliquen en el tema com és el cas de l’escoles que han col·laborat enla prova pilot de Santiago Rusiñol.En quant a les propostes, és evident que han quedat multitud de temes i artistesinteressants a la butxaca. L’escola de paisatgisme d’Olot, la fotografia pictorialista, méscinema, videoart, el temps en l’art, Hiperrealisme , l’art conceptual, l’ecològic, el mòbil…
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Alguns temes van ser descartats des d’un principi, com el Renaixement català, ja que seriaobjecte d’un estudi complert per més d’un any de llicència. L’arquitectura també s’ha deixatde banda ja que hi ha un altra llicència d’enguany que tracta sobre la ciutat i els aspectesarquitectònics21. Diguem, doncs que seria complementària d’aquesta.Algunes artistes catalanes, no s’han pogut incloure per la temàtica que tracten. Sóntemes molt personals, a vegades violents o no adequats per infants de primària. Faig unsuggeriment a professores d’art de secundària ja que aquestes artistes mereixen serestudiades, tenen una forma expressiva molt potent i plantegen una manera d’expressar-seespecial.D’altres temes estan en vies de realització. No s’han inclòs en el treball perquè el tempsno ho ha permès i crec imprescindible que les propostes tinguin un grau de coherència iqualitat. L’Orientalisme és un d’ells. Aquest tema és tan extens i té tantes derivacions queha sigut impossible acabar-lo.El resultat de les propostes, el que s’ofereix per portar a la pràctica, és la base per unaadaptació a l’escola. El primer que s’ha de fer és explicar el programa al claustre perquèentre tots es pugui enriquir, sempre partint de l’autonomia de l’àrea. Hi ha uns contingutsque s’han d’impartir a cada tema i aquests són la base, després la part pràctica potmodificar-se i enriquir-se amb la cooperació amb altres àrees. Segons els interessos del’escola en general (comptant especialment amb l’alumnat), es pot escollir un tema, com amínim, per trimestre. Hi ha algunes propostes que són d’extensió reduïda. Aquestes seriencomplementàries als temes trimestrals. També hi ha temes pensat en relació a celebracionsque es solen fer a l’escola com Sant Jordi, Carnaval o Setmana intercultural.Per altra banda, tot aquest material seria interessant publicar-lo per la seva posada enpràctica i més endavant, treure’n els resultats. De fet el curs 2007/2008, es portaran a lapràctica com a mínim tres projectes i es pretén recollir els resultats. Però la resta es podriaexperimentar en altres escoles.L’art català és una font inesgotable com ja pensaven abans de començar la feina. Engeneral, les escoles es limiten a tractar aquells personatges famosos com Miró o Dalí i encanvi, deixem de banda altres artistes que pot ser són més propers als infants. Hem intentatque hi constin en aquest treball una majoria d’oblidats genials.Hi ha moltes formes de comunicar-se a nivell plàstic i l’alumnat ha d’accedir a toteselles, ha d’escollir entre la gran varietat d’artistes i estils i no limitar-se a conèixer els quatremés famosos. Es necessari que l’escola deixi de considerar l’àrea de plàstica com uncomplement de les activitats restants o com l’estona que es dedica a fer el treball manualque decorarà l’escola. Els infants necessiten una cultura estètica que els obri les ments aespais més creatius i a una afirmació personal i estètica que els farà sentir més segurs. Peròtambé s’ha de fer una aposta per l’especialitat de plàstica a primària ja que eldesconeixement de la majoria del professorat d’una cultura artística amplia i actual, fa quehi hagi por a trencar “el que sempre s’ha fet”. Precisament aquesta àrea ensenya a trencaramb les rutines fàcils per crear i mantenir la ment dels infants en constant evolució.Per últim crec convenient la promoció de les llicències d’art i l’intercanvi del treballfet i l’aposta per donar difusió a aquestes llicències ja sigui en jornades, en publicacions dela Generalitat o en propostes directes a les escoles amb el personal adequat.
Relació dels materials
En paper Digital:
                                               
21 Montserrat Oliva Segura : Estimar la ciutat: recerca didàctica d'educació visual
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▪ Memòria▪ Treball que inclou:                   Bloc introductori                   Bloc de temes                   Bloc d’èpoques                   Bloc d’experiències

▪ DVD amb tot el material anterior.

6. BIBLIOGRAFIA GENERAL PER TEMES (COMENTADA)
A cada llibret s’especifica les fonts documentals en que es basa o aquelles que esrecomanen.En aquesta llista bibliogràfica ens limitem a senyalar els llibres que considerem fonamentals.
Didàctica i Teoria
• ARNHEIM, R. (1979): Arte y Percepción Visual (Nueva versión). Madrid. 2002.Alianza Forma.

 ARNHEIM, R. (1993): Consideraciones sobre la Educación Artística. Barcelona.Paidós Estética.
 (Un dels autor fonamentals per entendre la base teòrica d’aquest treball. La reedició dels seus llibresconfirma l’actualitat de les teories manifestades. De lectura obligada per aquelles persones que hagind’impartir l’àrea.)

• BALADA, M. i JUANOLA, R. (1984): L'Educació Visual a l'Escola. Barcelona,Edicions 62.
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(L’experiència de Marta Balada i Roser Joanola no és simplement teòrica. Es basa en anys de pràctica ambinfants. Experiències que queden recollides en una nombrosa bibliografia de la que són autores ja sigui enconjunt o separades.)
• BERGER, John. Mirar. Barcelona: Gustavo Gili, 2001
• BERGER, John. Modos de ver. 5a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2000(Un altre dels autors fonamentals pel professorat d’aquesta àrea. Les seves reflexions en fan comprendrealgunes de les múltiples possibilitats didàctiques de l’observació i anàlisi de les obres d’art. El llenguatge ésmolt accessible.)
• CABANELLAS, I. (1980): Formación de la imagen plástica en el niño. Pamplona,Grafinasa.
• MARIN, R. et al. (1991): Manual de la creatividad. Aplicaciones educativas.Barcelona. Vicens Vives.
• MUNARI, B. (1973): Diseño y comunicació visual. Barcelona G. Gili, S.A.
• READ, H. (1969): La educación por el arte. Buenos Aires, Editorial Paidós.
• NIUBÓ PRATS, M., Art: Educació, iniciació a la pedagogia de l’art, RRB, Alella 2000.(Descripció de com ha de ser un taller de plàstica pàg. 197 i glossari)
• BOIX, E. I CREUS, R. L’art a l’escola. Expressió plàstica, ed. Polígrafa,  Barcelona1986 (Explica com es treballen les tècniques més comunes a l’escola)
• GILLIG-AMOROS, L.; HÉBERT, E.; SCHNEIDER, M. Autour de l’objet,Practique des Arts plàstiques. École Maternelle et élémentaire, Strasbourg, 1998Experiències realitzades a partir dels objectes. La lògica, la classificació, l’anàlisi i la reflexió estan presents entotes elles. Es pot trobar a la biblioteca de la universitat de Barcelona.
• TEPEKAS I  QUINDEREKES. L’art contemporani a l’escola.Taller Pubilla Casas Catàleg de l’exposició  B-1998 DIRECCIÓ XARO CASTILLO
“L’infant té dret a tenir experiències personals, té dret a descobrir, a crear plàsticament, a expressar-se a travésde l’art, a explicar amb imatges i conceptes el seu món, és a dir, el món. té dret a exposar públicament lesseves descobertes, les seves sensacions, els seus valors i que aquestes expressions siguin valorades com a art,com a cultura, sense haver d’anar acompanyades de l’adjectiu “infantil”. La revolució dels infants és la darrera,la pendent, la que manca”.Pròleg al catàleg. Joan Francesc Marco i Conchillo Tinent Alcade de l’àrea d’educació i cultura del’Ajuntament d’Hospitalet a l’any 1998.

“Tot artista és una persona” Tecla Tepeka
“L’abstracció suposa, a més d’un deslligament de les seves funcions mimètiques en relació amb la realitatsensible, un intent de l’art per suprimir qualsevol funció representacional. El lliure joc de les formes dóna peua la concepció de l’objecte artístic com un ens autònom, com una autèntica presència.”ART I ABSTRACCIÓ

 

Hª DE L’ART CATALÀ
Com a manuals generals per començar a endinsar-se en l’art català :

• Història de l'art català. (1990-1993) Barcelona: Edicions 62,. 10 vols.
• BARRALS I ALTET, X. (direcció) Art de Catalunya Volums 1-15  Ed. Isard,Barcelona 2003
• MORAS, Antoni. Vocabulari bàsic d'art per a l'escola. Barcelona: Rosa Sensat, 1989(Dossiers Rosa Sensat; 40).
(Un dels llibres que pot resultar útil per determinar el vocabulari artístic a treballar amb l’alumnat. El proposoperquè és bastant complert.)
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Romànic
• Catàleg de l’exposició de Domènec i Muntaner i la descoberta del romànic catalàMNAC 2006.(Aquesta exposició explicava com uns quants intel·lectuals catalans van salvar un patrimoni que estavaabandonat i que estava sent espoliat. Aquests estudis van ser l’origen del MNAC.)Renaixement
• ALARCIA, M. À.: El Renaixement a Catalunya (catàleg de l’exposició), Fundació JoanMiró, Barcelona, 1983, Ajuntament de Barcelona, 1986Ja que no he inclòs aquesta època en el treball, recomano aquest catàleg que ofereix una mostra.
Cartellisme català.
• CARULLA, J. :Catalunya en 1000 cartells , Barcelona 1994
• JARDÍ, E.; MANET,R.: El cartellisme A Catalunya, Destino, Barcelona , 1936
• MIRAVITLLES, J.; TERMES, J.; FONTSERÈ, C.: Cartells de la República y laGuerra Civil, La Gaya Ciència, Barcelona, 1978
• VÉLEZ, P.: El cromo a Catalunya 1890-1936 (catàleg de l’exposició, Molins de Rei,1998A Catalunya es va fer una intensa labor de disseny gràfic pionera en l’estat. Durant la guerra civil,  elsdibuixants republicans van produir una infinitat de cartells destinats a dintre i fora del país.L’últim és especial per treballar el tema amb els infants.
Hº DE L’ART
• MARCHAN,S. Del arte objetual al arte de concepto Akal,Arte y Estética. Madrid 1986Aquest llibre és la introducció a l’art contemporani. Està escrit en un llenguatge assequible i clarifica moltsconceptes útils a l’hora d’interpretar l’art contemporani.
• MICHELI, M. Las vanguardias artísticas del sigloxx Alianza Forma.Madrid 1994Com l’anterior el recomano per entendre l’art del segle XX. És molt interessant.
• BECKETT, W.( 1995) Historia de la pintura. Guía esencial para conocer lahistoria del arte occidental. Ed. Blume, Barcelona(Amb moltes i variades il·lustracions a color per reproduir, comentaris interessants, anècdotes, cronologia de cada època. Escrit per una monja de clausura)

REVISTESAquests articles són bàsics per entendre la filosofia d’aquest treball. El primer el crec imprescindible perqualsevol professor o professora de plàstica.
• Repensar el arte en la enseñanza ,37  Íber   ed. Graó
• Perspectiva escolar, 171  Monogràfic: El dibuix   (pàg. 2 a 33) Gener 1993Publicacions Rosa SensatEncara que la revista és antiga, segueix estan d’actualitat les reflexions sobre art. Val la pena llegir el conte ofaula xinesa de l’emperador i el pollastre.
• PRAT, ESTER  Els altres móns d l’art actual . Guix 2. febrer 2003
• La història de l’art, per comprendre el món. Perspectiva escolar, 269 . Novembre2002
ALTRES
DÍAZ, LORENZO. (2003) La cocina del Barroco. Barcelona. Alianza editorial.
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MONOGRAFIES D’ARTISTES
• SPENCER, R. Whistler, col. Grandes maestros de la pintura clásica,  debate, Círculode lectores, Madrid 1997(Té il·lustracions molt bones. Pastel pag 130 molt maco per veure la tècnica. El recomano perquè és unpintor amb certs paral·lelismes amb Santiago Rusiñol i sens dubta un artista genial))
• RUDO, M. Lluïsa Vidal, filla del modernisme, ed. La campana, Barcelona 1996El llibre és força humil, no és massa bo, però es dona una visió de l’artista. En el cas de les dones artistesanteriors a l’art contemporani, les monografies són escasses.
• Catàleg de l’exposició sobre Vila Arrufat. Palau de la Virreina. Capella Antic Hospital1984. Aj. Barcelona (interessant pels esbossos dels dibuixos de la fig. humana)
• Alladin Toys Les joguines de Torres-García (catàleg de l’exposició), València-Barcelona, 1997-1998Aquests artista sud-americà va tenir una relació intensa amb els artistes que treballaven a Catalunya. La partque recomano de la seva obra són les extraordinàries joguines. Aquest catàleg és una amplia mostra de la quees poden extreure moltes idees.
• TÀPIES, A. L’art i els seus llocs. Editorial Siruela, Barcelona 1999(L’art i les seves relacions universals. Magnífiques il·lustracions, magnífic pensament)
ESCULTURA
• AMADES, J.: El Pessebre  Barcelona 1935/1959
• Clarà escultor i Clarà dibuixos  (catàlegs de l’exposició). MNAC, Barcelona, 1997
• PERMANYER, Ll; LEVICK, M.: Barcelona, un museu d’escultures a l’aire lliure,ed. Polígrafa, Barcelona 1991.
• Catàleg exposició Palau de la Virreina. Rebull. Ajuntament de Barcelona, 1982.(És antic però té una bona mostra de les escultures d’infants que va fer i una cronologia complerta)
PINTURA
• Cent anys de paisatgisme català (catàlegs de l’exposició) MNAC, Barcelona 1994
• FONTBONA, F.,: El paisatgisme a Catalunya, Barcelona, 1979
• C. LAPLANA, JOSEP, Les col·leccions de pintura de l’abadia de Montserrat,Publ. Abadia de Montserrat 1999.(Aquests Museu té unes obres fonamentals de l’art català. El llibre pot donar una idea del que es pot trobar)
• Catàleg de l’exposició Los pintores modernistas en el Círculo del Liceo FundacióLa Caixa 1997 Sevilla-PalmaHi ha quadres excel·lents de Ramón Casas. Es pot veure reflectida la societat benestant de l’època que vaabsorbir finalment a Casas.
• ROTTGER, ERNST I KLANTE, DIETER. 1/El papel. Col. Jugar creando.Ed. Bouret. Paris. 1972Aquesta col·lecció de llibres és especial. Li treu suc a tot: el paper, la línia, la taca…exercicis sistemàtics quetreballen totes les possibilitats tècniques.
DIBUIX * IL·LUSTRACIÓ
• EDWARDS, B.  (2000. ) Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho delcerebro. Barcelona Ed. UranoUn llibre imprescindible pels professors de plàstica i concretament de dibuix. També té exercicis pràctics i arahi ha un nou llibre sobre el color. Molt interessant perquè presenta exercicis progressius per avançar en eldomini del dibuix.▪ EDWARDS, B.(2006). El color. Barcelona Ed. Urano
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• BALL, P. La invención del color,  Turner, Fondo de Cultura Económica, col.Noema, Madrid, 2003
• MEGLIN, N.El placer de dibujar. barcelona 2001.    Ed. UranoAquest llibre conté exercicis de dibuix interessants. Pot ser no és tan sistemàtic com l’anterior i es basa mésen l’experiència que en raonaments científics. Però pot ser útil a l’hora de preparar exercicis)
VITRALL
• GUDIOL RICARD, J.: Els vidres catalans, col·lecció, Alpha, Barcelona,1936.
DISSENY GRÀFIC
• MASSIN. La lettre et l’image. Gallimard. Paris 1993 Jocs amb lletres, imaginació. Increïble! Aquesta editorial té uns llibre d’art excel·lents. En general hi ha moltbona bibliografia francesa que recomano específicament en cada llibret.
CERÀMICA
• FONT I GUMÀ, J.. Rajoles valencianes i catalanes, Oliva, Vilanova i la Geltrú,1905
• LLORENS, J.: Les rajoles catalanes. Segles XIII al XIX, Barcelona, 1980Per conèixer de primera mà el disseny de les rajoles de l’àrea catalana. Les rajoles són un element destacat alCau Ferrat i expliquen certs aspectes de la vida de l’època en que estan fetes.

MOBILIARI
• MAINAR, J.: El moble català, Destino, Barcelona, 1976
• MAINAR, J.: Vuit segles de moble català, Rafael Dalmau Edicions, Barcelona, 1989

LLIBRE
• WEINSTEIN, K. El arte de los manuscritos medievales. Edunsa. Barcelona 1998(Una visió general per conèixer les tècniques, materials, temes… dels manuscrits medievals. Estèticament ésun llibre molt bonic que pot agradar als alumnes)
ART POPULAR
AMADES, J.: La casa, 1938AMADES, J.: Auques i jocs de la mainada, Tallers gràfics Hespèria, Barcelona, 1947AMADES, J.: Art Popular: Els exvots, Barcelona, 1952
ELS TEMES
• DELACAMPAGNE, Ariane I Christian, Animales extraños y fabulosos. Un bestiariofantástico en el arte., Ed. Casariego. Madrid, 2005
• BORGES, J. L.,: El libro de los seres fantásticos,
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• BARRAL, BOHIGAS, CIRLOT, CORREDOR,JARDÍ, LLORENS, LLORENTE,PIÑÓN, SAMSÓ I TÀPIES. L’art de la victòria. Belles arts i franquisme a Catalunya.Columna, Barcelona 1996
ALTRES TÍTOLS INTERESSANTS
• GARCIA-SEDAS, P. Joaquim Torres García. Epistolari català: 1909-1936, Textos i estudis dela cultura catalana 53, Curial ed. Catalanes, publicacions de l’Abadia de Montserrat , 1997
• BARTOLENA, SIMONA. Femes artistes. Dela Renaissance au XXIe. Siècle.       Ed. Gallimard. Milán 2003.

MATERIAL MULTIMEDIA
Per adults
• Alfabet Tàpies  Fundació Antoni Tàpies
• Els altres Rusiñols  (any Rusiñol 2006) Ajuntament de Sitges  Documental sobre aspectes poc coneguts

de l’artista.

Per infants
• Les 3 bessones i Gaudí

BIBLIOTECA DE CLASSE
• WAYA LAVATER Le petit chaperon Rouge. ADRIEN MAEGHT., Editeur(Localitzable a la biblioteca de la Universitat de Barcelona, Montbau. Una joia)
• LEO LIONNI. (1ª. Edició 1970)Petit rouge, petit verd? . L’école des loisirs.Un clàssic reeditat aquest any. Sense lletra.
▪ GRIMM, JACOB I WILHEM. La Caputxeta vermella. Il·lustracions CarmenSegovia .Ed. Barcanova. Sopa de contes. Contes clàssics. Barcelona 2003.
• La col·lecció llibres per somniar de l’editorial Kalandraka. Qualsevol d’ells ésrecomanable per les il·lustracions i la tècnica.
• TORO, GRASSA (text) i FERRER, ISIDRO (illustrador). (2007). Una casa para elabueloSins entido. Madrid
Aquest conte és un compendi de tècniques de collage. Té un equilibri entre el text i la imatge que el permetllegir a infants de primària i gaudir a qualsevol edat. Fins i tot podríem dir que la temàtica està tractada tansubtilment que acaba tenint una extraordinària tendresa.
• V.V. Radunsky- Radunsky. (2006) El gran Bazar. Editorial Kókinos
• La col·lecció recicla i construye de Anaya. Els llibres de Javier Solchaga.
• H. REYNOLDS, PETER. (2003) El punto i Quasi. Ed. Serres
• CAPATTI, B. MONACO, O. (2004) Us presento en Klimt. Tuscania ed.
• ECHEVARRIA, P. (2004) Una amistad peligrosa. S M
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▪ El Bestiari Medieval.    238▪ Llibres, lletres i imatge a l’època medieval   254▪ Art Gòtic: el vitrall i la llum.   263
2. Barroc: La Natura morta    270
3. Modernisme:▪ Santiago Rusiñol    (veure pàgina 23)▪ El Modernisme, una joia     293
4. Art del XIX-XX: Un món fantàstic: Els murals de Josep Maria Sert.    312
5. Art del segle XX:▪ El collage o el joc dels papers     322▪ Escultura del segle XX: Pablo Gargallo.   351
6. Art contemporani: Escultura: Susana Solano.   368
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1. ARTS GRÀFIQUES

ELS LLIBRES D’ARTISTA

Què és un llibre d’artista?Llibre ideat i treballat com a obra d'art original, ja sigui única o d'una edició molt limitada inumerada.El llibre es converteix en un suport més, i poden estar formats per apunts, pintures, anotacionspersonals, fotografies, retalls, objectes, etc.També poden ser realitzats per un o més artistes.GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICShttp://www.ADOLF-art.com/glossari/

Ma. ASSUMPCIÓ RAVENTÓS 22
Aquesta artista que ha treballat les tècniques d’impressió i gravat, ha fet nombrosos llibresd’artista.

                                               
22 Consultar el llibret sobre la Mediterrània on es parla de l’artista.
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Diferents llibres d’artista de Ma. Assumpció Raventós

En aquest cas, la similitud de formes amb un llibre és evident, són les tècniques les quecanvien ja que s’introdueixen tècniques mixtes com en un quadre, escultures, tècniquesd’impressió… La llibertat de creació és total.

PROPOSTA DE TREBALL
La proposta consisteix en fer un taller prenen com a model els tallers que es fan al MuseuMolí Paperer de Capellades. Les tècniques i materials s’han adaptat a l’escola i els objectiustambé. Hi ha un objectiu comú que mantenim i és el d’experimentar amb les tècniques quefins ara han après i amb les noves que introduïm. També es vol introduir el món de les artsgràfiques i de les tècniques d’impressió que tenen una vessant experimental i on l’atzardona lloc a resultats màgics i sorprenents.S’elabora el llibre d’artista de principi a fi, es a dir, fins i tot el paper es  fa a mà.Continguts:Elaboració de paper reciclat.Tècniques de gravat i estampació: monotip, linòleum, trepa.Material (s’especifica en cada apartat).
ProcésPresentació del tema. Presentació de diferents llibres d’artista i comentari de la tècnicautilitzada.  Seria bo poder disposar d’un model per fer treballar els diferents sentits com eltacte. La ONCE, ha promoguts l’elaboració de llibres d’artistes per cecs i és possible queens puguin proporcionar informació sobre el tema.23Elaboració d’un llibre d’artista a partir d’un poema escollit per cada infant (si és molt llarg,escollir un fragment). Els llibres han de tenir text i imatge integrats l’un en l’altre.Elaboració del paper.Material: paper per reciclar (oueres, diaris, paper divers…), palangana, aigua, colad’empaperar. Reixeta o bastidor. Palanganes rectangulars grans.

Preparar la polpa:

                                               
23 El curs 2006-2007 s’han elaborat dos treballs en llicència d’estudis sobre les arts plàstiques i la ceguesa.Esperança Garcia Canari. L'alumnat invident a l'aula de visual i plàstica en un centre de secundària. iHelena Xicola Tugas Metodologies per implementar i optimar l'educació visual i plàstica de l'alumnatinvident de secundària en el marc d'una escola inclusiva.
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Es necessita papers de diferents tipus o draps de cotó. Sempre que es realitzintreballs amb paper, es guarden els retalls en un gran capsa que servirà per fer lesdiferents textures.Es talla el paper  ma per conservar la fibra, en trossos petits i es deixen en aigua coberts, 24hores. Si hi ha tinta al paper, es pot canvia l’aigua. Amb aigua calenta escorcem el temps deremull.Després es tritura el paper amb una batedora en varies tandes. Ha de quedar una pasta suaui cremosa. Si espessa molt, s’afegeix aigua.La polpa es posa amb aigua en un recipient i s’agita perrepartir-la uniformement. Mentre més prima sigui lapolpa, més delicat serà el paper.  S’introdueix el bastidoren el recipient i es captura la polpa dins de l’aigua. Amb elbastidor horitzontal, es treu sacsejant-lo en diferentsdireccions per deixar anar l’excés d’aigua. Quan la polpaestigui bastant seca no el moveu ja que canviaríeu el sentitde les fibres. Es retira el marc superior amb compte is’aboca a la tela de cotó o baieta on es deixa assecar cobert amb unaaltra tela de cotó. Després ja es poden ficar totes les fulles amb elsdraps, en una premsa que es pot fer amb dues fustes i col·locar pes.Per accelerar l’assecat es planxa. Es pot endurir aplicant amb unabrotxa, cua de conill (al comerç ja preparada).El tamís. És el bastidor que consisteix en el marc i el contramarc ies pot confeccionar amb llistons de fusta segons les midesdel paper desitjat. Al marc va clavada la malla d’acerinoxidable nº 30, per tant s’ha de tallar més gran. Elcontramarc és igual que el marc però sense malla ja queserveix per que no es desbordi la polpa i donar-li la formade full de paper.

VariantsAfegir làmines de paper metal·litzades o vernís per donar brillantor al paper. Si esvol escriure s’ha de ruixar amb laca en aerosol. De totes maneres es pot escriureamb pinzell sense laca.Si es vol tenyir el paper es poden utilitzar anilines, tempera o colorant vegetal ques’incorpora a l’aigua.S’introdueixen elements per crear textures en l’aigua: fils, purpurina, llana, flors seques,palla, llavors, pedreria, ràfia, paper o fotografia, acetat…
Tècniques d’impressió
 Els fulls reciclats ja contenen una informació gràfica important ja que la textura que s’obtéi els materials afegits són part del projecte de cada infant. Després es pot dedicar una sessiómés a pintar, dibuixar, aplicar tècniques gràfiques, fe collage… Si aquest paper s’had’utilitzar per imprimir amb linòleum, li podem fer a l’hora d’assecar, la forma de la planxacol·locant un motlle i deixant-lo assecar premsat.
▪ Monotipia
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Material: vidre, tempera, pinzell.La monotipia es la tècnica per la qual es realitzen dibuixos sobre un vidre i quedenimpresos (del revés) sobre el paper que es col·loca a sobre.Fer el dibuix (si es vol o aplicar els colors espontàniament), col·locar sota el vidre i aplicarper sobre els colors sense aigualir. Posar el paper a sobre i premsar amb les mans. Retiraramb compte.
▪ Linòleum (només per c. superior)
Material: Planxes de linòleum, gúbies, tinta, rodets, paper de calcar.Realitzar el dibuix i calcar sobre la planxa neta. La part de matèria que traiem queda blanca.Es un negatiu, atenció amb les lletres (efecte mirall). Es tinta amb el rodet agafant la tintadel vidre on s’ha estès uniformement. Després es col·loca a sobre el paper i es torna apassar un rodet net.
▪ TrepaConsisteix en  fer una sèrie de plantilles amb les formes desitjades. Les parts no cobertesamb les plantilles, queden acolorides. Es pot utilitzar paper acolorit de base, esquitxar lapintura, aplicar-la amb esponja o pinzell. Les plantilles poden substituir-se per objectes iqueda la forma.
 Enquadernar un llibre
Acabat les pàgines i les tapes del llibre només cal enquadernar-lo.La manera més fàcil és l’espiral que pot ser de colors. Però també es pot encolar les pàginesi fer un procés més elaborat. O bé presentar els fulls lligats d’una manera poc convencionalja que és un llibre d’artista. (castell de naips, en forma de cub…)

VISITES RECOMANADES
▪ També es fan tallers sobre llibres d’artista.Museu Molí Paperer de Capellades08786 Capellades (Barcelona)tel. / fax 93 801 28 50e-mail: museu@mmp-capellades.nethttp://www.mmp-capellades.net

DOCUMENTACIÓ
Llibres d’artistahttp://www.focgallery.com/ribalta/llibrart.htm
Per saber tot sobre el paper reciclat:http://www.manueljodar.com/pua/pua3.htm
Enquadernació per saber més:http://www.monografias.com/trabajos15/encuadernacion/encuadernacion.shtml
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EX-LIBRIS
Què és un ex-libris ?
Són unes marques de propietat que s’adhereixen a les guardes d’un llibre.
Des de quan existeixen?
Són producte de la invenció de la impremta. Els primers que es coneixen són de la segonameitat del segle XV.Compren dos grans períodes:Etapa heràldica: f. Segle XV a f. Segle XIX.Etapa moderna: f. XIX a l’actualitat. El moviment més important d’aquesta etapa és elModernisme.
No existien abans?
Bé, no amb aquest nom. És cert que des de sempre, el propietari d’un llibre, firmamanualment en aquest perquè es sàpiga de qui és. Abans del paper, a Egipte s’ha trobat unamena d’exlibris del faraó Amenofis III en les caixes que contenien rotlles de papir. És unaplaqueta de terra cuita esmaltada amb blau clar i amb una inscripció jeroglífica blau fosc.També a l’edat mitjana els monjos firmaven amb una mena d’orla els llibres manuscrits.
Quins tipus d’exlibris trobem?
Els fixos que formen part del llibreEls mòbils (a partir del XVII) que s’imprimeixen o estampen amb diferents tècniques(xilografia i calcografia).
Qui utilitza els ex-libris?
Naturalment, qui pot tenir llibres perquè sap llegir: el clergat i la noblesa.
Etapa heràldica
El primer ex-libris conegut i datat en 1553, és el de Francesc Tarafa, un canonge, arxiver dela catedral de Barcelona.
En aquesta època els ex-libris són com escuts heràldics. Tenenformes geomètriques, dibuixos i frases. En alguns fins i tot l’any.Uns ja tenen una forma fixa i deixen l’espai per la firma delpropietari. D’altres només són un escut però sense nom. Enalguns hi havia missatges amenaçadors que deien mes o menysaixí:

“Qui em toqui o em faci malbé, quedarà excomulgat i mai no seràperdonat pel Papa”
Pares caputxins de la paciència XVII
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Al segle XVIII, es considera que tenir una biblioteca es un tresor i un prestigi sociali cultural. Amb el col·leccionisme de llibres, també creix l’ús dels ex-libris.
Surten uns models que busquen el símbol per representar alsseus propietaris: lleons, castells, llibres, angelots, paisatges. Se’n diuenal·legòrics.  Anton Corts i Cerveró. XVIII.El cognom del propietari està dibuixat: Cerveró vol dir cérvol.

El modernisme obre les portes de Catalunya a la resta d’Europa i el món. Els modelsestrangers provoquen una renovació en tots els àmbits. Es comença a col·leccionar ex-libris.La publicació de nombroses revistes dedicades als llibres i alcol·leccionisme bibliogràfic, mostren models nous que els catalansadaptaran als seus ex-libris: Pèl i Ploma, La ilustración artística…
Hi ha un nom important a recordar: Alexandre de Riquer (1856-1920). Se’l considera el pare de l’exlibrisme català.

Alexandre de Riquer. Dibuixat a ploma.

Etapa moderna
 Al segle XX, el col·leccionisme d’exlibris és força important. Es creen les primeresassociacions, surten més publicacions especialitzades en el tema, concursos i es fanexposicions tal com ja es venia fent a Europa des del segle XIX.
Primera època:Revista Ibérica de Ex-libris.Col·leccionistes i artistes: Apel·les Mestres, Francesc Moragues, Adrià Gual…Humor: Llorenç Brunet i Gaietà Cornet.
Segona època:
Les conseqüències de la Primera guerra mundial (1914/1918) i la crisidel Modernisme frenaren el moviment ex-libristic català. Però ambl’inici del Noucentisme es torna a revifar.
Ismael Smith i Mari (1886/1972) i Joan Vila i Pujol, “D’Ivori”(1890/1947) s’inspiren en l’anglès Aubrey Beardsley.
El tema de sant Jordi i el del Quijote, han sigut els més prodigats enel col·leccionisme d’exlibris.Ex-libris de Víctor Oliva dibuixat per Ivori
Tercera època:
Exposició Centre excursionista de Catalunya 1947Francesc Esteve i Botey   “Ex-libris y ex - libristas”Llibreria barcelonesa “L’arxiu”.
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Col·leccionista Pepita Pallé i Vachier (30.000 ex-libris legats a la Reial acadèmia de boneslletres de Barcelona. Pepita

Els col·leccionistes classifiquen els ex-libris per la seva tècnica de realització.
Quarta època

Cap al 1989, es torna a revifar les associacions d’ex-libristes. Associaciócatalana d’ex-libristes: Pepita Pallé, Teresa Costa, Víctor Oliva…Actualment  l’Associació catalana d’ex-libristes integrada en la FISAE:organitza exposicions, recupera patrimoni català, revista semestral Ex-libris, portaveu de l’Associació catalana d’ex-libristes.(Barri de Gràciade Barcelona.), Informar de la copiosa bibliografia.
Francesc Orenes.

Què més he de saber sobre els ex-libris?.
Per a ser considerat com un ex-libris, aquesta petita obra artística ha de contenir les siglesen llatí ex-libris, o una indicació similar, seguides del nom del propietari dels llibres en elsquals s’inserirà o l’espai per escriure manualment el nom. Acostuma a constar-hi també lafirma de l’artista que l’ha fet i, en ocasions, la data o l'any de la seva realització. És habitualque el contingut artístic d’un ex-libris identifiqui alguna de les qualitats o afeccions del seutitular.També es realitzen tirades que no acaben col·locades als llibres, sinó que es destinenexclusivament a ser intercanviades entre col·leccionistes.Als països anglosaxons, a l’ ex-libris se’l denomina “bookplate”.

TÈCNIQUESLa xilografia
La xilografia és la tècnica de gravat més antiga. Utilitza la fusta com a matriu. És una fustaen la que s'ha buidat tot allò que en l'estampa seran els blancs, mentre que els traços negresels constitueixen les parts no ferides per l'eina incisiva. Aquestes eines en la xilografiatradicional, que utilitza matrius en les que la superfície a gravar està tallada a fil - en el sentitde les betes de la fusta -, són gúbies i ganivets especials.
Tanmateix a partir del segle XIX hom descobrí que si la fusta es tallava a testa o acontrafibra, la superfície a gravar admetia ser treballada per eines més fines, que canviarentotalment el concepte del gravat xilogràfic, de manera que a partir d'aleshores aquest eramolt més detallista que abans i arribava a poder expressar la sensació d'una àmplia gammad'ombrejats.
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Ollé Pinell, Antoni. Ex-
libris A. Ollé Pinell[Objecte]. [1958?]. 1matriu xilogràfica; 11'5 x 7x 2'3 cm

Ex-libris ACP. [Objecte].[19--]. 1 matriu xilogràfica; 7'6 x7'8 x 2'3 cm
Ollé Pinell, Antoni. Ex-libris M.L.
Massó [Objecte]. [1957?]. 1 matriuxilogràfica; 8'8 x 5'3 x 2 cm

La calcografia
La calcografia ja és coneguda al segle XV, però no començà a generalitzar-se fins el segleXVI. La matriu és una làmina de coure o d'un metall semblant i en ella les incisions són lesque s'ompliran de tinta i donaran origen als negres, mentre que els blancs seran les partssuperiors de la superfície de la matriu, que es mantindran no entintades gràcies a la tascad'estampadors experts que netejaran la matriu procurant que els solcs quedin plens de tintai les parts no atacades quedin ben netes.
La matriu pot treballar-se directament, mitjançant burins o eines com la punta seca. Lamanera negra és també una tècnica directa, que primer fereix tota la superfície de la matriuamb un rascador molt agressiu i després el gravador modula les ombres corregint aquellarugosa amb brunyidors especials. La tècnica indirecta actua mitjançant l'acció d'un àcidcorrosiu amb el que s'aconseguiran estampes a l'aiguafort, aiguatinta, vernís tou, etc.

Renart, Joaquim. HugoSanner. [Objecte]. 1913.1 matriu calcogràfica:coure; 17 x 12 cm
Renart, Joaquim. Llibrede Valentina Renart.[Objecte]. [1919?]. 1matriu calcogràfica: zenc;17'6 x 13'7 cm.

Canyellas Balagueró,Francesc. Biblioteca Pratde la Riba. [Objecte].[1917]. 1 matriucalcogràfica: coure; 13'4 x10'2 cm

Smith, Ismael. [Parella].[Objecte]. [1919]. 1 matriucalcogràfica: coure; 30'6 x25'3 cm. Al verso: ex-librisd'Ismael Smithinutilitzable
La litografia
La litografia no és pròpiament una tècnica de gravat perquè la seva matriu és plana.Inventada a les acaballes del segle XVIII, es va desenvolupar molt el segle XIX per la sevafacilitat d'execució, de manera que esdevingué un sistema de reproducció gràfica típicamentvuitcentista.
L'artista dibuixa amb llapis o tinta grassa la imatge que vol reproduir sobre una superfíciemolt polida de pedra calcària, que després serà mullada i entintada de manera que damuntdel traç, sec perquè la tinta grassa del dibuix ha rebutjat la humitat, s'hi dipositarà la tinta
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d'estampar, i en fer-se el tiratge el dibuix inicial quedarà reproduït exactament al full depaper.
El fotogravat
La gran revolució gràfica definitiva va ser el fotogravat, o la possibilitat de reproduirimatges obtingudes directament per procediments fotogràfics, en lloc d'haver d'encarregar aun gravador que convertís les imatges en matrius fetes manualment.
Bé que a començaments dels anys setanta del segle XIX ja s'experimentaren algunestècniques d'aquest tipus, es pot dir que el fotogravat va fent diverses provatures(heliogravat, fototípia, etc.) i no es generalitza fins els anys noranta. Aconseguirà fins i totreproduir la il·lusió de les mitges tintes, a través de clixés metàl·lics tramats que es podranestampar conjuntament amb la tipografia, i mitjançant la tricromia i la quatricromia espodran obtenir imatges fotomecàniques en color molt convincents.Des d'aleshores la il·lustració en les arts gràfiques habitualment es canalitza a travésd'aquesta tècnica, que anirà posant-se al dia al llarg del segle XX, amb noves variants coml'offset o més recentment els procediments informàtics.
Dr. Francesc Fontbona
PROPOSTA DE TREBALL
 Abans de començar la part pràctica s’ha presentat la teòrica i s’han vist prouimatges per tenir les idees clares. Hi ha una part conceptual que s’ha de tenir

assumida com què és un ex-libris, funció, nom importants, temes i tècniques.L’alumnat s’agrupa lliurement, ela anomenarem “artistes”.Els grups o artistes individuals d’un curs, es presentaran a la classe (del curs següento paral·lel):
“ Qui som, a què ens dediquem (és important indicar si algú dibuixa bé o es dedicaal còmic o si va a  classes de dibuix fora de l’escola, mostrar dibuixos fets…) quinatècnica utilitzarem per fer un ex-libris (cada grup farà servir una tècnica diferent),en què consisteix aquesta tècnica.”Una vegada escoltats, cada persona (del curs següent o paral·lel) ha de fer unencàrrec a un artista o grup d’artistes (aquests poden assumir més d’un encàrrec, tants commembres del grup). L’encàrrec consisteix en que li facin un ex-libris per posar als seusllibres. Per realitzar bé un ex-libris s’han de prendre unes dades: nom, gustos, imatges queet poden agradar, afeccions. Es tracta de recollir la informació per realitzar correctamentl’encàrrec.Posteriorment es realitzen varis dissenys (segona sessió) i es presenten al “client”(tercera sessió) que escull un o els rebutja tots (s’ha de procurar fer dissenys de qualitatperquè no passi això). Amb el disseny escollit, es realitza la feina. (les sessions depenende la tècnica)Es dona al client l’original (planxa, dibuix…) i la prova signada (per comprovar com quedai per si es vol fer fotocopies)Ara, la classe client, organitzarà una exposició dels seus ex-libris i amb els dissenys o provesque no s’hagin destinat al client, es pot començar un col·leccionisme d’exlibris.
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Alguns ex-libris actuals

DOCUMENTACIÓ
▪ Bibliografia
Cent anys d’exlibris del Modernisme a l’actualitat: una visió des de les tècniques(1997, catàleg), Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell.
Ex-libristes catalans. Una selecció d’obra original dels més significatius ex-libristescatalans (1980, catàleg). Sala Municipal d’Exposicions, Antic Hospital de la Santa Creu,Barcelona, Caixa de Barcelona.
ORENES. F.: Sobre els ex-libris i les seves tècniques de realització, dins Ex-libris,núm. 8, gener- juny 1993, pàg. 21-23.
PALMIRANI, R.( 1991): Ex-libris Art Nouveau, Florència, Cantini Editore,.YEBRA, J.-L.DE (1983): Alexandre de Riquer i l’exlibrisme. Barcelona, Publicacions iEdicions de la Universitat de Barcelona,
ORENES. F.: (2000) Ex-libris de la propietat dels llibres. Tarragona. Arola ed.
▪ Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Ex_libris
De ex-libris a ex – webis (la web com un llibre amb marca de propietat) :http://www.geocities.com/exwebis/Cataprinc.htm
ÍNDEX

ELS LLIBRES D’ARTISTA
Els llibres d’artistaProposta de treballVisites recomanadesDocumentació     
EX-LIBRIS
Ex-librisTècniquesProposta de treballDocumentació
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IL·LUSTRACIÓ

Lola Anglada. Alícia
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NÚRIA LLIMONA
Núria Llimona i Raymat pertany a una nissagad’artistes: el seu oncle Josep, escultor destacat, i elseu pare, Joan, que esdevingué un pintor moltreconegut i fundà el Cercle Artístic de Sant Lluc el1893.Nascuda el 1917, al carrer Roger de Llúria 42 deBarcelona, s’educà al col·legi de les Dames Negresi, més tard, rebé formació artística a la Llotja i aBelles Arts. Va realitzar la seva primera exposicióindividual el 1940 a la galeria de la llibreriaMediterrània de Barcelona, a la qual en seguirenmoltes altres a les sales més importants de l’època.La seva obra s’ha caracteritzat per l’exuberant gamma de colors que utilitza i per la passióenvers la natura i el paisatge, fins i tot l’urbà. Aquesta riquesa i fantasia que apareixen en elsseus llibres, Las brujas (1955) i Del crit al silenci (1996) la converteixen, també, en unail·lustradora especial, però molt desconeguda del gran públic.Germana de Mercè Llimona, més coneguda com il·lustradora.

Núria Llimona ja és una persona gran que viu a l’Eixampla de Barcelona i que ha deixatl’activitat pictòrica per escriure les seves memòries. Les persones intel·ligents no ho deixende ser per l’edat com alguns es deuen pensar per com tracten a la gent gran.  Així és queella continua activa, interessant-se per tot el que passa al món .Va ser amiga de diverses pintores com Olga Sacharoff, Amèlia Riera, Kati Juan del Corral,Montserrat Sunyer, Claude Collet, Carmen Barrios i d’escriptores com Concha Alós, AnaMª Matute, Carme Alcalde, Elisabeth Mulder i Esther Tusquest entre d’altres.

CARMEN SEGOVIA
És una il·lustradora catalana (Sabadell, 1978), jove i que té un estil molt particular dedibuixar. La seva versió de la Caputxeta Vermella és com un segon conte que s’explicaparal·lelament a la versió escrita dels germans Grimm.És per aquest motiu pel que ens interessa treballar aquesta dibuixant al cicle superior. Lesimatges també han de donar pas a una interpretació dels sentiments i les sensacions que ensprovoca la utilització del color, el gest, el vestit, el paisatge…
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La Caputxeta Vermella

Caputxeta : Pasta alimentària en forma de caputxa petita, farcida habitualment de carn, ou i formatge.
La Caputxeta Vermella

La Caputxeta Vermella és un conte popular europeu del qual existeixen nombrosesvariants. Ha estat transcrita, entre d'altres, per Charles Perrault (Petit Chaperon Rouge) i elsgermans Grimm (Rotkäppchen). Tot i ser considerada un conte per a nens petits, contéelement referents a la violència, el sexe i el canibalisme.La història se centra en el contrast entre el món lluminós i segur del poble i l'obscur delbosc, una antítesi típicament medieval.
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▪ La trama
La versió més coneguda del conte és la dels germans Grimm, versió del 1857. La CaputxetaVermella és una nena que ha de portar un cistell amb menjar per a la seva àvia malalta. Lamare li adverteix de no travessar el bosc, consell que la Caputxeta no segueix. Al bosc, laCaputxeta es troba el Llop, que l'ensarrona i li fa dir on viu l'àvia. Després el Llop s'avançaa la Caputxeta i, en arribar a ca l'àvia, es cruspeix la vella. Quan arriba la Caputxeta, el Llop,que és al llit amb la roba de l'àvia, es fa passar per aquesta i al final aconsegueix menjar-setambé la Caputxeta. Tot es resol amb l'arribada d'un llenyataire, que talla la panxa del Llopper tal que l'àvia i la Caputxeta puguin sortir-ne il·leses.

▪ Orígens i variants
La història de la Caputxeta Vermella és un conte que es va estendre per diverses regionseuropees mitjançant la tradició oral. Se sap que el conte ja era narrat al segle XIV a  França.La finta nonna ("La falsa àvia")24 és el títol d'una antiga versió italiana, en la qual la Caputxetaho soluciona tot ella sola basant-se en la seva pròpia astúcia. Alguns sostenen que aquestaversió és la més propera a l'original i que el personatge del llenyataire va ser inclòsposteriorment per suggerir la idea masclista que l'àvia i la néta no podien salvar-se sensel'ajuda d'un home.En qualsevol cas, la versió escrita més antiga del conte és Le Petit Chaperon Rouge,25 el qualapareix en el recull de contes de Charles Perrault del 1697. La versió de Perrault és méssinistra que la posterior, escrita pels germans Grimm. En aquesta versió la Caputxeta és una"noia atractiva de bona família" que finalment és menjada pel llop. Al final del conte,Perrault dóna una explicació explícita de la moral, de la qual no és difícil extreure'n l'evidentcontingut sexual:

D'aquesta història s'aprèn que els infants, i especialment les jovenetes boniques, ben educades i de bonafamília, fan molt malament d'escoltar-se els desconeguts; i no és estrany, doncs, que el Llop obtingui elseu sopar. Dic Llop, perquè no tots els llops són de la mateixa mena; n'hi ha un d'aparençaencomiable, que no és sorollós ni odiós ni rabiós, sinó manso, servicial i amable, que segueix les noiesjoves pel carrer fins a casa seva. Ai d'aquells que no sàpiguen que aquests llops amables són, de totesaquestes criatures, les més perilloses!
Al s. XIX, els germans Grimm en recullen dues versions alemanyes, les de JeanetteHassenpflug (1791-1860) i Marie Hassenpflug (1788- 1856). Els Grimm van transformaruna de les versions en la història principal i la segona en una continuació. La primera, ambel títol de Rotkäppchen, va ser inclosa en la primera edició del seu recull de contes Kinder- undHausmärchen (1812). En aquesta (en italià) la noia i la seva àvia són salvades per un caçadorinteressat en la pell del llop. A la segona història la Caputxeta i la seva àvia, gràcies al'experiència amb el primer llop, en descobreixen, capturen i maten un altre.
Obtingut de "http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Caputxeta_Vermella"

                                               
24 Aquesta versió la podeu trobar traduïda al català a l’annex.
25 La versió en francès la trobareu a l’annex amb la dels germans Grimm.
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ACTIVITATS

▪ Introducció
Hi ha d’haver una sessió prèvia on es mostra la producció de les il·lustradoresNúria Llimona i Carmen Segovia.Sobre Núria Llimona mostrarem la seva obra pictòrica incidint en la passió pelcolor i els temes quotidians representats que poden servir de guia per representar elspaisatges i escenaris del conte. Proposem que al cicle inicial es facin servir els escenaris queindiquem a continuació per situar el seu personatge de la Caputxeta. D’aquesta manera esfamiliaritzen amb l’obra d’aquesta excel·lent pintora.

Paisatgeurbà Balancí Bosc cremat

Canabeata Hivernacle La vellaolivera

Lesmulleres L’hivern Vall deVianya
Puput cardener

El cicle mig i superior pot guiar-se per l’obra de la pintora a l’hora de realitzar elsescenaris i en aquests cicles mostrarem amb més calma la tècnica d’il·lustració que feiaservir a base d’aquarel·la i retolador.
Les il·lustracions següents formen part d’un projecte de conte il·lustrat l’argument del qual és que unnen que té un gat negre, viatja per terres exòtiques per trobar algú que li pugui ajudar a canviar-lo de color.Coneix mags, bruixots, sirenes…Bé, no sabem perquè vol un gat blanc, si tothom sap que els gats negresporten sort, però així és l’argument. Nosaltres ens quedem amb la tècnica per il·lustrar : retolador i aquarel·la.Va il·lustrar amb la mateixa tècnica un llibre per infants titulat Las Brujas que recollia la influència deMichelet i el seu conte La bruja.  També va  il·lustrar Del crit al silenci, per adultsLa tècnica de Núria Llimona es basa en la utilització de eines molt senzilles i que tenim a l’abast:tinta, retolador, bolígraf i aquarel·la per grans extensions.

Xarxad’aranya Visita al mag Selva tropical
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El cicle mig ha de veure diverses versions del conte entre les que ha d’estar la de laCarmen Segovia. Decidirem el mostrari per la qualitat d’il·lustració i l’originalitat de laversió, des de versions antigues a actuals. Us suggerim un recull de Caputxetes a labibliografia.
Al cicle superior introduïm el conte il·lustrat per Carmen Segovia i que dona unavisió diferent i gens convencional del conte de la Caputxeta. Seria convenient el comentaride les imatges com hem proposat al parlar de la il·lustradora.

▪ El projecte: La Caputxeta Vermella
Aquesta activitat té el caràcter global de la majoria de les activitats que proposem.Esta pensada per aplicar-la com un projecte per tota la primària del que es pot beneficiareducació infantil amb una sessió de titelles on s’expliqui el conte.Us proposem el segon trimestre per la seva realització coincidint amb el Carnaval iaprofitant els treballs fets fins a la data per fer una exposició. També pot servir per fer lapresentació del projecte que consta d’una imatge gran a color (escolliu una imatge de laCarme Segovia) enganxada en cartró ploma del personatge de la Caputxeta i unaintroducció proporcional a la imatge sobre el conte i el projecte.A mida que es van realitzant els treballs, l’exposició pren forma, de manera quel’alumnat vagi descobrint nous aspectes del projecte que han fet els companys i puguicontemplar la seva pròpia obra.El resultat final és un llibre il·lustrat per cada persona amb una temàtica comú iamb un estil propi. El llibre es presenta al premi San Jordi de l’escola com a premi especiald’il·lustració que falta que fa aquest premi! El llibre guanyador serà un veritable llibreperquè es porta a editar.26 Queda un per l’escola i un per la persona guanyadora.

▪ Personatge1. Parlar de roba, de moda infantil, del que agrada i del que agradaria posar-se peròhom no s’atreveix. Imaginar roba. Igual que un personatge de conte pot anar vestitcom vol, cada alumne es transforma en la Caputxeta i es vesteix com vol.2. Dibuixar el personatge a partir de la foto i enganxar-la una vegada acabat el dibuix,tan sigui nen o nena, aquí està la part divertida.Es marca el contorn del cap una vegada retallada la fotografia, en el full de dibuix.Desprès es procedeix al disseny del vestit de la Caputxeta. Quan el vestit ja estadibuixat es pinta amb retoladors i/o llapis de color.      3.   Finalment s’enganxa la fotografia. Si cal es retalla la zona on ha d’anar la cara. 4.  Materials i tècnica:  llapis i llapis color, retolador.  Fotografia carnet de cada infant.Tisores, pega de barra, paper de dibuix.
▪ Els complementsDibuixar cada un dels elements de vestir que porta la Caputxeta (al natural): faldilla, armilla,esclops, botes, sabates, xancletes, capa i caputxa o bé mocador, bufanda… Cada un escullsegons del que disposa, els elements. Recordar que la Caputxeta és una creació pròpia i potanar vestida ben moderna. L’únic imprescindible és que porti al cap alguna cosa vermella.Es interessant aprofitar l’oportunitat per veure diferents estils de roba d’infants al llarg delstemps i recuperar peces especials que es puguin dibuixar i ser esposades per la sevasingularitat.
                                               
26 En cases de fotografia digital es poden portar les fotos i fan uns llibres molt simpàtics i molt ben fets a unpreu assequible.
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1. Sessió de roba: es disposa les peces de roba al voltant de l’aula i els alumnes esdistribueixen per dibuixar. Cada peça ha d’estar col·locada estèticament. Pot haver duespeces juntes (mitges i sabates…). Cada dibuix és independent un de l’altre i així esmostrarà en el conte.2. Sessió sabates (pot anar amb l’anterior o fer una especial de botes de tota mena,espardenyes, sabates i sabatilles…3. Tècniques i materials: Ceres o temperes. Fusta i pinces, llapis, goma i objectes adibuixar que pot aportar l’escola i l’alumnat.4. Visita interessant Museu i barri amb les tendes de moda i complements de disseny, (totauna obra d’art)
Museu tèxtil i de la Indumentària.Montcada, 1208003 BARCELONATelèfons: 93 319 76 03

Altres museus fora de Barcelona ciutat

▪ Museu dels Vestits de PaperVisita guiada a un museu únic.C/ Ferrer i Busquets, 90-92 · Mollerussa · Tel. 973 600 680
▪ MUSEO MUNICIPAL D'ESTAMPACIÓ TÈXTIL DE PREMIÀ DE MARAdreça: Joan XXIII, 2-8Teléfon: 93 752 91 97 08330 Premià de Mar
▪ Museu Marés de la Punta  Adreça: Església,43  Arenys de Mar .Telèfon: 93 792 17 84
▪ Museu tèxtil de TerrassaC/Salmeron, 25. Terrassa. Tel. 93 731 52 021. Maleta Segueix el filActivitat per: Nens i nenes de 3 a 5 anys.Durada: 2 hores.Organitzadors: Centre de Documentació i Museu Tèxtil2. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil compta amb un seguit de materials desuport i pedagògics sobre l’àmbit del tèxtil, que permeten complementar iaprofundir diversos temes vinculats als continguts curriculars de Primària, ESO,Batxillerat i Cicles Formatius. Podeu consultar-los o demanar-los en préstec.
▪ El paisatgeSortida per trobar elements del paisatge adequats pel conte.Pati, parc, bosc… Si no és possible, a partir de fotografies.Tècnica: aquarel·la.Els paisatges són un altre part del llibre. Es pot fotocopiar el personatge en blanc i negre(per contrastar amb el color de fons) i col·locar-lo sobre els paisatges que faci cada alumne Tècniques i materials: Fusta, pinces, paper de pintura, cartolina o Basik aquarel·la. Pinzells,pot d’aigua, llapis, goma, aquarel·les (1 capsa per parella) o temperes.
▪ El llop No us fieu pas mai del llopsi un dia pel bosc aneu,perquè de lluny o de propsempre que us vol mal, penseu.Dic el llop i ja és sabutque els llops no tots són iguals,no us fieu dels més formalsni del que sia sorrut,
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ja que el de parlar melósi de maneres més finesper empaitar les fadrinesés el llop més perillós.
JORDI  CANIGÓSortida al zoo per observar els llops. Si no és possible, a partir de fotos dibuixar llops entotes les actituds possibles 27. Al cd hi trobareu unes quantes que podeu imprimir. Esconvenient fer dibuixos de diversa dificultat segons el nivell. Recomanem l’aquarel·la pel c.Inicial, el llapis de color per c. Mig i el llapis de diferent numeració per c. Superior quetambé pot utilitzar altres tècniques a color.Tècniques i materials: llapis HB, 2B, 4B.  Llapis a color.  Aquarel·la.

▪ Natura morta1. La cistella Dibuix de la cistella a llapis. Necessitarem de l’observació, de lapaciència i de molts exercicis previs de línia. Utilitzarem el marcd’enquadrar per diferenciar el detall de la textura de les cistelles iobservarem l’entrellaçat del vímet. A partir del c. Mig ja es potdibuixar una part petita d’aquesta textura. Al c. Inicial simplementes dibuixa la forma general, això si amb prèvia observació de latextura i les formes geomètriques que recorda la forma de la cistellao cistelles que mostrem. Al cicle inicial i mitja es pot fer una cistella de plastilina feta ambxurros i envernissada.Seria ideal al cicle superior poder fer una petita cistella en vímet. El preu pot dificultarl’experiència. Si es té l’oportunitat de visitar un artesà seria molt interessant.http://www.gencat.net/ctc/doc/doc_29045015_1.pdf
Tècniques i materials: Llapis HB, 2B, 4B (cistella)2. Què més porta la Caputxeta a la cistella?: pomes, galetes, melmelada…Composar una natura morta amb tot el que porta a la cistella.Tècniques i materials:
▪ PersonatgesTitelles de la Caputxeta, el llop, l’avia, el conill i el llenyataire.Tècniques i materials: papier maché i tempera. 28

DOCUMENTACIÓ
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▪ SALISBURY, MARTIN. Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenespara su publicación.  Ed. Acanto  2004
▪ LEMIEUX, MICHÈLE. Noche de tormenta. Lóguez ediciones. Salamanca 2000
▪ BLANCH, TERESA. No em dic Caputxeta!. Ed. Bambú.
                                               
27 Consultar el llibret de Dibuixar la natura.
28 La forma de fer-les s’explica en el llibret del romànic: El Bestiari.
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▪ Moltes i molts il·lustradoreshttp://www.marlenaagency.com/list.html
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▪ Adiós, Caperucita Roja. (Bye bye chaperon rouge). Ditector: Márta Mészáros.Suevia Films. Canadà i Hongria 1989  DVD
ANNEX

Versió en francès per aquelles escoles que introdueixin aquesta llengua.
Le Petit Chaperon rouge.Conte de Grimm

Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait bien, surtout sa grand-mère. Elle ne savaitqu'entreprendre pour lui faire plaisir. Un jour, elle lui offrit un petit bonnet de velours rouge, qui luiallait si bien qu'elle ne voulut plus en porter d'autre. Du coup, on l'appela « Chaperon rouge ».Un jour, sa mère lui dit :- Viens voir, Chaperon rouge : voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-les à tagrand-mère ; elle est malade et faible ; elle s'en délectera ; fais vite, avant qu'il ne fasse trop chaud. Etquand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route, sinon tu casserais la bouteilleet ta grand-mère n'aurait plus rien. Et quand tu arriveras chez elle, n'oublie pas de dire « Bonjour » etne va pas fureter dans tous les coins.- Je ferai tout comme il faut, dit le Petit Chaperon rouge à sa mère.La fillette lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt, à une demi-heure duvillage. Lorsque le Petit Chaperon rouge arriva dans le bois, il rencontra le Loup. Mais il ne savaitpas que c'était une vilaine bête et ne le craignait point.- Bonjour, Chaperon rouge, dit le Loup.- Bonjour, Loup, dit le Chaperon rouge.- Où donc vas-tu si tôt, Chaperon rouge ?- Chez ma grand-mère.- Que portes-tu dans ton panier ?- Du gâteau et du vin. Hier nous avons fait de la pâtisserie, et ça fera du bien à ma grand-mère. Ça lafortifiera.- Où habite donc ta grand-mère, Chaperon rouge ?- Oh ! à un bon quart d'heure d'ici, dans la forêt. Sa maison se trouve sous les trois gros chênes. Endessous, il y a une haie de noisetiers, tu sais bien ? dit le petit Chaperon rouge.Le Loup se dit : « Voilà un mets bien jeune et bien tendre, un vrai régal ! Il sera encore bien meilleur que la vieille.
Il faut que je m'y prenne adroitement pour les attraper toutes les eux ! »Il l'accompagna un bout de chemin et dit :- Chaperon rouge, vois ces belles fleurs autour de nous. Pourquoi ne les regardes-tu pas ? J'ail'impression que tu n'écoutes même pas comme les oiseaux chantent joliment. Tu marches comme situ allais à l'école, alors que tout est si beau, ici, dans la forêt !Le Petit Chaperon rouge ouvrit les yeux et lorsqu'elle vit comment les rayons du soleil dansaient de-ci, de-là à travers les arbres, et combien tout était plein de fleurs, elle pensa : « Si j'apportais à ma

grand- mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait bien plaisir. Il est encore si tôt que j'arriverai bien à l'heure. »Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et, chaque fois qu'elle en avait cueilliune, elle se disait : « Plus loin, j'en vois une plus belle » ; et elle y allait et s'enfonçait toujours plusprofondément dans la forêt. Le Loup lui, courait tout droit vers la maison de la grand-mère. Ilfrappa à la porte.- Qui est là ?- C'est le Petit Chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin.- Tire la chevillette, dit la grand-mère. Je suis trop faible et ne peux me lever.Le Loup tire la chevillette, la porte s'ouvre et sans dire un mot, il s'approche du lit de la grand-mèreet l'avale. Il enfile ses habits, met sa coiffe, se couche dans son lit et tire les rideaux.Pendant ce temps, le petit Chaperon Rouge avait fait la chasse aux fleurs. Lorsque la fillette en euttant qu'elle pouvait à peine les porter, elle se souvint soudain de sa grand-mère et reprit la route pourse rendre auprès d'elle. Elle fut très étonnée de voir la porte ouverte. Et lorsqu'elle entra dans lachambre, cela lui sembla si curieux qu'elle se dit : « Mon dieu, comme je suis craintive aujourd'hui. Et,
cependant, d'habitude, je suis si contente d'être auprès de ma grand-mère ! » Elle s'écria :- Bonjour !Mais nulle réponse. Elle s'approcha du lit et tira les rideaux. La grand-mère y était couchée, sa coiffetirée très bas sur son visage. Elle avait l'air bizarre.- Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles.- C'est pour mieux t'entendre...
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- Oh ! grand-mère, comme tu as de grands yeux !- C'est pour mieux te voir !- Oh ! grand-mère, comme tu as de grandes mains !- C'est pour mieux t'étreindre...- Mais, grand-mère, comme tu as une horrible et grande bouche !- C'est pour mieux te manger !À peine le Loup eut-il prononcé ces mots, qu'il bondit hors du lit et avala le pauvre Petit Chaperonrouge.Lorsque le Loup eut apaisé sa faim, il se recoucha, s'endormit et commença à ronfler bruyamment.Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit : « Comme cette vieille femme ronfle ! Il faut que je
voie si elle a besoin de quelque chose. » Il entre dans la chambre et quand il arrive devant le lit, il voit quec'est un Loup qui y est couché.- Ah ! c'est toi, bandit ! dit-il. Voilà bien longtemps que je te cherche...Il se prépare à faire feu lorsque tout à coup l'idée lui vient que le Loup pourrait bien avoir avalé lagrand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver. Il ne tire pas, mais prend des ciseauxet commence à ouvrir le ventre du Loup endormi. À peine avait-il donné quelques coups de ciseauxqu'il aperçoit le Chaperon rouge. Quelques coups encore et la voilà qui sort du Loup et dit :- Ah ! comme j'ai eu peur ! Comme il faisait sombre dans le ventre du Loup !Et voilà que la grand-mère sort à son tour, pouvant à peine respirer. Le Petit Chaperon rouge sehâte de chercher de grosses pierres. Ils en remplissent le ventre du Loup. Lorsque celui-ci se réveilla,il voulut s'enfuir. Mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre et mourut.Ils étaient bien contents tous les trois : le chasseur dépouilla le Loup et l'emporta chez lui. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le Petit Chaperon rouge avait apportés. Elle s'en trouvatoute ragaillardie. Le Petit Chaperon rouge cependant pensait : « Je ne quitterai plus jamais mon chemin

pour aller me promener dans la forêt, quand ma maman me l'aura interdit. »
http://www.chez.com/feeclochette/Grimm/chaperonrouge.htm

Le petit Chaperon RougePerrault
La versió més antiga del conte és la que recull Charles Perrault al 1697
Il était une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu'on eût su voir; sa mère en était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien, quepartout on l'appelait le Petit chaperon rouge.Un jour sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit: "Va voir comme se porte ta mère-grand, car on m'a ditqu'elle était malade, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre." Le petit chaperon rouge partit aussitôtpour aller chez sa mère-grand, qui demeurait dans un autre Village. En passant dans un bois elle rencontracompère le Loup, qui eut bien envie de la manger; mais il n'osa, à cause de quelques Bûcherons qui étaientdans la Forêt. Il lui demanda où elle allait; la pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter àécouter un Loup, lui dit: "Je vais voir ma Mère-grand, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre quema Mère lui envoie. - Demeure-t-elle bien loin? lui dit le Loup. - Oh! oui, dit le petit chaperon rouge, c'est pardelà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du Village. - Hé bien, dit le Loup, jeveux l'aller voir aussi; je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt ysera." Le Loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla
par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire desbouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le Loup ne fut pas longtemps à arriver à lamaison de la Mère-grand; il heurte: Toc, toc. "Qui est là? - C'est votre fille le petit chaperonrouge (dit le Loup, en contre-faisant sa voix) qui vous apporte une galette et un petit pot debeurre que ma Mère vous envoie." La bonne Mère-grand, qui était dans son lit à causequ'elle se trouvait un peu mal, lui cria: "Tire la chevillette, la bobinette cherra." Le Loup tira la chevillette, et laporte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins de rien; car il y avait plus de trois joursqu'il n'avait mangé. Ensuite il ferma la porte, et s'alla coucher dans le lit de la Mère-grand, en attendant le petitchaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc, toc. "Qui est là?" Le petit chaperonrouge, qui entendit la grosse voix du Loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa Mère-grand était enrhumée,répondit: "C'est votre fille le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre quema Mère vous envoie." Le Loup lui cria en adoucissant un peu sa voix: "Tire la chevillette, la bobinettecherra." Le petit chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se



100

cachant dans le lit sous la couverture: "Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens tecoucher avec moi." Le petit chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnéede voir comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit: "Ma mère-grand, que vous avez degrands bras! - C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. - Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes! -C'est pour mieux courir, mon enfant. - Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles! - C'est pour mieuxécouter, mon enfant. - Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux! - C'est pour mieux voir, mon enfant. -Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents! - C'est pour te manger." Et en disant ces mots, ce méchantLoup se jeta sur le petit chaperon rouge, et la mangea.MORALITEOn voit ici que de jeunes enfants,Surtout de jeunes fillesBelles, bien faites, et gentilles,Font très mal d'écouter toute sorte de gens,Et que ce n'est pas chose étrange,S'il en est tant que le loup mange.Je dis le loup, car tous les loupsNe sont pas de la même sorte;Il en est d'une humeur accorte,Sans bruit, sans fiel et sans courroux,Qui privés, complaisants et doux,Suivent les jeunes DemoisellesJusque dans les maisons, jusque dans les ruelles;Mais hélas! qui ne sait que ces Loups doucereux,De tous les Loups sont les plus dangereux.

http://www.mythorama.com/_contes/indexfr.php?tid=18
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2. L A   F I G U R A   H U M A N A
▪ EL CONCEPTE DE BELLESA

▪ Introducció pels alumnes amb un power-
point 29

▪ Alguns conceptes filosòfics 30
A l’època antiga o clàssica trobem pensadors ifilòsofs que parlen de la bellesa. Les arrels de lesnostres concepcions estètiques, sobre tot lamediterrània, parteixen d’aquestes idees.
ARISTÒTIL: La bellesa està associada al bé però també a les matemàtiques que imposenles lleis, l’ordre i la simetria a les formes. Una cosa és bella si la seva forma respon a les lleismatemàtiques.PLOTÍ: Critica la teoria d’Aristòtil. La bellesa no pot venir determinada per la simetria. Labellesa esta en les emocions de l’ànima. Introdueix la bellesa deslligada de les coses físiques.Un cos bell és l’expressió del reconeixement de certes emocions que experimenta l’ànima alcontemplar-lo. Plotí associa la lletjor a una impuresa de l’anima. D’aquí la representació enl’art occidental de  coses lletges com expressió del mal.

En general per la cultura cristiana de l’edat mitjana, l’art està subordinat a lapedagogia. La bellesa és  l’expressió del Déu. Un altra vegada la separació entre bell i lleigs’associa a bé i mal.
És en el renaixement quan l’admiració pel cos humà relacionat amb la bellesa es famés rellevant. Bellesa i sensualitat estan unides. Si ens limitem a la vida contemplativaanul·lem la sensualitat que és una font de bellesa expansiva, a desenvolupar. L’art deixad’estar sotmès a la utilitat o a la funció pedagògica i es transforma en “l’art per l’art”. Se sapque una cosa es bella quan la possibilitat de modificar algun aspecte ens resulta negatiu.L’artista és la persona que decideix la bellesa i es transforma en una figura important, almarge de l’obra, ja que aquesta sempre serà producte de les seves decisions estètiques.

Més endavant la lluita entre la raó i la mística o l’espiritual com a mitjà per trobar labellesa, seran permanents.
Entrats en el segle XX es produeix una obertura de cert països, el coneixement d’altrescultures, la difusió de les idees i el moviment migratori que arrossega masses humanes d’uncanto a l’altre. D’aquesta manera, el terme bellesa i lletjor es fan eclèctics, es a dir, fan unabarreja d’influències, adaptacions i manifestacions que transformen l’estètica tradicional icontemplen la bellesa concebuda individualment per cada persona o artista.En definitiva, actualment la bellesa, encara que conserva uns patrons generals en lesdiferents cultures, s’adapta a la creença de l’individu i admet totes les propostes com

                                               
29 Veieu cd.: La bellesa. pps
30 Per ampliar el tema podeu consultar BAYER, R. (1986) Historia de la estética. Mèxic: FCE. Encara queés una obra antiga, el llenguatge és assequible i la teoria continua vigent.
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estètiques. D’aquí que molts artistes trobin, en el que tradicionalment es considera lleig, unacerta bellesa.
▪ El cabell
Des dels temps prehistòrics el cabell ha estat relacionat amb la bellesa, sobre tot en elque respecta a la dona. En l’home trobem històries que el relacionen amb la força (Sanson,al tallar-li els cabells va perdre la força super - humana que tenia).Es un fet general de moltes cultures, associar el cabell a la bellesa i per tant a laseducció. Un cabell ben pentinat i abundant pot ser irresistible. Tan és així que en lessocietats on la religió té un pes fort en la seva cultura, els cabells s’amaguen en arribar ladona a l’adolescència (és el cas de la religió musulmana) o quan ingressen com servidoresde Déu (monges en la religió catòlica). Es tracta d’amagar  un “arma de seducció” que té ladona o treure atributs femenins per no atraure l’atenció del homes. En tot cas té relaciótambé amb la idea de la puresa, considerant així el joc sexual com un fet impur.Són molt interessant els llibre dedicats al tema de Erika Borney que ha fet estudis sobreels mites que relacionen el cabell amb diferents qualitats o defectes i la seva representacióen l’art. 31És difícil dibuixar el cabell en un retrat de manera que tingui vida per sí mateix. Oferimuna sèrie d’exercicis que exerciten la línia i tenen com objectiu que els infants tinguin curade representar el cabell i entretenir-se en el seu dibuix per donar caràcter als personatgesdibuixats.

                                               
31 Al cd hi trobareu el text d’una conferència EL SIMBOLISMO DE LA CABELLERA
FEMENINA EN EL ARTE donada a la Universitat Pompeu Fabra  on hi ha labibliografia sobre el tema amb un llibre d’Erika Borney
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L’exercici consisteix en crear pentinats respectant l’oval del cap. Com es veu, les diferentscombinacions de les línies s’estenen a la textura dels vestits i els adorns del cabell. Aquests exemplesfemenins es poden traslladar als nois. Sempre es parteix d’un oval. L’exercici es fa directament entinta (bolígraf, retolador de punta fina…) sobre l’oval fet a llapis. Necessita un temps previ perpensar el disseny del pentinat. Es pot reproduir un pentinat a partir de fotos. Si hi ha pares i maresperruquers ens poden proporcionar un bon material amb revistes.
▪ Objectes pel cap
Barrets, cintes, passadors, peinetes, vels… Quantes coses ens podem posar al cap?
Ramón Casas. Un barret, un mocador o recollit en un monyo.
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Picasso. Una mantilla, una peineta o 2 pans.

I a tu, que se t’acudeix?

L’AUTORETRAT I EL RETRAT
▪ L’AUTORETRAT

CICLE MIG I SUPERIOR
1. Introducció
Els exercicis que proposem es basen en l’essència mateixa de l’autoretrat comexercici d’anàlisi profund que fa un artista de si mateix. Mirar-se, escrutar-se,interrogar-se, conèixer el mínim detall del rostre, del cos…Buscar múltiples expressionspossibles de la pròpia cara, de la figura, i d’aquesta en relació als objectes personals.Tradicionalment l’autoretrat és plasma en una pintura o un dibuix del rostre o el cossencer ja sigui com a únic protagonista o formant part d’una escena.  Esta dins del realismey busca l’expressivitat o l’afirmació de l’autoria de l’obra. Era una pràctica habitual durant elrenaixement i el barroc, retratar-se dins de l’escena per corroborar qui era l’artista quel’havia fet. Així Velázquez es va retratar com a mag en l’Adoració o com pintor a lesMeninas.L’art modern comporta una transformació en quan al realisme de la representacióque també afecta l’autoretrat. En aquest moment l’abstracció, el simbolisme, la vessantpsicològica… són nous aspectes a analitzar.Actualment podem trobar moltes formes d’autoretrats basades en les possibilitatsde les noves tecnologies: foto, vídeo…
Alguns exemples…
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Miró, Picasso i Goya són exemplesd’autoretrats en els que a pesar de lainterpretació, els artistes es reconeixen
MariàFortuny.L’artistautilitza elmirall i lespintures d’oliper composarel seu retrat.Aquest el varealitzar quangaudia d’unabeca a Roma.

Autoretrat. 1883 Oli sobretela.  115x96,5 cmMuseu d'Art Modern(MNAC), Barcelona
Obra realitzada a Paris amb laque es va presentar al Saló delsChamps Elysées el mateix any.A la inauguració del SalóRamón Casas es va presentarvestit igual que al quadre.

Miquel MartíPol:Un altre tipusd’autoretrat és elliterari, implicauna transcripcióen paraules delstrets físics opsicològics del’artista.

 1 2  3 4  5
1.Concha Ibáñez  2. Amèlia Riera  3. Maria Girona  4. Mercè Llimona  5. Joan Rebull (1917)Exemple de dibuix Autoretrat basat en la idea d’identificació amb l’altre. Aquest forma part d’unasèrie d’autoretrats on Jaume Plensa s’apropia de la imatge d’altres persones permanifestar que tots som iguals. Es fotografia digital manipulada.

Vídeo en el cd :Autoretrat Aquesta obra de Jordi Teixidor utilitza els sorolls que pot produir el propi coscom si d’un joc es tractés. Podeu veure un fragment d’aquesta obra. A laMediateca del Caixaforum la podeu visionar sencera.
Segons les diferents formes de realitzar un autoretrat que hem explicat, fem unasèrie de propostes que tenen com objectiu anar aprofundint en el coneixement que ha detenir l’alumne de si mateix. L’anàlisi de les característiques físiques i psicològiques de cadapersona provoquen una reflexió amb resultats positius, ja que comporta la comprensió deles nostres reaccions davant de les coses. El fet de provocar aquesta reflexió ajuda a laconvivència ja que l’experiència es comparteix i es poden trobar punts en comú i unconeixement global entre els companys. El fet de proposar diferents tècniques tambéfacilita que cada persona trobi el medi amb el qual pugui expressar-se millor.
2. El dibuix
Limitem l’autoretrat a la reproducció del cap, primer frontal, de perfil després i endiferents posicions una vegada comprés el tema de representació. La coordinació ambl’àrea de ciències naturals és fonamental ja que es pot plantejar en paral·lel, a partir decicle mig, l’estudi del cos.Seria interessant poder comptar amb dues fotografies (front i perfil) de cada alumneplastificada per treballar a partir d’ella, comprovant les proporcions, fent els exercicis ambbolígraf…i anar guardant tots els treballs per elaborar un llibre sobre el propi alumne ontambé es podrien introduir exercicis d’expressió escrita. Les dues fotografies serveixen perfer les tapes del llibre que uneix els fulls amb anelles, i així poden afegir més exercicis alllarg del curs.
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3. Exercicis bàsics32
Representació frontal del cap. Exercicis bàsics.

▪ Coneixements de la forma cranial. Aconseguir reproduir el crani amb la sevaestructura fonamental, mitjançant un dibuix lineal.
▪ Posteriorment introduïm els músculs (de forma molt esquemàtica), col·locant-los en el lloc corresponent recobrint el crani. El dibuix ajuda a memoritzar cadaun d’ells i a la vegada a saber quina és la seva funció. Estudiar els músculs i laseva funció facilita el coneixement de com funcionen les expressions i de leslínies de força que s’han de tenir en compte per reproduir-les gràficament.També ens ajudarà a l’hora de plasmar aquells trets característics de l’edat, jasigui les de persones joves o infants com velles als que hem de deixar constànciad’arrugues, flaccidesa o falta de dents, per exemple. Ho veurem amb detall mésendavant.
▪ El tercer exercici bàsic és veure les proporcions de la cara per col·locar els ulls,el nas, la boca…correctament.Per fer aquest 3 exercicis us oferim uns exemples.

Jugar amb el bolígraf
▪ La segona tanda d’exercicis consisteix en jugar amb el bolígraf o un retolador depunta fina per construir cares amb diferents gargots. És important haverintroduït, com a mínim, els exercicis de línia que oferim en el primer llibre. Usoferim alguns exemples que s’han de mostrar als alumnes per explicar breumentper què s’augmenta o disminueix l’espessor dels gargots.

El perfil
▪ Els tres exercicis bàsics pel front es repeteixen pel perfil (veieu els exemples).

                                               
32 Els dibuixos que mostrem com exemple estan trets de DAUCHER, HANS. (1987) Retratos. Col. Modosde dibujar,4. Barcelona. GG
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Jugant amb ombres xineses.
▪ A partir de la fotografia de perfil, cada alumne elabora amb cartolina negra laseva ombra.

▪ El rostre. Expressions.
CICLE SUPERIOR

RICARD OPISSO (1880 – 1966) 33
Va néixer a Tarragona el 20 de novembre de 1880. Als dos anys es va traslladar aBarcelona, una ciutat  on ja existia el tramvia arrossegat per animals o el tramvia de vaporde Sant Andreu, el ferrocarril de Barcelona a Sarrià (abans un poble) Hi havia hotels,restaurants, fondes, cafeteries, lleteries, xocolateries, cerveseries…L’ambient cultural era intens amb el Liceu, el Circ principal (un lloc estable aBarcelona), l’Olimpo dedicat a l’opera, el Circ eqüestre, la plaça de toros de la Barceloneta,l’hipòdrom de Montjuïc, balls públics i cafès - concert. Ja existien El diari de Barcelona i LaVanguardia, La Campana de Gràcia i l’Esquella de la Torratxa de caire humorístic aquestesdues últimes. Existia la Universitat, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau on s’estudiavamedecina. Hi havien unes 25 escoles i una especialitzada en infants cecs i sords.Els artistes privilegiats exposaven a l’única Sala d’exposicions, la Sala Parés al carrerPetritxol. I eren famosos els tallers d’artistes on la gent anava a comprar directament l’obracom el de Rusiñol o els joiers Masriera.Per tant Barcelona mostrava un ambient disposat a l’aparició de moviments artísticsque la farien una ciutat moderna, amb les Exposicions Universals i canvis urbanísticsimportants com la remodelació de la ciutadella com a primer Parc Públic de la ciutat.Opisso va rebre doncs, la influència del Modernisme, els Quatre Gats, Apel·lesMestres, Antoni Gaudí. Va dibuixar a Joaquim Mir, Eliseo Meifrén entre d’altres. Va sercontemporani de Feliu Elies “Apa”, Joan G. Junceda, Joan Vila D’Ivori”, Lola Anglada i vaarribar a odiar l’abstracció i a en Picasso.És important situar-se a la Barcelona d’Opisso, ja que una de les característiques dela seva obra, és la crítica, en clau d’humor moltes vegades, de la societat barcelonina en laque va viure.Va morir el 21 de maig de 1966.

                                               
33 La imatge que es treballa és treta del llibre CADENA, J.M. (2003) Opisso, Barcelona. Col. Petritxol 8.
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Els desheretats. R. Opisso.Aquarel·la, 40 cm. x 53 cm.  Col. Particular
Presentació

Aquesta aquarel·la titulada els desheretats, representa unes persones pobres fentcua per rebre aliments. Esta formada per infants, dos bebès, dos nenes i dos nens i 2 donesi cada una de les cares, mostra una expressió diferent. Una simple aquarel·la pot representarun perill per tot el que és capaç de dir. Per exemple, aquesta és una crítica ferotge alspolítics i a l’església i dona una “bufetada” a la societat benestant de l’època. La falta de control de natalitat és una constant en les societats pobres i provoca elnaixement de moltes criatures que encara empobreix més a les famílies. L’església catòlicamés ortodoxa, manté una postura contradictòria al llarg de la història. Està en contra del’avortament i el control de la natalitat. Admet l’existència de la pobresa al món peròpredica la resignació. Per un altre, es promou la caritat per alleujar aquesta situació fentrepartiment d’aliments (com en el dibuix), creant menjadors i llocs per dormir però noproposa un pla radical per repartir la riquesa i eradicar la situació. Mentre tant el Vaticà éspropietari de terres i tresors i sempre manté bones relacions amb els poderosos, tantpolítics com empresaris. No oblidem que la dictadura franquista que va viure Opisso ambpoca resistència, va ser beneïda pel Papa i l’església catòlica. Per altra banda, altres sectorsdins de la mateixa església, lluiten per mitigar aquestes mancances com l’església de laalliberació que ha sigut molt criticada pel Vaticà.Els polítics no inverteixen prou diners i amb la rapidesa que caldria, es venen armesals països pobres, el que provoca l’esclat de guerres que mantenen, mentre exploten els
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recursos naturals en benefici propi. A principis del s. XX, quan Opisso pinta l’aquarel·la, lasocietat encara considerava la pobresa com un mal inevitable, arrossegats per la falta dereflexió, la comoditat i el costum. Un sector important de la població vivia en condicionsextremes com es veu. Els gitanos eren un poble desarrelat i el més marginal (l’ultima nenaés gitana). Altres pintors com Isidre Nonell també van mostrar aquest sector de la societat.Al llar de la història, molts artistes han   considerat que tenien l’obligació dedenunciar situacions per mitjà de la seva obra. Al segle XX, es considerava que l’art podriacanvia la societat, si més no, podria fer que aquesta reflexionés.

Anàlisi
Convé fer una primera lectura general i després analitzar cada una de lesexpressions. No consta cap data de realització per situar l’escena en un any concret encaraque es pot explicar trets generals de la situació per entendre l’obra.L’anàlisi de cada un dels personatges es fa a través d’una història que inventen elsalumnes en base a la informació donada i a la imaginació que hi posin. No cal escriure, potser un exercici d’expressió oral que es pot aprofitar per treballar els signes de puntuació conl’exclamació o la interrogació. Podem assignar una frase a cada personatge.

Aquest petit encara no camina. L’ha de portar la seva germana. Encara no s’adonade la realitat però ja la pateix, no porta sabates. La seva cara es veu de perfil, no ensmostra una expressió concreta més que la d’absència, està distret.Color de la cara i el vestit: blanc, símbol de puresa. Cabell ros que acompanya la imatge iaugmenta la simbologia. Es com un angelot.Les faccions són petites i suaus.
La seva germana en canvi mira fixamental dibuixant, com desafiant-lo. Recordaaquelles mirades que s’han captat através de la camera fotogràfica. Encarano té 12 anys i ja la seva expressió mostraun odi immens pel món i la situació queha de patir.El vestit és gris, el cabell recollit en duestrenes marca l’oval de la cara. Les celless’inclinen, els ulls s’enfosqueixen per donarintensitat a la mirada baixa. La corba delsllavis també s’inclina  als costats
El seu germà comparteix aquest sentimentperò busca el recolzament de la nena, encaramostra un sentiment d’infant.El perfil de tres quarts i el cap una micabaix. Les celles tenen una curvaturainteressant que emmarquen els ulls allargats,a vegades dibuixats només amb una taca. Elnas allargat
El nadó dorm. No se li veu la cara. Està adormit en braços de la seva mare …Fixeu-vos que els 2 bebès són rossos. Imiten els àngels representatsen el barroc. També són símbol de puresa.
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Aquesta pateix i en comptes de ràbia mostrauna immensa tristesa barrejada ambresignació. Es una dona jove però envellidaper la pobresa.En els adults cada una de les parts de la caras’ha de dibuixar ja que són més grans iprovoquen més ombra. El nas, per exemple,acompanya a la línia que emmarca els llavis.Aquests estan dibuixats amb una líniasuperior i una taca en la part inferior delllavi. El perfil també és tres quarts.
El nen és una figura clau. Ens parla,mirant directament a l’espectador,l’horror de la situació. Aquest personatgerecorda el quadre de E. Munch, el crit.Els ulls són la part més expressiva eimportant d’aquesta cara. Són dos ovalspunxeguts molt perfilats per una línia negrasuperior i les dues ninetes estan col·locadesal centre. També les celles emmarquen elsulls i reforcen l’expressió amb dues líniessuaus inclinades. S’ombreja aquesta zona enla part interior i accentuant les ulleres. Lacara, lleugerament alçada, mostra els foratsdel nas i tot forma un conjunt únic.La postura encongida, el recolliment delcistell, personatge contraposat a la nena queporta també un cistell casi com un arma.En aquest cas la postura dels cos reforçal’expressió d’un rostre una mica amagat.El cap està baixat i en tres quarts. El nas i elllavi inferior s’ajunten en una ganyota trista.Els ulls a penes es veuen tapats com estanper les llargues celles. El mocador remarcal’oval de la cara.Aquesta nena encara diu més coses sobre laràbia i el fàstic. Les seves mans aferren i escrispen mirant també desafiant al’espectador.Com hem comprovat, aquestes cellesondulades són molt expressives icaracterístiques de les cares que dibuixaOpisso. Els ulls repeteixen la forma de lescelles. En aquesta cara la part que ladiferencia de les altres és la boca. Ensenyales dents, la boca és oberta i les arrugues quesurten del nas tenen la mateixa forma.

Cada un d’aquests sentiment se’ns mostra en tota la potencia i expressivitat que fadel conjunt una obra difícil de no suscitar reflexió. ExercicisPer adquirir aquesta força expressiva, Opisso va recorre a la sèrie de recursos gràfics que hemanalitzat. Si els treballes i els reprodueixes aportant la teva personalitat, estaràs aprenent dels bonsdibuixants una lliçó útil per aplicar als teus dibuixos.
▪ Intenta reproduir una d’aquestes expressions. Escull el personatge que trobis més interessant ientre les  6 siluetes que et facilitem.34 Dibuixa al costat d’un altre persona que hagi escollit elmateix personatge per compartir idees i fer-vos suggeriments. Recorda que abans

                                               
34 Al cd hi trobareu les figures dibuixades en blanc i negre. La cara l’han de posar els alumnes. Imatges del’autora.
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d’assegurar una línia has d’observar l’obra i fer un traç suau amb el llapis. Quan t’hagisconvençut de que el traç és bo, el repasses més intensament amb el llapis.
▪ Ara, amb el mateix personatge, dibuixa l’expressió contraria. Fes-lo feliç. Recorda la importànciade la inclinació de les celles i la boca, de la forma dels ulls i el nas. Fes primer proves en un full apart i, una vegada ho tinguis clar, dibuixa suaument. Has de mirar les proporcions de lesfaccions respecte al cap.

TOTS EL CICLES
1. Fotografia. Creant expressions

Actualment contem a l’escoles amb un recurs d’extraordinàries possibilitats pertotes les àrees que és la camera de fotos digital. Aquesta, acompanyada de programes  depresentació i tractament d’imatge molt senzills  són eines bàsiques que cal ens acostumem aveure dins del currículum de les arts plàstiques com els pinzells o el l’argila.De fet, actualment el vídeo ja es considera una tècnica antiga dins de les arts i ja se’nfa història d’ell.En aquí us proposem una activitat que necessita de la col·laboració de tres àrees: lamúsica, l’educació física i la visual i plàstica amb el suport de la informàtica i delsaudiovisuals.Es tracta de, a partir de imatges variades de fotògraf i pintors, cada alumne treballidavant del mirall les possibilitats expressives de la seva cara i per extensió del seu cos,encara que en aquesta proposta donarem més importància als trets facials.Una vegada fet això, cada alumne s’agrupa amb els companys que volen expressar elmateix sentiment o similar i posen per una foto (hi ha la possibilitat de fer-se la foto perseparat).A l’aula de música es busca entre una sèrie de propostes de l’especialista, lesmelodies més adients a cada foto i a l’àrea d’educació física es prepara una coreografia enbase a aquestes músiques.Els infants han de reproduir situacions amb un llenguatge expressiu del cos . Per talde donar aquesta expressivitat, es demana una neutralitat en el vestit, es a dir, tots de negreo de blanc (segons el fons de l’escenari)  i una gestualitat sense paraules. Per aconseguirl’objectiu, l’especialista d’educació física assessorarà als alumnes per cercar entre diverses lames adient al grup.
El resultat final: Es tracta de fer una performance on es projectin les fotografies pel canóen un racó de l’escenari, sobre una sèrie de globus blancs que fan de pantalla. Els infantsreprodueixin les situacions que provoquen aquestes expressions mentre se sent només lamúsica escollida per cada imatge. Els globus es poden cobrir amb teles lleugeres peraugmentar l’expressivitat de la imatge.Podeu veure què és una performance a  la següent adreça. Són un grup d’artistes que creenmúsiques en directe amb joguineshttp://www.warmcircuit.com/web/artist.php?artist_id=1
2. Vídeo
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Aquestes activitats busquen formes diferents de fer retrats i autoretrats de les persones.Introduint com a forma d’expressió artística, una tecnologia audiovisual com el vídeo  iconeixent alguna de les produccions que es fan a Catalunya en aquests moments, es volprovocar una reflexió sobre sí mateix i sobre temes de relació entre les persones. A lavegada, és un objectiu prioritari que es manté al llarg de totes les propostes que estemfent per la figura humana, arribar a un coneixement del propi cos, de lescaracterístiques comunes entre les persones que ens fan a tots iguals i de les possibilitatsexpressives del propi cos a nivell artístic.
CICLE INICIALQuè saps fer?

Els petits expliquen davant de la camera de vídeo les seves habilitats i fan unademostració. Es necessiten dues sessions com a mínim i es marca un temps igual per cadaalumne que no podrà sobrepassar del minut (temps efectiu de pel·lícula, no temps depreparació). A la primera sessió es parla del tema i es fa la proposta. La següent sessió es fal’enregistrament al que la resta assisteix en silenci com espectadors.Després la resta queda per l’encarregat de audiovisuals o de visual i plàstica: fer elmuntatge amb el programa adient (Studio 10)Una tercera sessió que proposem per tota l’escola, és la de projecció dels vídeosresultants de l’experiència.
CICLE MITJÀ (I SUPERIOR)

Presentem dues propostes per aquests cicles relacionades amb l’àrea de música i quepromouen les tècniques audiovisuals: sorolls i figures
SOROLLS

▪ Creadors de vídeo
Jordi Teixidó

Barcelona 1961. Desenvolupa diferents activitats relacionades amb el món del’espectacle i els audiovisuals. Ha intervingut com actor en espectacles de teatre, de dansa ien accions interdisciplinàries. Ha col·laborat en la direcció d’espectacles de dansa. Ha escrittextos per espectacles. Recitals de polipoesia llegint testos propis.Què és polipoesia?: Una visió àmplia de la poesia contemporània i dels seus terrenys defusió. Es tracta de propostes que, sota el nom de poesia o polipoesia, van més enllà delrecital convencional, ja que treballen la poesia amb altres disciplines com la música i laimatge i amb diversos suports (so, vídeo, performance, noves tecnologies...).
Autoretrat 2005.  10 minuts. DVCAM.La pròpia persona com a eina per jugar.35

A partir del vídeo de Jordi Teixidor, l’alumnat ha de fer una reflexió sobre lespossibilitats expressives del propi cos. Aquesta vegada s’ofereix noves possibilitats com sónels sorolls que el propi cos pot arribar a produir.Seria interessant poder treballar en grup per deixar anar una pluja d’idees queafavoreixi la creació posterior.                                               
35 Trobareu el vídeo al cd. També el podeu localitzar al Caixaforum. S’ofereix per utilitzar amb finalitatspedagògiques en el marc d’aquesta proposta.
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Es proposa crear sons amb el cos i arribar a fer ritmes ja sigui en grup comindividualment, ja sigui establint relacions entre els components del grup o amb l’ajutd’objectes personals.Probablement, els grups que tinguin més experiències seran capaços de introduir novesidees i possibilitats a l’activitat.És un vídeo totalment lliure i s’ha de plantejar la possibilitat de que els cameressiguin els propis infants per crear una situació de confiança i llibertat que, a vegades l’adultpot trencar.El cicle superior ja pot muntar una senzill curt. També existeix la possibilitat de queel cicle mitjà faci grup amb el superior, formant així un equip complert on uns filmarien,altres actuarien i uns tercers farien el muntatge.
FIGURES

Es tracta de prendre el propi cos com a objecte artístic però aquesta vegada,amagant-lo per donar un resultat proper a la col·lectivitat. Així els infants, amb el suport deles àrees de Música, Educació Física i Visual i plàstica, han d’arribar a construir una dansaentre el seu cos anònim i una tela. Els hi mostrem algunes imatges de quadres de Magrittei De Chirico, fotografies de Toni Catany, i alguns espectacles com els de Christian Vogt(http://www.christianvogt.com/) perquè comprenguin el que han de fer i desenvolupinuna idea pròpia posteriorment amb un coneixement exacte dels que es pretén.

Imatges del fotògraf  Toni Catany. Figures jugant amb roba. (1,2,3)Imatge del fotògraf Christian Vogt   (4)

  L’arqueòleg solitari 1937 Dechirico36 (5)

COM EM VEUS TU, COM ET VEIG JO?IMATGE SOCIAL DE L’HOME I LA DONA
CICLE SUPERIOR

Com em veus tu, com et veig jo? Imatge social de l’home i la dona                                               
36 Aquesta i altres imatges es poden trobar ahttp://www.cubaeuropa.com/cubarte/dechirico/dechiricoespa%F1ol.htmwww.toninosicoli.it/.../dechirico/dechirico.htm
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Aquesta activitat busca l’enteniment i el coneixement entre sexes. L’activitatproposa que un alumne descrigui a una companya i aquesta faci  el mateix però no d’unaforma personal sinó responent a la pregunta de com veus als nois, com veus les noies. Apartir d’un guió previ (us oferim un exemple), es fa una filmació amb declaracions de cadapart respecte de l’altre, de cada part respecte a com es veu com noia o noi, activitats quefan junts els nois, activitats que fan juntes les noies i activitats comuns.L’objectiu també és presentar l’àrea de visual i plàstica com un espai decomunicació i coneixement, de respecte i d’aportació d’idees entre companys, vol trobar unlloc comú per les persones, sense que ens importi el sexe ja que es poden trobar puntscomuns i afeccions comuns on no són necessàries certes habilitats típiques i tòpiques quemolta gent aplica a un sexe concret.
El procés
▪ Presentació.Cada alumne serà presentat a una alumna com a companya de treball. Per trencar elgel se’ls hi dona un guió a cada un per si volen utilitzar-lo i se’ls hi explica que l’activitatconsisteix en que cada persona expliqui els seus gustos i afeccions al company de maneraque aquest pugui conèixer més la seva personalitat ja que a la fi, cada un farà una descripcióde l’altre. El diàleg es farà en un ambient tranquil, se’ls hi dona una feina per dibuixar opintar comuna i se’ls hi col·loca junts de manera que puguin parlar còmodament sensecridar massa ja que només el duo ha de saber el que es parla. Aquestes activitats com quesón de conversa, poden realitzar-se mentre es realitza un altre activitat plàstica sempre iquan sigui relaxada i no es necessiti massa atenció. Per tant, realitzar exercicis d’habilitatgràfica, de línia, contorn i taca és ideal.No es tracta d’una enquesta, és una conversa entre companys.
▪ L’objecteA la següent sessió cada persona ha de portar un objecte (foto,  joguina, escrit, dibuix, peçade roba…) que sigui especial i explicar-li al company perquè és especial i quina història té.
▪ L’enregistramentLa tercera sessió, mentre es fan exercicis de dibuix, l’alumnat va sortint d’un en un aun lloc preparat, on trobaran la càmera (ja han de saber el funcionament) sense trípode.S’han de filmar a sí mateixos i explicar com veuen a l’altre segons el coneixement que hanadquirit en aquestes dues sessions i al llarg de les dues setmanes. El temps és limitat i hande portar preparada la descripció ja que l’enregistrament ha de ser ràpid i efectiu. Espoden expressar lliurement ja que estaran sols però hi ha d’haver unes normes de respectetant de cara a l’altra persona com en el llenguatge, que són indiscutibles. La finalitat ol’objectiu és comunicar, per tant han de fer l’esforç per tal que la resta capti el missatge.
▪ Tractament de la imatgeEntre aquestes dues sessions és bo incloure una sessió a l’aula d’informàtica on estreballi la imatge digital. La fotografia de l’altra persona serà el motiu. I s’haurà detransformar aplicant efectes, colors, línies amb un senzill programa de tractament defotografia digital que tinguem a l’escola. Això serveix per conèixer més bé les faccions queposteriorment hauran de dibuixar ja que s’han de seleccionar parts, acolorir-les, substituir-les…
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▪ El retratLa quarta sessió consisteix en fer un retrat prenent com a model el company ocompanya i treballar les proporcions de la cara. Per aquest retrat cada persona aportarà unaestètica per ser representada. Per exemple una cinta, un barret, unes arracades, unmaquillatge…Es treballa en aquesta sessió les proporcions de la cara , l’ombrejat i
l’expressió i s’utilitzen llapis HB, 2B i 4B i goma de “miga de pa”.

▪ El resultatEn l’última sessió es passa la filmació a tots els participants. Ningú sap què es dirà ni laforma en que es dirà. Ens podem trobar que algú prepara un rap per descriure a la personao que un altre surt disfressat…Cal contemplar totes les possibilitats i que l’alumnat siguiconscient des del principi. La fotografia servirà de presentació. Les imatges digitalitzadescom a final de les descripcions.
Guió n. 1Primer heu de fer una mica de presentació com si no us haguéssiu vist mai. Es tracta derecollir informació més aviat “tècnica”. Si una persona no vol explicar alguna cosa o no volrespondre a una pregunta, recordeu que té tot el dret a fer-lo i que això també ens dona unaimatge sobre el caràcter de la persona que mai heu de jutjar com una cosa negativa. Enaquest primer diàleg pot sortir preguntes del tipus…
Nom sencer, on vas néixer, quins idiomes parles, quin esport practiques, quinescançons t’agraden, toques algun instrument, quines activitats fas quan surts de
classe, per què les fas, quina àrea t’agradaria més, el color preferit, tens animals,què vols ser de gran, pel·lícules que t’agraden… Això pot donar per una conversa llarga perquè una pregunta pot portar a l’altre.
Després es poden passar a qüestions més complicades de respondre com:explica’m un somni o un malson, què vas fer a l’estiu…
Recordeu activitats comunes com les colònies i les sortides i procureu opinar sobre ellesper trobar punts en comú o aspectes dels quals teníeu constància.Mireu de trobar amics comuns de la classe.* Finalment les noies, convideu als nois a participar en una activitat que organitzareu pel unpati de la setmana. Pot ser un joc a que jugueu habitualment o alguna cosa especial peraquest dia.
Guió per l’objecte
Avui heu d’haver portar un objecte. Cada persona explicarà àmpliament el significat delmateix. Ho podeu preparar a casa o pensar què explicareu sobre ell. A l’hora de parlarmoltes vegades no se sap què dir, per això és important que us el prepareu una mica.
• Al finalitzar la sessió, els nois conviden a les noies a una activitat en el pati organitzadaper ells i sorpresa.
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EL COS HUMÀ COM A TEMA ARTÍSTIC

▪ DIBUIXANT EL COS
1. Coneixement bàsic de les proporcions

Hi ha unes normes bàsiques que s’han de conèixer a l’hora d dibuixar el cos humà.Aquestes normes varien depenent de l’edat del cos a representar. Una vegada s’han treballatles normes, podem variar-les per fer els dibuixos més reals.Aquestes lleis de proporció provenen del món grec on es va estudiar la millor manerade representar el cos humà ideal. Els grecs buscaven la perfecció.Hi ha uns punts en els que ens haurem de fixar a l’hora de fer el cos proporcionat i unseixos que ens ajudaran a col·locar les coses en el seu lloc. Passem a lapràctica…

El cos d’una persona adulta vista e front es divideix en 8 mòduls iguals.
▪ En el primer es situa el cap que és un oval.
▪ En el segon les espatlles fins les aixelles.
▪ El tercer acaba aproximadament al melic.
▪ El quart al pubis
▪ En el cinquè i sisè dibuixarem les cames fins els genolls.
▪ En els dos últims la resta de cama i els peus.

Al principi s’han de dibuixar les línies bàsiques que es mostren a l’esquema. Quans’agafa la idea de proporció ja no són necessàries.1. Dibuixar un cos humà seguint l’esquema bàsic.
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2. Ara, mostrem una sèrie de dibuixos en el que el cos està fet amb gargots. Això famés expressiva la representació. A partir d’un dels models que trobareu al cd., ferexercicis de gargots amb bolígraf seguint l’esquema bàsic.

3. Un tercer exercici consisteix en omplir un full de petites figures dels companys ambfigures de pal (cicle inicial) o gargots (a partir del cicle mig). El full és una tira depaper blanc (d’un DinA3 surten dues tires) on han de dibuixar els ninots en menysd’un minut (1 minut pel cicle inicial). Pels gargots es millor dues tires unides ja queuna certa grandària resulta molt estètica.

4. Pel cicle  superior, un exercicirecomanable és reproduir aquest dibuixde Erhard Göttlicher    amb carboneten un DinA3 després d’haver estudiatles proporcions d’aquest dibuix. Elscossos clàssics poden resultar per unartista, avorrits. Els plecs de la pell o lagrassor d’un cos es molt mésinteressant.

 Erhard Göttlicher
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El titella esquelet
Un exercici prou interessant a nivell plàstic per comprendre el moviment, lesarticulacions i conèixer els ossos del cos, es la creació per grups, d’un titella esquelet.Aquests provenen d’una tradició medieval de la dansa de la mort i són característics de lafesta dels sants o dels morts de Mèxic.El material ideal són les peces de fusta i treballar amb plantilles, serrar i utilitzar unpetit torn. Però les aules de pretecnologia quedaren, malauradament, desestimades aprimària i us proposem un senzill titella de cartró o la construcció de les peces amb pastade paper.

2. L’expressivitat del cos. Isidre Nonell
ISIDRE NONELL (1873-1911)

“…el seu objectiu,/…/ es construir la forma i el volum a través del color, sortejant elsrecursos tradicionals del clarobscur i la perspectiva. El seu expressionisme es produeix perconcentració: gran densitat de matèria, motius sobris i amplitud d’execució en petitessuperfícies, amb la conseqüent intensitat expressiva que això comporta.” 37
Forma part de la Colla del Safrà de la que sónmembres Ramon Pichot, Juli Vallmitjana, Ricard Canals,Nogués i Mir. Tots ells utilitzen el color d’aquestaespècie en els seus paisatges i per aquest motiu se’ls hidenomina així.A més de la tècnica que utilitza Nonell, el quemés ens interessa són els temes que tracta: semprebusca representar paisatges o personatges de l’entornurbà i marginal. La seva expressivitat en el traç i en elcolor, ajuden a crear unes obres de gran bellesa fins i toten la representació de la misèria.El millor amic de Nonell era Ricard Canals.Rep la influència Puvis de Chavannes, Carrière iSargent, els impressionistes com Monet i Toulouse-Lautrec.A Barcelona i en general a Espanya, no arriba a tenir èxit, precisament per la sevatemàtica, fins a 1910. Un any desprès va morir de febres tifoidees.

▪ Construcció de volums a través del color i la pinzellada.
Isidre Nonell. Nu. 1907Es tracta de saber veure les línies que indiquen la forma del cos i aplicar la pinzellada amb líniescurtes i potents. Els colors, dintre de la paleta composta de colors primaris, el blanc i el negre, acabarà dedonar la forma aplicant les ombres i les llums.Proposem una sèrie d’exercicis que impliquen observació, anàlisis de formes, construcció d’una paleta bàsica iobtenció del color carn.

                                               
37 Isidre Nonell (1995) pàg. s/paginar
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Les diferencies entre els cicles consisteixen en marcar objectius bàsics que es vanampliant a mida que pugem de cicle. Aquests són:
1. Observar  una obra d’Isidre Nonell i fer especulacions sobre la seva factura.2. Reconèixer els colors primaris i secundaris.3. Treballar amb una paleta bàsica de colors primaris, blanc i negre4. Obtenció del color carn i les seves tonalitats.5. Pintar un cos diferenciant les zones bàsiques de llum i ombra6. Pintar un cos utilitzant a més, la pinzellada texturada per obtenir un cos expressiu.

Material:  Utilitzarem colors tempera. Se’ls hi pot engreixar amb cola o una mica de sal.Pinzells plans del numero 6 pels més petits. Paper de pintura. Models de línia de l’obra deNonell. Recordem que en aquesta activitat només es busca la construcció per mitjà delcolor, no el dibuix. Per tant podem oferir models fotocopiats.

CICLE INICIAL
▪ Objectius del cicle inicial:
Reconèixer els colors primaris i els secundaris i saber fer la paleta bàsica amb colorstempera o acrílics.Construir un color carn i fer-ne variacions segons el model representat.
▪ Activitat pel cicle inicial

Mostrar el Nu  de Nonell, parlar sobre ell i sobre el color carn. Observar les diferenciesde color de la pell i fer notar els espais amb ombra i els espais de llum i associar-los a latonalitat del color.En un full DinA3 treballem:1. Els colors de la paleta bàsica: primaris, blanc i negre.2. Secundaris. Observem les tonalitats que dependran de la barreja i del domini d’undels colors.3. Obtenció de marrons a través dels 3 primaris. Obtenció d’un color carn amb laintervenció del blanc o el negre en aquesta barreja.
Esquema del full:
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1. PALETA BÀSICA

BLANC GROC VERMELL BLAU NEGRE

2. COLORS SECUNDARIS
GROC                        VERMELL                         BLAU                              GROC

TARONJA LILA VERD
+ GROC + VERMELL +GROC

+ VERMELL + BLAU + BLAU
AFEGEIX   UNAMICA DE BLANC AFEGEIX   UNAMICA DE BLANC AFEGEIX   UNAMICA DE BLANC
AFEGEIX UNAMICA DE NEGRE AFEGEIX UNAMICA DE NEGRE AFEGEIX UNAMICADE NEGRE

GROC + VERMELL +BLAU

+GROC + VERMELL + BLAU AFEGEIXBLANC
3. COLOR CARN

A partir del color marró que han aconseguit amb els primaris i les variacions que hanobtingut amb les proporcions de les barreges, cada infant busca la tonalitat que més liagrada per pintar el seu dibuix.A la pintura tempera se li afegeix cola blanca, sal o farina per donar-li consistència. Espinta amb els dits.

CICLE MITJÀ
En aquest cicle, si s’ha treballat la paleta i els colors primaris i secundaris, es passadirectament a treballar els color carn, després d’analitzar les obres de Nonell.Es important que trobin una gamma de tres colors per assenyalar les ombres i les llums.Aquestes es col·loquen de manera intuïtiva assenyalant un focus de llum. Es a dir, cada
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infant decideix per on ha d’esta il·luminada la model i assenyala el focus en el full. A partird’aquí haurà de reflexionar i decidir on col·loca les llums i les ombres.Com en el cicle inicial, es pot pintar amb els dits o amb un pinzell de llengua de gat del10 per tal de practicar amb la pinzellada expressiva.Si ja estan exercitats en exercicis de traç amb pinzell, es pot demanar voluntàriamentque facin la silueta de la dona o que escullin un model d’entre les fotografies que ha d’havercom a material de classe. Si no en teniu, al cd. hi trobareu algunes. Us proposem que aneurecopilant material gràfic i que l’escola inverteixi en buscar un suport adient.

CICLE SUPERIOR
En aquest cicle el procés és complert. El treball final s’ha de elaborar sencer, des deldibuix de la model a partir d’una fotografia fins a la pràctica de la pinzellada reflexionantsobre el moviment que aquesta adopta en el quadre.

Un altra proposta
Una alternativa a aquest treball que comporta la coordinació amb l’àrea de

ciències socials i música, es la que us presentem a continuació.

 Soledad 1902  Consuelo 1902
Característiques de les pintures de gitanes:
▪ Caps inclinats que amaguen el rostre. Contraposat a Opisso
▪ Figures compactes, immòbils, que ocupen la major part del quadre.
▪ El bust es la part que agafa, generalment, pels retrats de gitanes.
▪ Pinzellada gruixuda, graduant la quantitat de matèria pictòrica per representar el volum.
▪ Colors opacs de qualitat greixosa. Bruts, encara que utilitza vermells i grocs per destacar més la brutíciade la resta. La paleta és molt variada però els tons s’anul·len entre si per formar un conjunt compacte iopac.
▪ Fons neutres
▪ Contrast entre color complementaris com el vermell i el verd.
▪ Es important la posició del cos en les figures representades i la unificació del color en una taca fosca quecontrasta amb el fons clar.
▪ La pinzellada visible construeix els volums. Curtes i paral·leles. Les siluetes estan perfilats amb gruixutstraços negres.
▪ Forma de fris en els grups.
▪ .Influencia de Roualt.
▪ Expressionisme semblant al de Munch i Kirchner.
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CICLE SUPERIOR (6è)
Aquest és un treball complert que ubiquem al curs de sisè del cicle superior per laseva complexitat a nivell de representació de les formes, però que el pot treballar tot el ciclesi els trobeu preparats per desenvolupar-lo tècnicament.És interessant perquè dona l’oportunitat de conèixer més coses sobre un poble ambel que es conviu geogràficament però que encara es manté força tancat a la resta de gent. Sicontem amb alumnes gitanos a les classes, serà una manera d’oferir els hi  protagonisme il’oportunitat de participació de les seves famílies en l’activitat docent.

Exercicis
▪ Anàlisi de l’obraPresentem dues obres per analitzar visualment. Tenen relació amb la temàtica predominantdel pintor i la seva forma de representar les figures. Els trets generals de les obres degitanes de Nonell els hem resumit al quadre.

▪ L’activitat plàstica
L’exercici té com objectiu reproduir  el contorn d’una figura tractada com una unitat, demanera que es capti la seva expressivitat tan sols en una taca.Posteriorment es treballa el contrast entre els colors de fons i figura. Es juga amb elscomplementaris i les diverses tonalitats que aquests puguin agafar per fer diferentspropostes.Demanem a un o una alumna que posi pels companys i els hi facilitem un mantó o unllençol no massa gran perquè es pugui adaptar a l’esquena. La postura imita les de lesgitanes de Nonell que s’han vist o bé es busquen noves propostes que tinguin lacaracterística comuna de formar una massa compacta.El cabell és important en les obres de Nonell però el que cal és que el cap es diferencií de laresta dels cos per la forma.
El poble gitano
També denominat poble rom, gitanos o romanies. Són una comunitat o ètnia amb unorigen i característiques similars però que es diferencien segons el país on viuen. Estanpresents en tot el món  però són majoria a Europa.En Espanya  s’utilitza el terme calé o caló per referir-se a la llengua dels gitanosespanyols.Fins al s. XX, els gitanos erennòmades i no tenien institucionsd’ordre polític o social que elsrepresentessin.
Les models gitanes de Nonell,descansant d’una sessió.
La població mundial de romanies ogitanos i la seva localitzaciógeogràfica es desconeix ambexactitud però es calcula quepodrien ser  12 milions de persones
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dels quals 10 milions es concentren a EuropaEl país amb el nombre més elevat de gitanos al món és Romania, on viuen uns 3 milions(aproximadament el 9,1% de la població total). A juliol del 2006, el país on hi ha mésgitanos de la Unió Europea és Espanya on viuen uns  600.000.El 22 de novembre de 1462, els gitanos van arribar a Andalusia i el Parlament Andalús hadeclarat aquest dia, 22 de novembre Día de los Gitanos de Andalucía. El motiu és queAndalusia és la comunitat espanyola que conta amb la major part de la població gitana(300.000, un 5% de la població de la comunitat). De fet, el ball i les cançons tradicionalandaluses provenen de la comunitat gitana (flamenco, cante hondo…)Després d’Andalusia és Catalunya la comunitat on hi ha més concentració de poblaciógitana.La comunitat gitana, pel seu caràcter nòmada i allunyat de les normatives socials i polítiquesde les comunitats en les que s’estableixen, han sigut sempre un poble marginal. Quan vaacabar la dictadura, es va promocionar l’educació obligatòria dels infants gitanos i diversesmesures per fomentar la seva integració. Encara que sembli que no tenen lleis, el poblegitano es governa per unes lleis pròpies que apliquen els homes més vells o amb méstradició de la comunitat, seguint les pautes de les tribus nòmades com les índies on hi haviael consell dels ancians per decidir les qüestions que afectaven a la tribu.Al 1971, a Londres, el 1er. Congrés Internacional Gitano va establir una bandera i unhimne amb el que s’havien d’identificar totes les comunitats gitanes dels món. La banderaés una adaptació de la bandera índia on es veu una roda decarro i l’himne es diu Gelem Gelem (en romaní “vaigcaminar, vaig caminar”) referint-se al seu caràcter nòmada.
Actualment existeixen agrupacions com la Unió Romaní,que es dedica a la defensa dels drets dels gitanos a Espanya.El seu representant és Juan de Dios Ramírez-Herediawww.unionromani.org

Històricament la imatge social d’aquesta comunitat és majoritàriament negativa. En anglèsla paraula gyp o gypsie significa estafa o engany. En alemany, Zigeuner (zíngar o gitano)procedeix de Ziehende Gauner (lladre itinerant). En hongarès cigány es relaciona amb laparaula szegény  (pobre). El diccionari de la Real AcadèmiaEspanyola diu que gitano és el que obra amb estafa o engany.L’explicació a aquesta visió tan pejorativa del món gitano s’ha debuscar en la marginalitat i l’exclusió d’una comunitat que sempreha estat en els límits de la pobresa. Això deriva en problemesd’analfabetisme, delinqüència i en el barraquisme.
Gitana de Granada, National Geographic Magazine (1917)El poble gitano sempre ha destacat en la música i la dansa.

 Un músic important dintre de la història del jazz és JeanBaptiste “ Django “ Reinhardt.Aquest músic gitano, va aprendre a tocar el banjo del seu pare i va viure en un carro tota laseva infància.No sabia llegir ni escriure i menys una partitura musical, però els músics més importants dela seva època admiraven la seva forma de tocar la guitarra, molt especial, per altra banda.Al cd hi teniu una mostra de la seva música.
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▪ Trobareu més informació sobre “Django “ Reinhardt  a…

http://www.tomajazz.com/perfiles/Django_Reinhardt.htm
▪ Respecte a figures de la cançó i el flamenco a Catalunya:http://www.publicacions.bcn.es/bmm/bcn_flamenca/cs_art02.htmwww.apaloseco.com/es/carmen-amaya.htm
▪ Si vols més informació sobre l’ètnia gitana:http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_gitano#Cultura
▪ Profunditzant en el tema:http://www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/15610.htmlhttp://www.icantropologia.org/quaderns-e/08/Lagunas.htm
▪ EL COS HUMÀ : ESCULTURA I FOTOGRAFIA
1. Infants.
L’ESCULTOR JOAN REBULL I TORROJA

Dades biogràfiques
Joan Rebull i Torroja va néixer a reus el 27 de gener de 1899. Un mestre de l’escolali va donar un tros de fang i es va adonar que això era el que li agradava: volia ser escultor.Al 10 anys va entrar d’aprenent a uns tallers de Reus on feien escultures de sants i unanys més tard va guanyar un concurs d’aprenents.Al 16 anys va venir a Barcelona per treballar i estudiar.Una de les característiques dels artistes fins a mitjans del segle XX, es quecombinaven els estudis amb la feina. La figura de l’aprenent existia en tots els oficis, demanera que la teoria i la pràctica anaven en paral·lel.Desprès de la primera exposició que fa a Reus, obté ajudes per instal·lar-se a Barcelonai muntar el seu propi taller (Laforja, 16). Això li permet cercar el seu propi estil allunyatdel noucentisme que es basava l’estil mediterrani en els models grecs. Ell busca lasimplificació de les formes i l’expressivitat de l’art egipci que admirava.
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Els artistes joves es reunien en el Cercle Artístic Sant Lluc on discutien sobre comhavia de ser l’art i compartien experiències. Joan Rebull es va unir a un grup d’artistesque buscaven noves formes allunyades del Noucentisme. Això els portarà a conèixerl’art primitiu i l’art d’altres països.Gràcies a una beca que va guanyar pel seu treball, va viure uns mesos a Paris i visitàLondres. Va viatjar i viure en diversos llocs però sempre va estar molt lligat a Reus onva néixer.Rebull es va relacionar amb Rusiñol, Mir, Carles Riba (poeta), persones relacionadesamb el món cultural de Sitges i Vilanova on va viure uns anys.Com a representant de la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona va viatjar a Itàlia perconèixer nous sistemes pedagògics d’aplicació a l’ensenyament de les arts. Cercavenl’autonomia de l’alumne, el contacte directe amb la natura i el contorn urbà, senseoblidar l’educació d’uns principis que formarien la personalitat de l’alumne.Una vegada esclata la guerra, ha d’anar a l’exili a Paris. Allà, els seus amics (inclòsPicasso) li ajuden per poder exposar i continuar treballant. Molts li encarreguenescultures i li compren. Quan torna a Catalunya, molta de la seva obra que va quedar aTarragona, havia desaparegut i no s’ha recuperat.L’any 1948, torna definitivament a Barcelona i s’instal·la al barri de Vallcarca amb laseva esposa Conxa Farré i  els seus fills.Va continuar treballar intensament i rebent premis, fins la seva mort a Barcelona el 27 defebrer de 1981, als vuitanta-dos anys.

Els infants de Joan Rebull
Hi ha infants que neixen, creixen i moren com una patata.Hi ha infants que neixen, creixen i moren com una fulla.

Joan Rebull
Pensaments d’un escultor Joan Rebull
L’escultura ha de tancar com una circumferència.

Un mal escultor és com un “curandero”.Un bon escultor és com un infant.
L’escultura ha de tenir la seva mida el mateix que una muntanya, que una rosa, queun arbre, que un home (una persona).

L’escultura és com un arbre ple de forats.Una escultura és un forat en l’espai.
Un home (la figura humana) és una composició de fragments.

L’escultura comença on el cisell de Donatello acaba.
Pensaments sobre Joan Rebull
Rebull cargola el fang com una cigarreta entre el polze i l’índex.Dona la volta al pacient i el reprodueix dansant.



126

No condemna els seus models a la immobilitat. Els copsa al vol.Fa bombolles de pedra com un infant fa bombolles de sabó.Tira al blanc cap als cels.És prestidigitador. Té per eina un mocador de butxaca.Té el compàs a la pantalla.Menja o fuma esculpint.Els seus personatges, vénen ganes de parlar-los, d’estrènyer-los la mà o de mossegar-los.
André Cayatte

Cap de nen. 1935Bronze.31 x 28 x 19 cmCol·lecció Jaume Sunyer

Cap de nen. 1930-35Terra cuita20 x 15 x 9 cm.

Cap de nen. 1930-3523 Cap de nen. 1932Terra cuita25 x 18 x 15 cm.Col·lecció Joan Merli

Cap de càntir. 1934Fang cru52 x 27 x 22 cm.Col·lecció Conxa Farré. Vda. De Rebull
Cristina. 1949Pedra31 x 25 x 18 cmCol·lecció Francesc Grau iAstell. Madrid

Cristina. 1951Pedra40 x 30 x 18 cm.Col·lecció Vda. De GarrigaNogués
Cristina. 1953Alabastre50 x 25 x 23 cm.Col·lecció Isern Dalmau

Cristina. 1954Col·lecció

Elvireta. 1938Terra cuita27 x 23 x 18 cm.Col·lecció Jaume Gil

Elvireta. 1946Pedra63 x 28 x 26 cmCol·lecció particular
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Nena ambtrenes. 1933Bronze40 x 32 x 16cm.Col·leccióVda. Obiols

Mª Rosa.1935Pedrapolicromada43 x 34,5 x 24cmM. Montserrat.

Nena ambtrenes. 1945Bronze52 x 27 x 22 cm.Col·lecció SentísLlavoré. Reus
Gitaneta. 1933Pedra.85 x 35 x 32 cm.Museu d’artModern. Barcelona

Els tres gitanets. 1976Bronze147 x 110 x 40 cm.Ajuntament de Barcelona.Vestíbul

Cap de nen. 1941Terra cuita23 x 17 x 14 cm.Col·lecció JosepSanjuan

Xavier. 1942Terra cuita14 x 16 x 2cm.Col·leccióIgnacioSalassetta

El meu fillJordi. 1928.Fang cru.22 x 19,5 x16 cm.Col·leccióJoan Merli
Pastoreta. 1951BronzePlaça de ReusTambé hi ha una estàtua en guix

▪ Què és l’escultura?
L’escultura és la representació tridimensional d’un objecte o figura.L’escultor/a pot treure la matèria d’un bloc de material o pot modelar. El procés demodelar és com l’esbós previ a un quadre. És un procés ràpid i senzill que permet a l’artistadonar vida a una idea. Els materials són argila, guix i cera.En l’escultura moderna, l’artista pot ensamblar peces, afegir material o simplementdesenvolupar una idea que uns altres portaran a terme.

▪ Materials:1. Sumptuaris: Or i argent. També hi ha altres materials utilitzats sobre tot en joieria comel jade, atzabeja, vori2. Marbre. Molt dur Les escultures en marbre es fan des de l’època clàssica i és unmaterial difícil de treballar. La qualitat del marbre ve donada per la seva blancor.3. Alabastre: Més tou, translúcid i groguenc. Es fràgil. Més econòmic que el marbre.4. Pedra calcària o litogràfica. Són fàcils de treballar i permeten el detall. Per poderexposar-les a l’intempèrie se’ls hi dona una pàtina. Es pot pintar, llavors es diupolicroma.5. Granit. Forta, adequada a grans monuments com els egipcis. S’ha de treballar enmasses arrodonides.
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6. Fusta. Estan les dures i les toves. Es poden pintar i se’ls hi por afegir altres elementscom vidres, vori, material vegetal…7. Terra cuita. S’utilitza per peces petites. Es pot esmaltar i acolorir. Es apta pels detallsmés fins com les arrugues, els cabells…8. Nobles : Bronze Un material molt car i de gran dificultat i cos.9. Cera. S’utilitza per peces molt petites, anomenades de vitrina.
Per saber-ne més:

www.almendron.com/.../ce_14/escultura_14.htm
▪ A l’àrea de ciències de la natura, poden treballar els materials.
▪ ActivitatDesprès d’haver introduït la figura de Joan Rebull i haver observat les produccionsdedicades als infants, els materials (dels que procurem portar una mostra mineral) i lescaracterístiques dels trets infantils, passaran a fer un cap, bé a partir de la seva imatge, bélliure, bé com a copia d’una obra de Rebull.
Realització del bust:Sóc una princesaAlumna d’educació infantil (p-5)

És important que el bust tingui tots els elements d’un cap encara que el treball individual decada un dels elements pugui portar a exageracions o desproporcions, poc a poc, aquestesseran obviades per l’habilitat i el conjunt quedarà més harmònic.En aquest cas la nena s’ha representat com una princesa i ha afegit una corona de paper alfang encara humit. El color posterior ha sigut lliure i han treballat de nou barreges decolors amb objectius concrets, es a dir, buscant el color determinat: el color de la pell, delsulls, dels llavis…
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2. Adults. Toni Catany
Aquesta activitat és tan senzilla com que esbasa en la producció d’un material perl’escola que pot utilitzar qualsevol alumne:els trencaclosques.A partir d’unes imatges seleccionades deToni Catany, el cicle superior realitza unstrencaclosques de diferents dificultats enfusta (o cartró dur si no és possible treballarla fusta). Es tracta de crear una nova eina dematerial gràfic per captar i analitzar lesformes. Al cd us proposem unes de moltinteressants.

Toni Catany ens interessa perquè tracta el tema del un masculí. Aquest es va utilitzar molt al’antiga Grècia i Roma però posteriorment, el cos de la dona ha captat més l’atenció  o nos’ha trobat adequat representar l’home un per motius morals.

▪ Per saber més:http://www.analitica.com/art/1999.06/excelente/00012.asphttp://www.elmundo.es/especiales/2002/06/cultura/phe/catany/imagen.htmlhttp://www.fundacion.telefonica.com/at/tonicatany.htmlhttp://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Toni/Catany/2662/
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3. La vellesa
“Casat amb un arqueòleg. Mentre més vella et facis, més encisadora et trobarà.“Àgata Christi

“Quan em diuen que soc massa vell perfer alguna cosa, intento fer-la de seguida.“Pablo Picasso

Isidre Nonell
El cos vell ha atret a nombrosos artistesprecisament per ser vell. La pell canvia, es fanarrugues, taques, el cos s’encongeix i la sensació queofereix als artistes no és de rebuig sinó tot el contrari.La imatge d’un cos vell provoca afecte com la d’unnen, és símbol de saviesa, de respecte. Així doncsl’artista reprodueix aquesta imatge i moltes vegadesdenuncia la situació en que es troben les personesgrans en societats massa tecnològiques i pochumanes. Isidre Nonell, un artista de sensibilitat especial, va saber captar aquest últimaspecte trist de la vellesa, l’abandó.Comprendre el procés pel que una persona es fa vella és molt interessant i ajuda aacceptar el pas del temps.  Estaria bé que dins de l’àrea de naturals es tractés el tema i finsi tot en l’àrea de socials ja que la tercera edat, com es diu ara en un intent de suavitzar unaparaula a la que no li cal, representa una part  de la població cada vegada més important  enels països desenvolupats.I és dins l’àrea de visual i plàstica on veurem quines són les qualitat de la vellesa:Si ets artista, cada vegada en saps més i fas obres més personals. De fet la gent jove,busca l’experiència dels vells artistes, fins i tot els que fa molts segles van morir.L’inconvenient és que si tens molts anys potser les malalties t’impedeixen exercir laprofessió com Apel·les mestres que quasi no veia al final de la seva vida o com Renoir quees va construir un artefacte per resoldre els problemes de falta de moviment en la ma. Opotser com Rusiñol, et morts pintant.Com a tema, la figura vella té unes característiques que s’han de tenir en compte al’hora de representar-la.

LA CARA
▪ L’estructura òssia és en ocasions més evident, sobre tot al voltant dels ulls, al nas i alspòmuls.
▪ Les arrugues i la flacciditat de la pell, sobre tot al coll, boca i ulls.
▪ Hi ha menys cabell, encara que no necessàriament ha de ser blanc.
▪ Els llavis es fan més prims.
▪ Pot haver taques a la pell.
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CICLE INICIAL
Al cicle inicial la relació amb els avis és més freqüent. Proposem fer una recopilació defotografies (demanem fotocòpies) amb els avis i avies per fer un quadre amb totes les de laclasse. L’activitat col·lectiva implica la relació imatge i escriptura.Sobre un rectangle negre de cartolina o cartró ploma, s’enganxen les fotografies aportadespels infants, deixant un marge ampli per escriure al voltant. Cada persona escriu una fraseamb un retolador daurat fent un marc de cal·ligrafia a les fotografies. Estèticament elsformats grans resulten més bonics així que la labor col·lectiva pot ser de varies classes d’unmateix nivell. Els colors són un suggeriment resultat de la pràctica ja que el negre destacaels colors de la fotografia o harmonitza bé amb la fotografia en blanc i negre, però pot sercal pensar en un fons més alegre.

CICLE MITJÀ I SUPERIOR
L’activitat té com objectiu el coneixement i apropament generacional que es comença aperdre sobre tot a cicle superior. Consisteix en la visita a un casal d’avis o una residència ofins i tot, en una sessió a l’escola amb avis voluntaris que es deixin dibuixar a l’hora queparlen amb els infants. Abans s’ha de fer una sessió per fixar-se en les característiques delsretrats de gent gran i  les eines de dibuix seran el llapis, la goma, la maquineta i un paperdinA3 en el que han de fer diversos estudis de la cara, els detalls, la posició del cos…Cadapersona ha de buscar allò que li provoqui un desig de pintar basat en l’atracció que ensprovoca una imatge. Es tracta de que els infants comencin a sentir i ser conscients a lavegada aquest desig. Segur que a tothom hi ha una cosa que li atreu l’atenció i li provoquiun sentiment fort ja sigui bo o dolent, només s’ha de buscar i potser hi ha infants que hande buscar més o xerrar una estona abans d'adonar-se.La següent sessió es mostren alguns models de pintura i escultura d’artistes i es parla de lamotivació de cada dibuix. Si el grup té ganes, es pot perfeccionar els dibuixos realitzats,sinó l’activitat ja haurà complert els seus objectius.

4. Altres cossos
CICLE SUPERIOR

▪ Cine: Freaks (La parada dels monstres).
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Aquesta pel·lícula de Tod Browning, rodada al 1932 en Estats Units, és tot un clàssicdel cine en blanc i negre i especialment del cine fantàstic.L’argument situa la història en un circ ple de persones amb defectes físics. Sónprecisament la bella ballarina i el forçut, els que simbolitzen el mal. Però les males accionssempre tenen un càstig.Després de rodar la pel·lícula, Tom Browning no va poder fer cap més ja que lesments estretes del seu país li van impedir. Amb aquest guió i aquests personatges va crearuna obra mestra i va presentar sense embuts a una gent que la societat havia marginat pelfísic (quasi tots els actor treballaven en els anomenats Freaks-show), precisament la mateixasocietat que després li va impedir que es projectés als cines durant més de 3 dècadesal·legant raons morals sense sentit (a EEUU, el país de la llibertat, hi ha estats que encara latenen prohibida). El missatge de la pel·lícula és clar:
Es considera monstres a humans però hi ha humans que són monstres.Si bé no és una pel·lícula per visionar-la completament ja que pot provocar, pel seuacurat ambient sinistre i pel desenllaç final, reaccions de por (com qualsevol altre pel·lículad’aquest gènere), sí que podem analitzar algunes escenes i reflexionar sobre l’argument, laposada en escena i el que va envoltar el rodatge i la posterior difusió del film. Sóninteressants els comentaris sobre la pel·lícula i la presentació dels personatges de la versióúltima en DVD
També és convenient comparar aquesta pel·lícula amb altres en el que elspersonatges tenen les mateixes característiques però que, al considerar-les impossibles opurament fantàstiques, fins i tot resulten agradables. És el cas de “El senyor dels anells”on els protagonistes bons són nans, com el protagonista principal de Freaks, Hans (HarryEarles). Comparat amb Frodo en l’escena de casa seva, és Gandalf el que no reuneix elsparàmetres normals de l’Aldea.A la pel·lícula Toy Story 1 de Disney i Pixel, hi ha unaescena en que les joguines creades pel nen dolent s’arrosseguencap al protagonista en actitud amenaçadora, com el final de Freaksperò, també com en Freaks, els monstres són bons i passen a servíctimes. De fet, Toy Story es una barreja d’escenes d’altrespel·lícules de ficció.En Blancaneus, els amics simpàtics de la protagonista sónels 7 nans.En els còmics i pel·lícules, com els 4 fantàstics, lacaracterística que els fa superiors a les persones a vegades és lapossibilitat de crear una deformació del seu cos, com l’homeelàstic. A la pel·lícula Shrek, el protagonista és un ogre, l’antítesidel príncep bell dels contes. Lo lleig triomfa i es transforma enbell i simpàtic.Un altra és el Geperut de Notre Dame, una adaptaciód’una obra clàssica de la literatura europea.

Articula un tors. Altres figures. Cossos Fantàstics. Fotomuntatge.
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LA SOCIETAT REPRESENTADA A TRAVÉS DE LA CARICATURA
LA CARICATURA

▪ Què és una caricatura?
“Una caricatura (de l’italià caricare: cargar, exagerar) és una il·lustració humorística que
exagera o distorsiona l’essència bàsica d’una  persona o cosa para crear  una semblança
fàcilment identificable.
La caricatura com a gènere artístic és un retrat o representació humorística que exagera els
trets.“

(adaptat i traduït de http://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura)

▪ Com es fa una caricatura?Per aconseguir que una caricatura se sembli al retratat, primer s’ha d’observar i captarles característiques físiques que surtin de la normalitat. La normalitat és un concepteambigu: què és normal?. Per això necessitem unes pautes que ens indiquin què entenem perun rostre normal. Bona part de l’aprenentatge de les persones s’aconsegueix a base deveure, sentir o fer el mateix freqüentment, es a dir, està basat en la repetició.  Per tant, elstrets repetits del rostre de les persones semblaran tan normals que no atrauran l’atenció itendeixen a la uniformitat en l’aspecte si els utilitzem en un dibuix. Per això, s’ha deobservar aquells trets que diferenciïn a cada persona de la resta. El nas, la boca, les orelles,el cabell…què té d’especial.Llavors es capta la forma i aquesta s’exagera. Si un noi té els ulls blau i bonics, esdibuixen grans i s’exagera el potencial del color. Si una noia té unes orelles petites, podemrepresentar una de les seves orelles més petites del normal i si té arracada, l’exageremperquè faci contrast.Aquests recursos també serveixen a l’hora d’il·lustrar històries i contes. L’aspecteinfantil del gat en la pel·lícula de Shrek, són precisament, l’exageració dels ulls perquè el gatamaga les orelles i deixa els seus ulls protagonistes exclusius de la cara.Cap el 1920, en EEUU, es comença a dibuixar als polítics amb afany de crítica. Espot dir que a partir d’aquest moment, l’afecció per la caricatura passa a ser  una especialitatdins el retrat. Fixem-nos en alguns exemples de casa nostra.

                Zapatero, Aznar, Carot, Maragall, Bush, Ronaldinho
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▪ La societat representada a través de la caricatura.
La caricatura és també un medi per ridiculitzar situacions i institucions polítiques, socials oreligioses i actes de grups o classes socials. En aquest cas, sol tenir una intenció satírica(crítica amb humor) més que humorística, amb la finalitat de produir un canvi polític isocial.   (adaptat i traduït de http://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura)

Ricard Opisso va representar en els seus dibuixos la societat barcelonina deprincipis de segle XX. Va treballar per còmics com el TBO i és una fontdocumental important per conèixer el dia a dia d’aquella època. 38
Activitat general: La caricatura
Sessió per tots els cicles en que l’alumnat realitza exercicis ràpids per captar lescaracterístiques que defineixen els seus companys i les exagerem. S’organitzen grups petits ivan rotant per posar. Només han d’utilitzar un retolador negre sobre dinA3 setinat (papernormal d’escriure). Tenen uns 30 segons d’observació i amb grans traços realitzen elsdibuix. Són exercicis, no cal detalls ni dibuix complert i serveix un nas, la forma de lacara…Suggerirem que es comenci delimitant la forma de la cara: rodona, allargada,quadricular…per després afegir els elements. Només s’utilitza la línia en un traç decidit iconfiat.
▪ El cos vestit: la moda
Activitat general
Treball de collage sobre textures i diferents materials. Es tracta de dissenyardiferents vestits a partir de materials (papers, teles, suro…) i que han d’adaptar-se aun maniquí dibuixat entre diferents models.  Han de posar títol al conjunt. Tots elsdissenys s’exposen sobre un suportrectangular de cartolina del mateixformat.www.patroneo.com/Serie01.htm

                                               
38 Trobareu moltes imatges divertides a CADENA, J.M. (2003) Opisso, Barcelona. Col. Petritxol 8.
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FIGURES ENLLAÇADES: LA SARDANA

Elogi de la Sardana
La sardana és la dansa més bella

de totes les danses que es fan i es desfan,és la mòbil, magnífica anellaque amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant."
Joan Maragall

LA SARDANA
"La sardana és la dansa i cançó tradicional més característica i popular de les danses catalanes. La ballenun nombre indeterminat de balladors agafats per les mans, formant una rodona".
▪ Història
Endinsant-nos en èpoques prehistòriques podem trobar algun vestigi de la sardana en lesdanses astronòmiques, en honor al sol, i a les danses màgiques, per a una bona sembra oper triomfar en una lluita. Aquestes semblen que eren ballades a la nostra terra i que tenenalguna similitud amb la dansa actual. Alguns fins i tot defineixen la sardana com un acted'ofrena al sol, basant-se en la semblança del nombre i el ritme dels compassos, amb les 24hores del dia ( 8 curts-nit, 16 llargs-dia ).
La sardana esta relacionada amb ritus religiosos ja que es ballava dins dels temples o davantd’ells. A l’edat mitjana ja trobem prohibicions de ballar aquesta dansa.A l'Edat Mitjana, per exemple, existeix el ball rodó i el ball mesclat que, per les sevescaracterístiques podrien ser els precursors de la sardana. El que si ens consta certament ésque durant el segle XVII la sardana es converteix en la dansa de "moda" entre l'aristocràciai la cort del rei.
La sardana és ballada majoritàriament a Catalunya (inclosa la Catalunya francesa).
"Aplec" és: "Reunió de gent, generalment a l'aire lliure, amb motiu d'una festa o celebraciódeterminada.".   http://sardanista.cat/fed/
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Aplec (detall)Ricard Opisso Sardana. Opisso

Algunes manifestacions artístiques que condueixen a la sardana.

Dansa delscaçadors Ripoll Casa particular aGirona Picasso

La sardana és un símbol d’entesa entre la gent, de convivència. Es basa en una activitathumana molt antiga com és la dansa. Si una cosa tenim en comú els éssers humans és queen totes les cultures i en tots els temps, la música i la dansa sempre han estat presents. Ésuna activitat divertida però també es fa servir en situacions de dol, rituals màgics o previs alcombat entre tribus o a la cacera.És un tema freqüent en l’art plàstic ja la dansa, juntament amb totes les manifestacionsartístiques, formen part de la cultura dels pobles.
  La dansa. Matisses. XX

          La cacera. Miró s. XX Pinturesprehistòriquesdel Llevant

Els peus. La sardanaPicassos. XX



137

Plat de Paterna. E. medieval

Picasso. Ceràmica amb el motiu de lasardana

Toni López. Sardana.Foto digital s. XXI

Les tres gràcies.Boticellis. XV

PROJECTE INTERCICLES
Activitat lliure en grup o individual d’aplicació del tema a una tècnica i desenvolupamentd’un projecte de treball fora de l’escola. Temps d’execució: un mes. Seguiments delprojecte: 3 cops (inici o presentació, seguiment del desenvolupament del projecte iseguiment de la aplicació tècnica). Data de presentació i exposició. Com l’activitat esdesenvolupa fora de l’escola, els grups són lliures, intercicles o el treball és individual. Espremia amb un punt extra en cada una de les següents situacions:
▪ Si el grup està format amb gent de diferents cicles.
▪ Si el nivell tècnic aconseguit és prou bo.
▪ Si estèticament funciona.
▪ Si presenta novetats.
▪ Si s’apliquen conceptes explicats a classe durant el curs.
▪ Si el procés tècnic i el diari tècnic presentat és molt correcte tan a nivell de contingutscom a nivell estètic (sempre que s’hagi treballat el diari tècnic amb anterioritat)
BIBLIOGRAFIA
▪ dir. Faerna, José Maria (1995 ) Isidre Nonell .Col. Los impresionistas y su época. Barcelona . Ed. Polígrafa.
▪ CADENA, J.M. (2003) Opisso, Barcelona. Col. Petritxol 8.
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▪ CASALDÀLIGA, P. I GUERRERO, J. (Fotografia) (2005) El ulls dels pobres.Barcelona. Ed. 62
▪ SORIANO, TINO (2005) Catalans. Barcelona. Ed. 62
▪ STANTON, JANE (1994) Dibujar y pintar retratos. Col. Curso de arte. Estella(Navarra) : Ed.Blume.
▪ Rebull. Catàleg de l’exposició. Centre cultural Palau de la Virreina. Setembre-octubre 1982. Barcelona
▪ DEVANE, JOHN. (1996)Dibujar y pintar el retrato. Madrid: Tursen/HermanBlume.
▪ Sobre la pel·lícula Freaks: ROBBINS, TOD (1974). Espuelas, Inclòs en Horrorscope:Mitos básicos del cine de terror; recopilació i pròleg per Juan Antonio Molina Foix. Madrid:Nostromo,. 2 vol.

▪ En los números 27 al 30 de "Batman: Legends of the Dark Knight" (1992) titulada "Faces"(Caras), escrita y dibujada por Matt Wagner, se cuenta como Dos-Caras se pasa dos añossecuestrando a varias personas deformes para crear una micro-sociedad libre de prejuicios. Todoslos seres deformes que Dos-Caras secuestra son los mismos que aparecen en "Freaks". Alejandro
Rivas en http://tepasmas.com/curiosidades/freaks

WEB
▪ Sobre Edward Munch i el crit (La imatge està treta d’aquesta pàgina.):
http://www.xtec.cat/~fmolina6/20munch.htm
▪ Sobre el dibuixant Ricard Opisso:http://www.homines.com/arte_xx/crono_ricard_opisso/index.htm
▪ Sobre els 4 gats:http://www.webpersonal.net/romeu/los4gats.htm
▪ Dibuixar caricatureshttp://comodibujar.blogspot.com/search/label/Todos%20los%20tutoriales
▪ Museus:http://www.museu.gulbenkian.pt/mainb.asp?size=sup&lang=pt
▪ Audiovisuals. Recursoshttp://www.xtec.cat/audiovisuals

▪ Figura humana i dibuix (en anglès)http://www.figuredrawings.com/
▪ Altres experiències en la web:
S’han fet diverses propostes per treballar el propi cos amb medis audiovisuals. Podeutrobar informació molt concreta en:
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http://www.xtec.es/~aperafit/p/sjordi/a1.htm
http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/saip/sessio5/activitats/ses5act2.htm
http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/saip03/sessio4/projectes/ses4project1.htm
http://www.xtec.es/audiovisuals/av_aula/pdfs/activideo1.pdf

VOCABULARI A INTRODUIR
Tors: El cos sense les extremitats ni el cap. D’origen grec, la paraula tors significa “tija”com a noció d’eix i suport dels membres
Bust: El cap i les espatlles d’una persona.Filosofia: PensamentMite: LlegendaGargot: traç més o menys complicat que utilitza formes espontànies majoritàriamentcorbes.Performance: Activitat artística en directe.
ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET
Catalans:Isidre Nonell, Jordi Teixidor, Amèlia Riera, Ricard Opisso, Tony Catany, Joan Rebull, Miró, R. Casas, M.Fortuny, Maria Girona, Mercè Llimona, Jaume Plensa, Toni López ,Joan Maragall.
Espanyols:Carme Ibáñez, Goya, Picasso,.
D’altres països:MagritteDe ChiricoChristian VogtErhard GöttlicherE. MunchTod BrowningA. ChristieModified Toy OrchestaDjango ReinhardtBoticelli
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ÍNDEX
▪ EL CONCEPTE DE BELLESA1. Introducció pels alumnes amb un power- point2. Alguns conceptes filosòfics.3. El cabell
▪ L’AUTORETRAT I RETRAT1. Introducció2. DibuixExercicis bàsicsEl rostre. Expressions. Opisso.3. Fotografia: Creant expressions4. Vídeo:Cicle inicial : Què saps fer?Cicle mig i superior: sorolls
▪ COM EM VEUS TU, COM ET VEIG JO. IMATGE SOCIAL DE L’HOME I LA DONACicle superior
▪ EL COS HUMÀ COM  A TEMA1. Dibuixant el cos: Coneixement bàsic de les proporcions2. L’expressivitat del cos. Isidre Nonell.3. El poble gitano
▪ EL COS HUMÀ : ESCULTURA I FOTOGRAFIA1. Infants. Joan Rebull.2. Adults. Toni Catany3. La vellesa4. Altres cossos
▪ LA SOCIETAT REPRESENTADA A TRAVES DEL DIBUIX1. La caricatura2. Opisso3. La moda
▪ FIGURES ENLLAÇADES : LA SARDANA
▪ FONTS
▪ VOCABULARI   A INTRODUIR
▪ ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET
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3. Dibuixar la Natura
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DIBUIXAR LA NATURA
“La Natura ens proporciona una amplia varietat de motius de reflexió”39

▪ Introducció
Dibuixar la Natura és un exercici que va més enllà  del desenvolupament d’una tècnica.Dibuixant s’aprèn a observar, a tenir paciència, a buscar el detall, a ser ordenats, a captarl’essència d’aquell ésser animal, mineral o vegetal que tenim davant, a conèixer les sevescaracterístiques i finalment a traçar ràpidament allò que hem observat, sentit i assimilat.El primer que hem de fer abans de voler dibuixar la Natura, és saber la manera en queens volem relacionar amb ella. Hi ha persones que tenen una curiositat científica ibusquen en la representació de la natura conèixer aquells éssers d’una manera mésprofunda. Actualment per un científic, la fotografia i el vídeo són eines molt més eficientsque un pacient dibuix però al llarg del segle XIX i bona part de XX, era una einaimprescindible pels Naturalistes.Un artista també pot buscar fons d’inspiració en les formes i colors de la Natura perproduir obres u objectes estètics. Pintors, escultors, joiers, dissenyadors…han begut de lesfonts de la Natura per produir meravelloses obres d’art. Recordem el Modernisme,observem una arquitectura de Gaudí, una joia dels Masriera o una pintura de Rusiñol.El raonament i l’observació previs a l’esbós, fan plantejar-se preguntes respecte de lescoses, a ordenar idees i a captar cada vegada més detalls de la realitat. Una persona amb unacapacitat per captar el seu voltant i raonar-lo, és una persona més crítica i capaç deenfrontar-se al món i trobar solucions. També serà capaç de gaudir del seu entorn,comprendre’l i conservar-lo.El quadern de camp es converteix dins d’aquesta proposta en un element fonamentalper desenvolupar la creativitat, per avaluar la capacitat d’observació, per recollir lapersonalitat de cada petit artista, per deixar constància del bons moments, dels pensaments,fets, dades i sobre tot, dels dibuixos d’una època. Ha de ser el recull d’una bona època.UN PROJECTE COMÚ

“Tothom és capaç de fer un petit esbós de forma innata: dibuixar és una formamés natural de comunicar una idea que l’escriptura, a la qual va precedir”40

▪ La construcció d’un quadern de camp
El quadern de camp ha de tenir unes característiques que el facin còmode i pràctic acada edat. Proposem un model comú pensat no només per fer esbossos sinó que permet larecollida d’elements al llarg del passeig.La mida dels fulls no excedirà un DIN A4. Han d’anar lligats amb una espiral el quepermet recollir els fulls de manera compacta. Aquests poden ser variats i es proposaconfeccionar-lo a base de llibretes velles i papers de reciclat. És important que hi hagi tottipus de paper, preferiblement llis (encara que els quadriculats poden anar bé per certsapunts ràpids o per fer anotacions), de diversos colors i gruixos i uns papers d’aquarel·la“bàsic” al final intercalats. Les tapes han de ser dures i rígides de manera que permetindibuixar a sobra. El més viable és el cartró rígid que es pot comprar en una tenda                                               

39 VARELA SIMÓ, JUAN M.  Dibujar la naturaleza. Ed. Del Serval. Col. El arte de vivir. Barcelona1997. (Pàg. 6) Traduït al català.
▪ 40 VARELA SIMÓ, JUAN M.  Dibujar la naturaleza. Ed. Del Serval. Col. El arte de vivir. Barcelona1997. (Pàg. 6)
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especialitzada en paper, ja tallat a mida. Les tapes d’aquest cartró poden portar afegida unabossa amb diferents compartiments o amb tancament (com la dels aliments congelats) perpoder ficar mostres de vegetació, sorra, petits minerals, papers, fotos, per portar els estrisde dibuix (llapis, goma, maquineta i colors)… La bossa ha d’anar enganxada en l’exterior deles tapes per no molestar a l’hora de dibuixar i es convenient posar-hi el nom.
▪ Bibliografia recomanada:

SIMBLET, SARAH. Cuaderno de dibujo. Ed. Blume. Barcelona 2007Moltes idees al respecte.
▪ Exercicis previs41

Normes a saber abans de realitzar aquests exercicis :

1. Agafar el llapis lleugerament, sense fer massa força, de manera que es pugui            fer el joc amb el canell i el colze.2. No apropar-se al full mentre es dibuixa. S’ha de tenir una visió de conjunt.3. No moure el full per dibuixar, moure la mà.4. No recolzar la mà a sobre del full, això manca d’agilitat a l’hora de fer les línies.            Si el dibuix és petit o són detalls si que es pot recolzar la mà però lleugerament.5. Sostenir el més vertical possible el quadern per no crear deformacions            de perspectiva.

La dificultat de comporta plasmar en un esbós el moviment d’un animal en el seuentorn, és, precisament, el repte més interessant d’aquesta activitat. No es tracta de dibuixarperfectament i al detall, sinó saber sintetitzar el que és essencial. Per altra banda, el fet desortir a la Natura a dibuixar, permet ampliar l’experiència amb la resta dels sentits: les olorsde les plantes, l’aire a la pell, la textura de la terra, dels arbres, de la sorra, els sons de lanatura…Tot això comporta la comprensió de l’obra a fer.Els exercicis següents serveixen per donar habilitats a l’alumne. Són prèvies a l’activitata l’aire lliure. Per aquells que no tinguin una capacitat d’observació i una habilitat gràfica,seria una mica decebedor posar-s’hi de cop a dibuixar animals en moviment. Per això, elsexercicis d’observació i dibuix han de ser una constant en el programari de tota la primària il’educació infantil.Els dos primers exercicis es poden realitzar de manera assídua a classe o a l’aula de V. IPlàstica.
3. Exercici d’observació:

1ª. Objectiu: Aconseguir fixar detalls en la memòria, sintetitzant i desenvolupant lacapacitat crítica i analítica davant d’un motiu (objecte immòbil).
1b. Material:Objectes. Balança, quadern, llapis, goma i maquineta. Colors o aquarel·les.1c. Realització:
                                               
41 Més exercicis a l’annex
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Situar un petit i senzill objecte davant de cada alumne (va molt bé, situar diverses pecesde fruita ja que desprès podran assaborir-les: maduixes, grill de mandarina o taronja, mitjapoma…).Els alumnes han d’estar còmodes davant d’aquest objecte i portar el seu quadern decamp. És important el grau de concentració.Cada persona ha d’analitzar el seu objecte seguint el següent guió (es pot fer en veu altaper tots):
- Proporcions: Gran, petit, mitjà.
- Material:  Fusta, carn de fruita, metall compost de diferents materials…
- Dur, tou, flexible, rígid, aquós…
- Volum: Comparació amb una figura geomètrica.
- Pes: Anotar el pes de la peça desprès de pesar-la a la balança.
- Textura: Suau, aspre, llisa, rugosa, ratllada, metàl·lica, amb estampat.
- Reflecteix la llum? De quina manera?
- Colors. Brillants, opacs, fluorescents, deslluïts …
- Funció. Podria fer la mateixa funció si canviés la grandària o la forma?
- Podria fabricar el mateix objecte amb altres materials? Coneixes altres vegetals, fruites,minerals…semblants? Quines diferencies i semblances trobes?
- Si és menja…defineix el sabor (agre, dolç, salat, insípid, sucós, amarg, agradable,desagradable…)
- Pel tacte, defineix la sensació: fred, calent, tebi, rugós,suau, agradable, tendre…
- Pel so: greu, agut, metàl·lic, sord, vibrant…
- Finalment : Què és?

Anotar breument els comentaris (paraules) al voltant delfull deixant un espai per dibuixar l’objecte en diferentsposicions (3 posicions). Han d’organitzar el full. No podenutilitzar més de dos fulls (control de la grandària de lesparaules i del dibuix). Poden acolorir amb colors o aquarel·lessi el paper ho permet.Aquest exercici es pot fer moltes vegades a estones lliuresen un racó de la classe. L’alumne ha de tenir a l’abast el seuquadern i una capsa amb objectes varis que poder dibuixarfent el procés d’observació sense ajuda i dibuixant en diversesposicions. Iniciació al quadern de camp:Alguns exercicis d’observació al cicle inicial i P5
amb alumnes del ceip Torrent de Can Carabassa de Barcelona.42

2. Exercici de memòria.
2ª. Objectiu: Aprendre a mirar.2b. Material: Objectes, teles o mocadors, quadern, llapisafilat.2c. Realització:Es tenen objectes diferents a la classe, aquesta vegada tapats
                                               
42 Tots els exemples d’alumnes presentats en aquest treball, són part de l’estudi fet al llarg d’aquest any dellicència en escoles i tallers de plàstica i en aquest cas, portats a terme per l’autora del treball.
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amb una tela. Els alumnes han de situar-se davant d’un objecte qualsevol que no sabranquin és. Quan la/el mestre indica, es destapen i s’observen atentament durant un minut.Quan s’acaba el temps es torna a tapar. Es el moment de descriureoralment, el que han observat en base al mateix guió anterior.Una vegada descrit i sense mirar l’objecte, dibuixar el que es recorda al quadern. Posar ladata és important per comparar treballs posteriors. També es poden fer anotacions lliures ianotar el nom de l’objecte dibuixat, el lloc, si plou o fa sol (per la llum i l’estat d’ànim) i endefinitiva, qualsevol informació que aquella persona vulgui anotar.Una vegada dibuixat, destapar l’objecte. En aquest moment l’alumne ha d’adonar-se delsdetalls que li han passat per alt. La segona vegada que es fa aquest exercici, els detallsrecordats són més nombrosos. La tècnica del dibuix es va adquirint paral·lelament.
3. Captar l’essència del motiu.

3ª. Objectiu: captar i representar les formes bàsiques d’un objecte.3b. Material : quadern, llapis, colors, gravadora.
3c. Realització:Un exercici divertit pels alumnes consisteix en sortir al pati o al parc a dibuixararbres, un banc, un gronxador, una flor…en un temps determinat.Primer escollirem un arbre i deixarem, desprès d’aconseguir una mica de concentració,  unminut per observar el motiu. La/el mestre fa una petita descripció que inclou detalls sobrela forma, grandària, color i un comentari més abstracte sobre el que li sembla, li recorda o elque observa. Per exemple:

“Aquest arbre tan gran té un tronc fort, ample i rugós. Fixeu-vos com pugen les tres branquesmés grans i com a partir d’elles surten altres més petites. Algunes s’estenen en paral·lel al terra, es adir, segueixen la mateixa direcció que el terra. És tan alt com aquell edifici. És més alt que ample.Jo en aquella branca de la dreta, hi penjaria un gronxador taronja. M’agraden aquest arbrescentenaris! Si poguessin parlar, ens explicarien un munt de contes.”
Una vegada dit això se’ls invita a dibuixar-lo al seu quadern de camp. Observeu que nos’ha dit quin tipus d’arbre és. No cal saber què és el que es dibuixa per representar-lo bé iestà comprovat que es memoritza millor un nom quan abans tenim informació sobrel’objecte.
En els següents exercicis, el motiu pot ser lliure.  L’alumnat ha de saber que una micaabans de posar-s’hi a dibuixar, ha d’observar el motiu i pensar sobre la seva forma, color,grandària, proporcions… Mentre els infants dibuixen, la/el mestre, va gravant elscomentaris que s’obtenen desprès de l’observació.
Quan s’hagi acabat la sessió, s’exposen elsdibuixos i s’escolten les observacions de cada un d’ellsque s’han gravat.

Paisatge de Collserola vist des del pati de l’escolaTorrent de Can Carbassa per una alumna del C. Inicial
ComposicióEls més petits solen tenir una especial intuïcióper fer composicions equilibrades tan en color comen distribució del elements.Aquesta naturalitat es perd quan comencen a créixer i intenten imitar dibuixos oficar molta informació gràfica. Uns breus conceptes sobre composició els hi faran veure
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més agradable el dibuix i a partir d’aquí podran experimentar i buscar la seva forma decomposar.1er. Ordenar els elements del dibuix en essencials i accessoris i eliminar aquestsúltims. 2on. Definir l’element principal, el que volem destacar i col·locar-lo estratègicamenten una de les línies essencials de la composició o engrandir-lo.3er. Donar formats amb la secció àuria marcada i fer exercicis de col·locaciód’elements.4t. Moure l’horitzó5è. Moure l’eix vertical a dreta i esquerra i col·locar un element. Observar quin és eldibuix que destaca més.6è  Jugar amb les diagonals. Trenquen la rutina i indiquen moviment.7è. Jugar amb línies corbes. Dulcifiquen la composició8è. Jugar amb verticals i horitzontals, trencades i corbes9è. Jugar amb un conjunt de línies.
El color a la natura

Casi tots els colors de la natura surten dels terciaris. 43És bo fer alguns exercicis de color a partir del c. mig, identificant el nom d’algunsd’ells. (blau ultramar, blau prussià, ocre, groc cadmi, magenta, verd maragda,Amb l’aquarel·la i també a partir d’aquest cicle, s’ha de començar a practicar la tècnicamés acuradament:. Per exemple han de saber a final del cicle superior el següent respecte ala tècnica de l’aquarel·la i el dibuix de la natura:
- No utilitzar masses colors junts per donar lluminositat als dibuixos.
- Saber graduar els colors a partir de l’aigua amb que es dissolt el pigment.
- Saber crear efectes de llum, traient el color amb el pinzell.
- Controlar l’aigua que mulla el paper i els contorns dels dibuix.
- Saber fer de memòria algunes barreges bàsiques per obtenir colors del mar, la fusta, lapedra… (al marge d’experimentar noves tonalitats).
- Aplicar en el quadern, petits detalls de color en fragments de dibuix, sense omplirmassa extensió ja que ens faria perdre temps i ens embrutaria altres pàgines delquadern.
-  Aplicar correctament la pinzellada i saber quins són els pinzells adequats perl’aquarel·la.
- Dominar l’aplicació dels colors càlids o freds segons l’hora del dia, la llum, l’estació del’any, la temperatura.
- Conèixer el recurs de la perspectiva atmosfèrica per aplicar els colors en un paisatge.
- Haver combinat l’aquarel·la amb la tinta, haver utilitzat diferents eines d’aplicació delpigment, a part del pinzell (com l’esponja per exemple) , haver provat l’aquarel·la ambdiferents presentacions: pastilla, colors aquarel·lables, tub i diferents qualitats.

                                               
43 Recordar amb la roda de color els colors primaris, secundaris i terciaris. Al cicle superior, desprès de 4 anysja han d’haver memoritzat la roda bàsica dels colors i han d’haver practicat molt amb les barreges. És més,haurien de tenir una paleta personal que utilitzessin en els seus dibuixos.
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QUADERN DE CAMP 1: ELS ANIMALS
▪ Pintant animals

A l’hora de pintar animals també és necessari plantejar-se un objectiu i en base aaquest, desenvoluparem l’experiència. Aquí exposo alguns d’ells. Afegiu a la llista el vostresi no hi és.L’experiència que proposem és la dibuixar animals vius d’un zoològic però aquestquadre servirà d’orientació per desenvolupar les activitats més adients a cada centre.
Objectiu Activitat Lloc Procés de dibuix
1. Dibuixar animalsmicroscòpics Recollida de mostresObservació al microscopiDibuix durant l’observació

Bassa, Laboratori,Parc… Observació de cada un delselements, dibuix delsanimals observats ambllapis dins d’un marc. Ús delcolor opcional.2. Dibuix d’animalsdomèstics engabiats Observació dels animals.S’escull una de les parts del’animal, normalment, cap idesprès d’encaixar-lo, esdibuixen només els detalls dela part escollida.

Granja, casa,escola Si heu portat a l’escola unanimal, heu de procurar queestigui tranquil i no usfiqueu  tothom a l’hora, asobra. Quan estigui tranquilserà quan podreu tenir lamillor postura i s’estarà mésquiet.Encaix de les formes peraconseguir una proporciócorrecta amb línies moltsuaus. Començar a treballarels detalls del cap amb elllapis HB. Treballar lesombres amb 2B i 4B3. Dibuix d’animalsdomèstics lliures Observació, comentari i presad’apunts en el quadern decamp.
Granja, casa, parc,pati de l’escola,carrer o plaça.

L’activitat necessita d’unaestona d’observació mésllarga. Ajuda que escomentin les observacionsen veu alta. Es millorescollir animals tranquilscom les vaques però sil’alumne domina l’esbósràpid, pot fer una sèried’estudis d’un animal enactiu.
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4. Dibuix d’animalslliures urbans És important en aquestexercici, prendre apunts ràpidsperò també dibuixar l’animal alseu entorn urbà o ambqualsevol detall que mostri queestem dibuixant fauna urbana.Per exemple, un colom elpodríem dibuixar al costatd’una pota del banc del parc, asobre d’una font o amb elmosaic de la plaça com a fons.També podem dibuixar edificiscom en el exemple, en aquestcas s’haurà de dominar laperspectiva.

Ciutat Descobrir en l’entorn urbàla fauna és apropar-se més ala natura en un espai hostil.Hi ha espècies que nomésviuen als nuclis urbans,altres que s’han adaptat persupervivència i altres quel’estan invaint (com lesgavines a les costes). Unabona forma de saberconèixer un munt d’animalsque viuen al costat nostre.Bloc d’esbossos, llapis iaquarel·la o capsa de colors.

5. Dibuix d’animalssalvatges Per dibuixar animals salvatgesés important el silenci a l’horade buscar el model.El primer es esbossar moltràpid totes les observacionspossibles sense voler detallarmassa. Podem fer unmoviment, un nas, un ull, lesorelles… però senseentretenir-se.Llapis i anotacions dels colors iels detalls. Posteriormentelaboració del conjunt.

Muntanya, platja,fons marí, cau,riu, espai protegit…

És el dibuix més difícil peròel que dona més satisfacció iel que desenvolupa més lescaracterístiques d’un bondibuixant: observació ipaciència.Podem necessitar binocles,teleobjectiu o lupa, blocd’esbossos i llapis de minaamb goma. Indicar elscolors escrits i realitzarabundants i breus apuntsper desprès composar undibuix sencer. L’aquarel·laés pot utilitzar si la tècnicaja és domina. Ens permetfer ràpids  senyals delscolors que estem observat.6. Dibuix d’animalssalvatges engabiats Hi ha una sèrie d’animals alszoos, ideals per dibuixar: elsrèptils. Es passen horesdormint. Començar peraquests, seria un bon exercici.Desprès els goril·les si estan debon humor, els lleons i elsaltres animals cada vegada mésmoguts.

Zoo, Museu,escola (terrari,peixera…)
Dibuix d’insectes, rèptils,peixos, mamífers, aus…L’espai limitat de la gàbiapermet que l’animal estiguipermanentment dins delcamp de visió i el dibuix potser més acurat. Llapis iaquarel·la.

7. Dibuix d’imatgesd’animals: fotografia,un altre dibuix, unquadre…

Cada persona escull unafotografia de l’animal atreballar o un aspecte d’ell i elreprodueix al seu quadern.Seria interessant enganxar lafotografia al costat.

Revistes denatura, imatgesd’Internet, fotospersonals, museusi exposicions,llibres…

Aquests exercicis van moltbé per aprendre a captar lesformes bàsiques quan es volconèixer un animal concret.Són els primers exercicis oaquells que es fan quan noes pot observar directamentl’animal desitjat. Sempreque sigui possible, s’han decompaginar ambl’observació directa.
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8. Dibuix d’animalsmorts, dissecats,esquelets…
Observació d’animalsdissecats, peixos o altresanimals morts. Tenir cura de lacomposició i d’aquells aspectesa observar i dibuixar.L’originalitat en aquestsdibuixos a vegades és mésimportant que la representacióreal de l’animal.

Museu deCiències,exposicions decol·leccions,escola, mercat…

Natura Morta. Anatomia.Dibuix a color amb llapis,tempera, ceres, pastel, oli oaquarel·la, amb molt detall.Permet dibuixar l’animal endiverses posicions i elsdetalls més insòlits. Permetdibuixar l’entorn on estàexposat (per exemple unmercat). Dona una visióestàtica de l’animal, eldibuix guanya en detallsperò perd l’essència vital del’ésser viu. No es descartacom observació científica ianàlisi anatòmic.

9. Entorn de l’animal Dibuixar l’animal en el seuentorn implica dibuixar unpaisatge, textures…
Natura: nit o dia. El format d’aquestsdibuixos serà més gran queel d’una llibreta d’esbossos iserà molt útil la fusta i lespinces amb fullsindependents de diversesqualitats i colors. Tècniques:tinta de la Xina,aquarel·la…

10. Elements: plomes,petjades, ou… Dibuixar elements trobats enun passeig pel bosc com unespetjades, plomes, un niuabandonat …Fins i tot es potesbrinar l’animal sense queestigui explícitamentrepresentat.

Passeig pel bosc,muntanya,platja…Cadaestació de l’any icada indretcomportasorpreses.Aprofitar perrecollir unacol·lecciód’element que espodrien incloureal llibre de camp

Lupa, colors aquarel·lables.Bossa o capsa per recollirelements.

11. Textures: escates,pell, pels… És interessant ser capaç dedibuixar les textures delsanimals. D’aquesta manera, esté un altra visió del mónanimal. Es pot fotografiar latextura escollida per tenir unrecull d’imatges.

Escola. Recull depetites closques,plomes…
Lupa, llapis, colors. Aquestés un dibuix estètic. Larecreació de les texturescomporta el gaudir derepresentar-les.
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Dels dibuixos resultants de totes aquestes experiències, podem fer sessions de gravats, estampat… Qualsevoltècnica a partir del material obtingut.La màquina fotogràfica és molt útil per captar imatges (ex.11) però mai ha de substituir l’observació directa,per tant, seria interessant en aquesta pràctica, utilitzar-la només con a eina per captar imatges interessants pertenir a l’aula i en tot cas, les imatges captades poden ser un pas previ de l’exercici 7.

▪ La sortida
Es proposa una sortida a un parc zoològic  (hi ha moltes alternatives a prop de cadaescola: centre de recuperació d’aus, granja…veieu llista a l’annex)El motiu pel qual es proposa un parc zoològic és perquè partirem d’una figuraimportant que va portar la fama al zoològic de Barcelona, portant un goril·la blanc, elFloquet de Neu. Aquest personatge es diu JORDI SABATER  PI.Si bé aquest famós naturalista català és conegut popularment per aquest fet, el cert ésque al llarg de la seva vida ha fet molts estudis sobre la natura i les tribus africanes, omplintun munt de quaderns de camp que té perfectament ordenats ja que són un valuós testimonide les seves recerques i descobriments. Per saber una mica més sobre aquest naturalistaveieu el següent apartat.
http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/catalan.asp

▪ Jordi Sabater  Pi44
Nascut el 2 d’agost de 1922, va patir la guerra civil quan era un adolescent. Un familiarli va oferir la possibilitat de treballar a Guinea Equatorial (abans colònia espanyola45) en unaplantació. Allà, a la selva africana, es va interessar pels costums d’un poble molt proper a lanatura, el poble de fang. Va estudiar els costums indígenes, va aprendre la seva llengua iva fer molts dibuixos al seu quadern.La sort i l’interès el va fer coincidir amb científics de prestigi que el van orientar en elsseus estudis com el de les granotes Conraua Goliath. Són granotes gegants en perilld’extinció que poden pesar més de 4 quilos. Amb l’ajuda dels indígenes fang, vacomprendre els hàbits, alimentació, reproducció i va aconseguir reproduir-les en captivitatper poder protegir l’espècie.

Home fang-fang
Aquest dibuix comparala grandària amb una persona

                                               
44 Podeu ampliar aquest resum consultant el llibre: SABATER PI, JORDI  El traç de la Natura. Ed 62.2001 Barcelona.
45 Colònia: Un territori fora d’un país que pertany a aquest tant política com econòmicament. Espanya tenia aprincipis del s. XX algunes colònies a l’Àfrica.
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granota goliath: apunts
Desprès va estudiar una espècie d’ocell anomenat ngom, vébek,mbubu o gwégwé, segons la tribu, que tenen l’habilitat de conduircap al rusc de la mel. El nom científic d’aquestes aus ésMelichneutus robustus46 o cua de lira. L’ocell fa un vol en espiraliquan té localitzat el rus, baixa en picat cap a ell, emetent (gràcies a les seves plomes de lacua) un so característic semblant als frens d’una vella bicicleta47. Una altra vegada el poblefang li va ajudar. Va trigar 6 anys en trobar aquesta espècie desconeguda però mentrestant,va estudiar altres ocells indicadors de mel, de manera més profunda.

Ocell cua de lira
Chapin era el científic que havia provocat la recerca de l’ocell cuade lira. Ell mateix va proposar a Sabater estudiar els goril·les jaque en aquest temps no hi havia estudis científics sobre ells i les coses que se sabien erenbastant fantasioses. Jordi Sabater coneixia a Lluís de Lassaletta, un comerciant d’animalspels zoos de EEUU i Europa, i li va proposar que l’ajudes en la seva investigació, demanera que no fos recordat només per ser un traficant d’animals i expoliador delpatrimoni.
Sabater amb un grup de pigmeus

  El va convèncer i van començar la difícil recerca,mentre l’esposa de Sabater, Núria, que va col·laborarsempre intensament amb el seu marit en els estudis, esfeia responsable de la plantació. Els goril·les semprehan estat amenaçats de mort ja que els indígenesmengen la carn, els traficants se’n duien les cries imataven les mares…tot i que hi havia un llei al 1956 que els protegia. Van poder observar idibuixar molts goril·les, ximpanzés, bonobs, conèixer i descriure els costums, fotografiar-los i un dia va aparèixer NGUI NFUMU, el goril·la blanc. Benito Manié, va matar ungrup de goril·les que entraven a la seva plantació i es menjaven la collita. En anar acomprovar que estaven morts, va sentir els plors d’una cria i va veure que era tota blanca.Naturalment, va anar a fer negoci, pensant en que la podria vendre al blanc que estudiavagoril·les, Sabater. Aquest va pagar 15.000 ptes (90 euros) i en va tenir cura ja que estavadesnodrit i ferit. Va passar a ser un més de la família. Desprès va portar-lo al zoo deBarcelona, on contràriament al desig de Sabater se li va començar a anomenar Floquet deNeu o Copito de nieve.
                                               

46 Si us adoneu, tots els nom científic es posen en un idioma del qual deriven el català, castellà, francès,italià…i que era la llengua dels romans: el llatí.
47 . Quan té localitzat el rus, busca persones i les condueix mitjançant aquest so cap a ell. Els indígenes agafenla mel i deixen la cera, restes de mel i larves que són el veritable aliment del cua de lira. Per tant hi ha unacol·laboració entre persones i ocells.
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Diversos apunts de goril·les i primats

A favor o en contra dels zoos?
Quan Sabater Pi va tornar a Catalunya, va treballar com a conservador al zoològic deBarcelona on va poder estudiar amb més comoditat els goril·les i primats que hi tenien.El zoo també li va proporcionar fer estudis d’altres animals com els guacamais, elefants,rinoceronts…Ell defensa l’existència de zoològics sempre que estiguin en bones condicions, ja quepermet apropar els animals als estudiants i als científics. Considera que els animals hand’estar en semi-llibertat i no en gàbies, formant grups i una vida social. Reconeix que el zoode Barcelona necessita una remodelació. Proposa l’especialització dels zoos i pel deBarcelona la dedicació als simis. Hi zoos com el de San Diego als Estats Units, que semblenun parc natural, és immens. A Barcelona, s’està pensant en un nou concepte de zoo.Col·leccionisme i l’exhibició d’animals, venen d’antic i els regals d’animals a reis igovernants ha sigut l’origen d’alguns zoològics. El de Barcelona va tenir el seu origen en elParc del Laberint d’Horta. El seu propietari, Martí Codolar, hi tenia una col·lecciód’animals. Una vegada l’ajuntament va comprar el Parc, també anaven els animals inclosos.En un món on cada vegada hi ha menys oportunitats per la natura, la pregunta és:

Tenen actualment una funció important els zoos?
Què en penseu?
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REALITZACIÓ DEL PROJECTE
▪ El material

1. Un llapis HB (personal)2. Una goma normal de molla de pa (Milan), una maquineta metàl·lica, llapis de colors:vermell, groc, blau (preferible clar), marró, verd i taronja. (compartit en parelles).3. Quadern de camp.4. Opcional: binocles, lupa.5. Paper Basik per aquarel·la i capsa d’aquarel·les. (realització final)
▪ Utilització del quadern de camp

Per als infants, el zoològic representa una forma d’obtenir imatges d’animals als qualsno tindrien accés si no fos perquè viuen al zoo. Una vegada arribats al lloc, es convenientfer un repàs de materials. També s’han de recordar les normes de comportament ja quel’èxit dels dibuixos i de l’experiència, es basa en un màxim respecte per aquells éssers viusque  es deixen fotografiar, dibuixar, observar…i que mai fan cap comentari groller.Per grups, s’organitza un itinerari que comenci per la zona on viuen els animals menysbellugadissos, per exemple, els rèptils. Però abans d’entrar es pot explicar una història. 48Una vegada situats a la zona escollida i deixant uns minuts per la concentració il’observació, es comencen a fer petits esbossos a llapis. S’ha de dibuixar el contorncomençant per parts del cos de l’animal, que interessin. Es fan a mà alçada. Per captar unmoviment es dibuixen línies que conformin l’esquelet amb els punts d’inflexió.
Exercici de contorn d’un animal en moviment.Del llibre Dibujar la Naturaleza49 (pàg. 87)

Exercici de contorn fet per una alumnade 6è de l’escola Torrent de Can Carabassa.

Exercici de contorn fet per un alumnede 1è de l’escola Heura. Primer intent.

                                               
48 Per introduir el recorregut, proposem un conte sobre el cocodril. Es tracta d’una història que no diu el nomde l’animal en cap moment, sinó que fa una descripció que ajudarà a identificar-lo i a reforçar l’observació. Elpersonatge de l’ocell correspon a cada un dels infants que s’apropen al cocodril amb respecte i bonesintencions, sense por. El personatge del mico, pot assumir-lo el/la mestre, que envia l’ocell, amb tota laconfiança del món,  per saber com esta el seu amic.
49 VARELA SIMÓ, JUAN M.  Dibujar la naturaleza. Ed. Del Serval. Col. El arte de vivir. Barcelona1997.
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Passos per fer un esbós.Del llibre Dibujar la Naturaleza (pàg. 36)

Exemples de dibuixos inacabats amb una líniaexpressiva.Del llibre Dibujar la Naturaleza (pàg. 32)

Si l’animal es mou o marxa, es deixa tal com esta. Mai s’esborra. Un dibuix inacabatté el seu encant i aviat s’aprèn per on començar. És útil recordar que abans de dibuixar s’had’observar i fer-se preguntes a fi de memoritzar aquells aspectes de l’animal mésinteressants. Si es vol fer ombrejats, es poden seguir les pautes dels exercicis previs a lavisita que recomanem.50

Exemples d’ombrejat. Taca, línies, punts, aiguada i ento continu.Del llibre Dibujar la Naturaleza (pàg. 34)

1 2

3 4

Exemples d’anotacions.1. Anotacions ràpides com apunts, ambrectificacions. Apunts a tinta.2. Esquematisme per anomenar les parts.3. Als detalls dibuixats de les potes en totes lesposicions, s’afegeix la data d’observació, nom del’animal, nom de les parts, comentaris sobre formai color…Informació molt complerta.4.El dibuix és molt complert i en aquest cas unsbreus comentaris són suficients.Del llibre Dibujar la Naturaleza (pàg. 76, 81, 73)

A partir del cicle mig també poden escriure comentaris o anotar els colors, etc. El cicleinicial ha de fer un itinerari més curt però variat, el que no vol dir que la seva capacitatd’observació sigui menor.En cap cas s’han de fer “dibuixos fàcils”. El fet de que siguin apunts ràpids no treu queel traç i l’observació no hagin de ser correctes. El que es dibuixa ha d’estar pensat. Lainsistència en aquest aspecte comporta un esforç per part dels alumnes que donarà resultatsbeneficiosos per la seva autoestima. També es descarten comentaris com “no ho se fer”“Em surt malament” o canviar, una vegada s’ha escollit el model, perquè no surt.
Una vegada s’han obtingut els esbossos necessaris, es farà la resta del treball a l’escola.Primer, mostrar la feina en general. Que hagi l’opció de parlar sobre ella.Posteriorment, es proposa realitzar un dibuix amb les mostres que han obtingut i aquestavegada el dibuix ha de ser més acurat i donar-li un toc de color. La tècnica utilitzada serà

                                               
50 Consulteu el llibre d’exercicis.
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l’aquarel·la, l’animal escollit dependrà precisament de la quantitat de detalls i esbossos quehagin fet.De totes maneres i per evitar que algú no hagi pogut prendre massa informació,seria bo tenir un recull fotogràfic dels animals observats, retalls de revistes de natura,paisatges i la documentació que trobem oportuna.Algunes nocions de composició pel cicle mig i superior millorarien el resultat. Alcicle superior es pot composar un paisatge per situar l’animal en el seu medi.
▪ El conte 51

Expliquen que un dia, un gran animal, desprès d’haver escapat d’una cacera, es va trobaramb el seu amic i li va dir tot enfadat:
- Estic fart de tot, amic. Els humans em persegueixen, sóc el més vell i antic dels animals,vaig subsistir als dinosaures i, tot i així no em respecten i el lleó m’ha pres el tro. Hedecidit viure al riu, lluny dels humans i dels animals vanitosos. I em passaré el diadormint. Seré el rei del Nil.
- Però, com sobreviuràs si no vas a caçar, si no vas a la font?. Com t’entretindràs senseles nostres xerrades de cada tarda? Com sabràs el que passa a la selva?
- No em cal saber què passa a la selva, ho sé ben bé el que passa!. Per beure només hauréd’obrir la boca i per menjar, esperaré que algun animal s’apropi al riu per atrapar-lo.
- Però…
- Deixa’m en pau mico! No necessito les teves xerrades! I recorda, tu i la tevadescendència: No us apropeu al riu, perquè el rei de les aigües us estarà esperant permenjar-vos!Dit això, va obrir amenaçadorament la boca, va fer un cop de cua i va desaparèixercamí del Nil.Passat un temps, el mico no deixava de pensar en el seu amic i li va demanar  al petitl’ocell:
- Busca el meu amic, si us plau i diguem com es troba.
- Però com el reconeixeré? – va preguntar l’ocell.
- Doncs, és molt gran, el veuràs fàcilment. Té una gran cua i una boca allargada i plenade dents que no pot amagar. Quan li cauen, perquè és vell, els substitueix per uns altres.La seva pell és dura, gris i amb protuberàncies. I sobre tot, es passa el dia dormint.Però, compte!, t’olorarà de lluny i, si té gana, d’una sola mossegada, t’empassarà sencer iadéu ocell!
- No pateixis mico, soc massa petit per satisfer la gana d’animals grans i massa àgil perdeixar-me atrapar.! – I va marxar volant, alegre, cap al riu.

Una vegada allà, va buscar i buscar, però no va trobar cap animal gran com li haviadescrit el mico. Decidit a descansar una mica, va veure en una roca que surava al riu, unesllavors apetitoses i es va dirigir cap a elles.PIC-PIC – PIC, umm, què bones.PIC – PIC – PIC…De sobte, va sentir una rialla greu i potent, que provenia del fons del riu. Què era això?
- Em fas pessigolles! – va dir la veu del riu.L’ocell, però, no es va moure. No sabia per què però no tenia por, sota aquella veu, hivolia reconèixer algú.
                                               
51 Aquest conte ha sigut escrit i pensat per l’activitat per l’autora del treball. Segur que hi ha molts d’altres queels podeu adaptar segons les necessitats de cada escola.
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La pedra es va començar a moure lentament com un submarí quan emergeix de lesaigües.I…sorpresa! :Era ell, el déu SobeK al que adoraven els humans! Quantes vegades  havia vist laseva figura de pedra als temples i havia menjat de les ofrenes que els humans deixaven alsseus peus!SobeK era l’amic del mico! Com es posaria de conten quan li expliqués que el seuamic havia aconseguit ser, ja no un rei, sinó un Déu!.Pensant en aquesta idea, l’ocell es va posar a riure també i es van fer amics.Ara l’ocell el visita sovint. SobeK té sempre les millors llavors per l’ocell i aquest liexplica coses de la selva, del seu amic el mico que encara no s’atreveix a visitar-lo i jugaamb ell fent-li pessigolles amb el bec.
Aquest conte va ser trobat, entre molts objectes, en una tomba, al costat del bust de Nefertiti, dinsd’una capsa que reprodueix el déu SobeK. (NOTA de la famosa arqueòloga catalana, Istar Ruper iNyam, que va desaparèixer misteriosament  mentre passejava per la riba del riu Nil al 1958)

▪ Annex
Adreces per fer les sortides

L’Aquàrium de Barcelona 93 221 74 74 Moll d’Espanyadel Port Vell, s/n08039 Barcelona, Barcelonès, BarcelonaCosmoCaixa 93 212 60 50 Teodor Roviralta, 47-5108022 Barcelona, Barcelonès, BarcelonaButterflies Center 972 83 04 62 C-65 Km 7,817240 Llagostera,Gironès, Girona
Llac de Banyoles. Bicicleta i natura per dibuixar.Museu Darder d’Història Natural http://www.ddgi.cat/plaestany/centrebtt/mapa.htm

http://www.banyolescultura.net/mdhncat.htm
Aqualeón Finca Les Basses, s/n43716 Albinyana, Baix PenedèsTarragona 977 68 76 56
Delta de l’Ebre Tarragona
Mel Múria 977 49 00 34 AV. Catalunya, 2343519 El Perelló, Baix Ebre, Tarragona
Parc Natural del Montseny Girona

http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?parc=3http://www.diba.es/parcsn/parcs/ocells.asp?parc=3&m=182&s=1028
Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera Adreça: Santuari del camp 17780 Garriguella.Telèfon: 972 552 245Propietari del centre: Bisbat de GironaSituat a l’espai natural de: l’Albera
Més informació per comarques:http://www.gencat.net/mediamb/ea/cens.htm
▪ Bibliografia
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▪ SABATER PI, JORDI  El traç de la Natura. Ed 62. 2001 Barcelona.Per descobrir al naturalista català.
▪ D’ARCI SHILLCOCK. Pintores de la Naturaleza.  1997. Ed. SEO BirdLife. Madrid.
▪ BOADA, MARTÍ. Hivern al Montseny. Diari d’un naturalista. Ed. El mèdol, narrativa. Tarragona1993.Premi narrativa Pin i Soler 1992. Pròleg Antoni Tàpies. Illustracions: Carles Puche.
▪ Dibuixants, al Montseny. La il·lustració científica al Parc Natural.  Catàleg de l’exposició. Museude Granollers Ciències Naturals. Granollers maig 2000
▪ VARELA SIMÓ, JUAN M.  Dibujar la naturaleza. Ed. Del Serval. Col. El arte de vivir. Barcelona1997.Guia per començar a pintar la Natura
▪ Obra col·lectiva. Fauna de Europa. Animales de la orilla del mar. Tikal ed. Madrid sd.Moltes imatges i explicacions senzilles.
▪ ESCOBAR, DIANA. Sons i ressons. El món dels sons naturals i la comunicació acústica animal. Ed.La magrana. Col. Esparver ciència, 18. Il·lustracions Mercè Canals. 1995. Barcelona.Té un solucionari i un llibre del professor que s’envia gratuïtament al professorat que ho sol·liciti.
▪ SIMBLET, SARAH. Cuaderno de dibujo. Ed. Blume. Barcelona 2007 Moltes idees al respecte.

▪ BROCHIE, KEITH. Text : MIGUEL DELIBES. Cuaderno de campo de la Naturalezaespañola. J.M. Reyero Editor. Madrid 1995.Interessants i espectaculars dibuixos de la fauna de la Península Ibèrica.
▪ UNGERER, TOMI. Les animaux de Tomi Ungerer. L’école des loisirs. Paris. 1990

QUADERN DE CAMP 2: VEGETACIÓ
ELS ARBRES :

LA IL·LUSTRACIÓ COM A PART DE LA INFORMACIÓ
ELS ARBRES
Què sabem dels arbres?
Orígens, aliment, color, ombra, aixopluc, creences, llegenda.
� Pinta un arbre, qualsevol arbre…Fàcil no? Ja ho tens?
� Dons anem a complicar més l’assumpte, ja sabeu que al professorat li agrada complicarsempre les coses. Ara et demanarem el mateix, pintar un arbre, però abans fes-te’nalgunes preguntes:
Quina època de l’any és?



158

- Si és hivern: Con és la silueta? Té fulles o no? Com és el cel que posaràs de fons?Influeix el color del cel en el color de l’arbre? En aquest cas, quin color escolliriesper definir el conjunt?
- Si és tardor: té fulles? O li han caigut? Potser ja li ha sortit alguna flor? En aquestcas, quin color escolliries per definir el conjunt?
- Si és primavera: Té flors? A què fa olor? Quins colors té l’arbre, les fulles, les flors.Com és la llum de la primavera, fa els colors més alegres? En aquest cas, quin colorescolliries per definir el conjunt?
- Si és estiu: Té fruits? A què fa olor? En aquest cas, quin color escolliries per definirel conjunt?

Quin dia fa?: Plou, fa vent, neva, hi ha boira, fa sol, és núvol…Quina forma té l’arbre: allargada, arrodonida, oberta, tancada, cònica, està inclinat…
Ara que ja has resolt les preguntes, comencen a dibuixar…I després de tantes qüestions, ara ve la més important:

Per on començo?
Potser aquests passos et serviran:
- On col·loco l’arbre?. Recorda que les composicions molt centrades són estàtiques iavorrides i que la grandària de l’objecte dibuixat és important per determinar laimportància del mateix o la sensació d’espai. Per tant pots col·locar-lo una micadesplaçat de l’eix central i si li vols donar profunditat, juga amb altres arbres,pedres…de diferents grandàries (repassa els exercicis de composició)
- Com és el tronc, quin espai ocupa. Ves i toca’l. Com és la textura, els colors, té nusos,esquerdes? Abraça’l, li agrada molt, és un ésser viu, té sensibilitat i capta la teva escalfor.És gran, encara petit, prim…? Quantes branques li surten d’aquest tronc?
- Mira les fulles, acarona-les suaument: fixa’t en la forma, el color, les nervadures, lestaques. Té algun habitant?
Comença a dibuixar.
- Amb el llapis fes un esbós general de l’arbre. Si la proporció t’assembla bé, comença aposar-hi detalls. No cal fer les fulles una a una. Tens l’opció de dibuixar detalladamentuna part i l’altra deixar-la com esbós.
- Una vegada ho tinguis dibuixat a llapis, recorda el color que havies designat al dia ol’estació de l’any en que et trobes i fes una passada general d’aquarel·la amb aquestcolor. Pots graduar el color de fons de manera que una part quedi més intensa quel’altre, afegint més o menys quantitat d’aigua.
- Ara dona color al teu arbre amb l’aquarel·la menys diluïda, observa la part de llum i lamés fosca, les variacions tonals de la fusta, les fulles, el terra, l’ombra projectada…
- Una vegada acabat apunta la data i signa el dibuix.
Ja tens els teu arbre! Per cert, com és diu?

FITXA D’UN ARBRE
Nom comú: cat.:  xiprer, cast: ciprés.Nom científic:  Cupressaceae
▪ Espècie d’arbre de gran simbolisme, ha representat al sol i al cel.
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▪ Les dones índies de la tribu dels Navajo, prenien infusions de branques de xiprer pelseu poder reconstituent.
▪ La civilització romana el plantava a la porta de les vil·les per donar la benvinguda.
▪ Es un arbre típicament mediterrani i sempre el trobem a prop dels temples, avingudes iesglésies o cementiris.

▪ Al Japó la variant es diu sugi i els més grans els podem contemplar al parc deYakushima, a l’illa de Yaku. El sugi poblava les avingudes, protegia del sol iproporcionava fragància al visitant.
▪ S’utilitza en medecina natural per fer olis i reconstituents.

Fotografia Dibuix

Lloc pel dibuix

Dibuixar arbres.
Els primers dibuixos d’arbre al natural els recomanem fer-los a l’hivern i amb arbrescaducifolis. Això permet estudiar l’estructura de les branques que surten del troncprincipal, de l’escorça, les tonalitats, el recargolament d’algunes branques…Exercicis:1. L’estructura de l’arbre. Apunts gestuals, que indica d’una manera general, la forma enconjunt, la inclinació i que planteja dificultats en l’observació que obliguen a l’ull adisposar elements uns darrera dels altres, les diferents dimensions segons l’alçada,, lesunions, canvis de direcció…2. L’escorça. Com representar diferents textures a través de recursos gràfics com la línia,els punts, les taques…52

3. L’arbre amb fulles. Detall d’una part utilitzant l’enquadrament. Composició generaldel conjunt, a distància, observant més la forma i el color. Dibuixar una seqüència dediferent arbres per comparar les formes i les tonalitats del verd i l’escorça.4. Arbre fantàstic. Dibuixar a partir del coneixement real de la Natura i afegir elementsfantàstics, són l’últim pas, compendi de l’esforç anterior i que donen oportunitat a lacreació i expressió personal. Humanitzar l’arbre, afegir elements d’altres éssers oobjectes, donar-li sentiments…
Recomanacions:

                                               
52 Veure llibret d’exercicis generals de punt i linia.
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1. En tots els dibuixos del quadern de camp s’han d’anotar data, i a poder ser,nom de l’arbre, lloc i tot allò que es vulgui.  Els llocs d’anotacions són lliures, elstria l’alumne.2. Els primers motius han de ser familiars i senzills.3. El dibuix ha de ser esquemàtic. El temps per acabar un dibuix és relatiu. Sil’element a dibuixar està al pati de l’escola, se li ha de donar l’oportunitat dedibuixar en temps lliure. Recordem que el dibuix forma part de la diversió i l’ocide moltes persones i una manera d’oblidar problemes del dia.
DOCUMENTACIÓ
Bibliografia
▪ ABELLA, I. La magia de los árboles. Simbolismo, Mitos y tradiciones.

Plantación y cuidados. Integral. Barcelona 1996.Inclou contes i històries per infants i curiositats que agradaran els alumnes. Per donaroportunitat a la fantasia.
Webs:
En castellà:http://www.leoloqueveo.org/arboles.htm
Jardí japonès molt interessant:http://www.uy.emb-japan.go.jp/espanol/Info%20Japon/Turismo%20en%20Japon.htm

ELS HERBARIS
L’HERBARI MODERNISTA COM A FONT D’INSPIRACIÓ

ELS HERBARIS MEDITERRANIS
Un herbari és un recull d’espècies vegetals 53. Aquest recull pot ser real, es a dir,anar al bosc, agafar la planta, assecar-la i buscar dades sobre ella per fer una fitxa…o béanar al bosc, a l’hort i a la terrassa més propera i dibuixar la planta (en comptes de dibuix,es pot fotografiar.). Al dibuix li afegirem la informació escrita.Aquest últim model d’herbari és el que ens interessa i el que proposem fer. Perportar-lo a terme, farem una selecció de plantes mediterrànies i comestibles, concretamentles que tinguem a l’hort o a l’escola de natura més pròxima: Farigola, Romaní, Menta,

Camamilla, Fonoll marí, Ortiga, Orenga, figuera  de moro, Esbarzer…Cada dibuix ha d’anar acompanyat de la següent informació 54:
                                               
53 Herbari: “…col·lecció de plantes seques, premsades i convenientment etiquetades; cadascuna de lesplantes, disposada sobre una cartolina o no, és protegida per un paper plegat , anomenat camisa, e el conjuntrep el nom de plec d’herbari. Segons definició de LLISTOSELLA, J.; SANCHEZ CUIXART, A./ L’herbari.Arbres, arbust i lianes. Ed. Universitat de Barcelona. 2003 Barcelona
54 Fem una selecció del llibre de LLISTOSELLA, J. i SANCHEZ CUIXART, A. I em afegit algun apartatmés.
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Nom científic, és una paraula en llatí, llengua morta(ja no es parla) que utilitzaven elsromans i la gent culta de l’edat mitjana, de la que deriven el català, el castellà i el francèsentre d’altres llengües mediterrànies.
Família, Totes les espècies vegetals i animals s’agrupen en famílies de individus de lesmateixes característiques.Nom vulgar en català i castellà, (es pot afegir el nom de la resta de llengües estudiades al’escola). És el nom que tothom utilitza normalment per designar-la.
Hàbit de la planta: S’ha d’especificar si és arbre (un trons principal que es ramifica) arbret(més petit que l’arbre), arbust (sense tronc principal, es ramifica des de la base) o liana(planta enfiladissa). Es pot il·lustrar l’estructura per fer més comprensible la forma. Tambéles característiques de les fulles quedaran explicitades amb el dibuix d’una o d’un petitconjunt. Si l’observació és un vegetal plantat, es pot mesurar i anotar l’alçada en metres ocentímetres.Hàbitat: On s’ha trobat, condicions i ambient en que viu (sol, rec, terra, orientació,poda…)
Fitogeografia: Aquesta paraula fa referència al lloc geogràfic on es troba. El cas del nostreHerbari és “contrades mediterrànies”. Si s’especifica que és un herbari mediterrani, aquestapartat ja no cal.Floració: Mesos de l’any en que la planta floreix. Atenció! En xifres romanes (abril = IV)Nosaltres afegim:Recepta: Part comestible. Com es cuina. Suggeriments de presentació. Dibuix del platpreparatCuriositats: Anècdota que es pot trobar sobre la planta o en relació a l’experiènciarealitzada pels alumnes.Exemple per un pruner:Nom científic: Prunus cerasiferaFamília: RosàciesNom en català: prunera de fulles vermellesNom en castellà: ciruelo japonésArbre caducifoli de 2 – 6 m. Cultivat com ornamental.Floració: II – IV. Origen: SW d’Àsia, Orient Mitjà i Península Balcànica.Recepta: Es mengen els fruits. Es poden presentar trossejats amb suc de taronja.Assecats serveixen per acompanyar plats de pollastre o llibrets de porc.Curiositats: El nostre pruner tenia flors al març però va venir una ventada ise les va emportar totes. No sabem si encara tornarà a florir.

▪ Per què dibuixar vegetals?
Cada arbre, planta, liana o arbust són un ésser únic.Respecte als altres, per la seva forma, respecte a si mateix, segons l’estació de l’any, lameteorologia que l’acompanya, la llum… Dibuixar un gira-sol de dia, amb sol o quanaquest es pon no és el mateix, un arbre pot perdre fulles o flors desprès d’una pluja forta ouna ventada, els animals el poden deixar sense fruits…

Un vegetal és un element en constant transformació.
A pesar del que hem dit, hi ha unes característiques comuns a cada espècie que fanque es puguin reconèixer una vegada estudiats. La millor manera per estudiar qualsevol
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element de la natura i fixar les seves característiques físiques, és el dibuix perquè lligat a ellva inevitablement l’observació i la comprensió.Davant de la planta a dibuixar convé fixar-se en la disposició de les fulles en lesbranques, el color i la forma de les fulles i els fruits. La textura de l’escorça dels arbres, deles plantes que l’acompanyen de forma natural, d’aquelles plantes paràsites que surten enalguns arbres…Es pot començar per fer una observació global de la planta en relació a l’entorn, lallum, el clima…Es continua observant, analitzant i dibuixant les parts, com les fulles, la tija i ladisposició de les fulles en ella, les flors, els fruits, l’estructura de les branques oramificacions…Una tercera fase, és dibuixar el conjunt de la planta i …Una quarta, la planta i el seu entorn més immediat.Tots aquests dibuixos estan en funció del nivell assolit en l’àrea, l’edat, les tècniquestreballades, el temps i l’objectiu de l’activitat que l’escola es proposi. Un alumne de cicleinicial pot arribar a dibuixar una planta i el seu entorn si les capacitats de concentració ihabilitat en observació i destresa s’han treballat des de educació infantil.Els primers dibuixos han de ser senzills. Importa més la correcta disposició delselements que un detallisme carregant. El gest ràpid donarà vida a la planta. El color no calaplicar-lo a tot el dibuix. Pot ser un apunt per recordar-lo posteriorment. També es pot
construir en color, en aquest cas el domini de la tècnica ha de ser major. El podemaconseguir al cicle superior.Finalment, és important anotar les dades del lloc, el nom de la planta, la data ialgun aspecte concret que no s’hagi d’oblidar . Recordeu: cada persona tria la part del full.on ha de anotar les observacions!

DOCUMENTACIÓ
Bibliografia
▪ LLISTOSELLA, J.; SANCHEZ CUIXART, A./ L’herbari. Arbres, arbust i

lianes. Ed. Universitat de Barcelona. 2003 Barcelona
▪ FOLCH I GUILLEN, R. La vegetació dels Països catalans. Il·lustracions :SIERRA I RÀFOLS, E. – NUET I BADIA, J. Ketres ed. 2ª. Edició 1986.Barcelona.
▪ DURAN, NÚRIA. Fruits i plantes silvestres comestibles. Pòrtic. Barcelona.Novembre 2000
Webs
herbari:http://herbarivirtual.uib.es/herbari de les illes balears
http://einstein.uab.es/botanica/botanica/Herbari/herbari de la universitat de Barcelona
http://malesherbes.etsea.udl.es/web.htmherbari digital de males herbes
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herbari fets per alumnes:http://www.xtec.cat/centres/a8016914/pagina/cube.html

LES FLORS :
IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA AL MONTSENY IL·LUSTRACIÓ FANTÀSTICA : APEL·LES MESTRES

Les flors
Dibuixar flor és una activitat força interessant. En el disseny decoratiu de teles,quadres, objectes…trobem en moltes ocasions la inspiració floral.Hi ha una branca científica que dibuixa les plantes i les flors per estudiar-les, labotànica. També en el disseny de jardins i parcs és el imprescindible l’ús del dibuix.Fins al segle XVI, no es fan dibuixos obtinguts per l’observació directa de lesplantes, a l’època medieval, tot es basava en llibres i descripcions. Quan es descobrirenaltres continents a partir del s. XV, es portaren mostres de la flora i la fauna trobada enaquelles terres estranyes i no faltaven les narracions i dibuixos extraordinaris, plensd’imaginació i fantasia. Va començar l’afecció pel col·leccionisme i la creació de jardins
botànics que exposaven mostres d’una varietat extraordinària de plantes exòtiques iautòctones. Els dibuixants tenien molta feina il·lustrant llibres on surten làmines diversessobre vegetació variada.

Jardins orientals : decoracióLa rosa de Mahoma. (manuscrit turc: ajlaq-irasul allah).1708 Mides: 240 x 165 mm. (extret del llibre“Cuaderno de dibujo”, pàg. 51, veurebibliografia)Els àrabs utilitzen la cal·ligrafia com elementdecoratiu. Segons la seva tradició, la rosa pren laforma a partir d’una gota de suor de Mahoma quan vapujar al cel. Els pètals d’aquesta flor estan plens denoms dels profetes i dels 99 noms de Déu.Pel contorn que emmarca el dibuix s’ha utilitzat elregla. Emmarcar una composició que sobrepassa elslímits del mateix contorn, fa que l’observador tingui lasensació d’abundància.La rosa central té inscrites oracions en un colordaurat molt delicat que invita a l’oració en veu baixa,La tècnica és l’aquarel·la i la tinta. La repetició delmotiu és evident. Tota la composició es basa enl’acció que vol provocar: l’oració.
Il·lustració científica : El Montseny

Àngels JutglarPlançó d’alzina i Amanita muscaria, 1999Aquarel·la  31 x 44 cm.

Joan Subirana Estiu, 1998Aquarel·la. 32 x 40 cm
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▪ Exercicis previs:
1. Representar una fulla de figuera.
Material:Pel cicle inicial i mig amb llapis, pel cicle superior es pot introduir el carbonet. Paper dedibuix format gran dinA3 com a mínim.En aquest exercici, els alumnes han d’observar el contorn de la fulla fent un jocentre espai positiu i negatiu. En el mateix full podran fer varis intents i sempre se’ls had’insistir en els espais a representar. La fulla ha de descansar en una superfície blanca i llisaper veure millor els espais.Al cicle mig, a partir de 4t es pot incloure una variant:Es presenta un fragment d’una fulla de figuera en una foto, que han de representaren un espai proporcional al format de la fotografia. Han de fixar-se en els espais blanc irepresentar-los.Desprès es presenta una fulla sencera natural i per representar-la han de fer elmateix exercici que en la fotografia però dibuixant tot el contorn observant els espaisblancs. Al cicle mig es pot donar fet l’encaix metre que al superior, serà el primer que hande fer.Aquest exercici es pot repetir amb diferents plantes: julivert, fulla d’hortènsia…
2. El següent exercici pel cicle mig i superior serà representar una senzilla flor i les sevesfulles i donar color a allò que és important. Mireu l’exemple.

Clavellina (Dianthus seguiei) Jordi Corbera, 1999.Esbós i aquarel·la    13 x 14 cm.
Utilitzar colors si pot ser aquarel·lables al cicle superior. El paper de dibuix ha e ser blanc.
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▪ Els personatges fantàstics d’Apel·les Mestres 55

 Fada del conte Liliana
Imagineu que és Carnaval i volem fer un vestit ben divertit i original. El barret ésuna pinya, la faldilla una margarida, la capa són ales de papallona…Dibuixar motius de la natura pot ser molt divertit. Apel·les Mestres així ho vaentendre, en una època en que els artistes estaven molt influenciats per la Naturalesa : elModernisme.Fixeu-vos en els personatges del conte Liliana, escrit com un poema. Liliana ésl’obra il·lustrada més important del modernisme català. Trobem tota mena de personatgesfantàstic i meravellosos que es camuflen al bosc i es fan invisibles.

▪ Biografia
Apel·les Mestres (Barcelona, 1854-1936) va ser escriptor, dibuixant i músic. Com aescriptor va conrear diversos gèneres: poesia, teatre, prosa... que sovint fusionava en la sevaobra, que il·lustrava amb dibuixos propis, amb els quals va assolir el reconeixement decrítica i públic. Concebia el llibre com a objecte d'art global, en aquest sentit, Vobiscum iLiliana són obres mestres del modernisme bibliòfil. Moltes de les seves peces líriques idramàtiques van ser musicades per Enric Granados, Amadeu Vives, Enric Morera, JosepRodoreda, etc. També va conrear la composició musical, sovint amb lletra pròpia que vapopularitzar, especialment, Emili Vendrell i Conxita Badia. Entre els guardons que vaobtenir destaca el de mestre en gai saber (1908), la Creu de la Legió d'Honor del governfrancès (1920) i la Medalla d'Or de la ciutat de Barcelona (1935).

http://www.escriptors.cat/autors/mestresa/index.html
▪ La sortida: el  Montseny

                                               
55 Consulteu el llibret sobre il·lustració.
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La sortida recomanada és al bosc més proper. Nosaltres proposem el Montseny perla seva proximitat estètica amb els personatges d’Apel·les Mestres però també són ideals Lafageda d’en Jordà a Olot, Les Guilleries…El principi de la tardor és un temps ideal per visitar un parc i obtenir mostres deglans, castanyes, fulles seques, bolets...
http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?parc=3
http://www.montseny.org/imatges.htm

▪ El projecte
L’obra Liliana, d’Apel·les Mestres, és el primer a treballar. Lesil·lustracions es fotocopien per tal de que els grups puguin tenir en totmoment la informació. Es fa una selecció de textos que es poden treballara l’àrea de català però que en tot cas, han d’estar presents a l’aula deplàstica, penjats a les parets junt amb una selecció de les il·lustracions.Amb tipografia clara i de cos alt perquè es pugui llegir a distància. Es potplastificar per poder utilitzar el material altres anys o enganxar en uncartró ploma, sent aquesta última forma la que recomanem. Per protegir-los de cara a altresanys, es col·loca un paper de seda per sobre.L’alumnat ha de saber qui era Apel·les Mestres, que va significar Liliana pelModernisme català, conèixer l’argument, com creava els personatges, la influència delpensament modernista i la inspiració en la natura que preconitzava. Cada nivell ha de teniraquesta informació adaptada però complerta ja que interessa comprendre globalment elpersonatge i el seu ambient cultural..

El recull de materials naturals al bosc dona una font d’informació bàsica per crearpersonatges fantàstics. Aquest recull consisteix en:
- Objectes trobats al bosc com fruits, pedres, escorça, glans, branquetes…
- Fotografies d’elements especialment atraients per l’alumne.
- Dibuixos de flors, plantes, indrets…
A l’escola s’analitza el material. Primer en grup general, desprès en grups de treball,i es passa a dibuixar aquells elements interessants que s’hagin recollit o fotografiar,descartant les parts que no interessin, aïllant els elements més extraordinaris, els detalls,retallant fotografies, anotant colors per elaborar una paleta adequada (en els nivell que es fadibuix)
Cicle inicial
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Pel cicle inicial, recomanem una sessió ràpida d’anàlisi de les formes dels objectes,haurien de tenir les fotografies en paper i començar un joc sobre les possibilitats d’utilitzarcada element per composar la roba d’una fada o un nan. Per exemple, es dona un elemento fotografia a cada infant, es deixa una estona i comença la pluja d’idees amb un objecte:La pinya: de barret, de faldilla…Podem fer-la molt petita o molt gran.D’arracada, de collaret, com un cascavell, a la punta del barret, de passador peragafar una trena…Com a casa, con un cotxe…Aquesta sessió es grava, formarà part de la informació que tindran els grans perrealitzar els personatges dibuixats.El treball dels petits consisteix en muntar personatges amb els elements recollits.Per unir peces s’utilitza el blu-tac i hi ha la possibilitat de fer els personatges amb plastilina ipeces naturals.
Cicle mitjà i superiorEn base a la mateixa informació, els dos cicles composaran escenes en que hi siguin elspersonatges inventats a partir de l’exploració de les possibilitats dels elements recollits i lesidees aportades tant pel cicle inicial com per la resta de cicles. El quadern de camp brindal’oportunitat d’agafar elements dibuixats en altres ocasions per recrear un paisatge oninserir els personatges. El paisatge es dibuixa en una làmina d’aquarel·la Basik i perl’exposició, es fotocopien els personatges en acetat i es col·loquen a sobre del paisatge. Decada classe poden sortir 3 acetats (cada un pot tenir més d’un personatge) i diversospaisatges que no cal que tinguin personatge.

▪ Il·lustració estrangera
Afegir informació sobre altres il·lustrador estrangers, la font d’inspiració dels quals erala natura, aportarà una visió més amplia del tema. Suggerim artistes anglosaxons perquè vaninfluir en il·lustradors i il·lustradores catalans56: BARKER, BEATRIX POTTER i

ERNEST HOWARD SHEPARD, MC OBE (1879-1976), FRANK CHEYNE PAPE,(1878-1972),
DOCUMENTACIÓ

▪ Bibliografia
▪ ROUSSO POULOS, A. ; MCNULTY, MARTIN; MOTARD, VIVIANE.

L’arbre et la forêt. Col. Les arts visuels. Projects et ressources cycles 1, 2, et 3. Ed.Dessain et Tolra. Paris 2004Correspon a la primària, interessant experiència a la natura.
▪ Dibuixants, al Montseny. La il·lustració científica al Parc Natural.  Catàleg del’exposició. Museu de Granollers Ciències Naturals. Granollers maig 2000
▪ GINEBREDA, ANTONI. El delta de l’Ebre. Apunts de camp. Textos de JoanRamoneda. Dep. Medi Ambient Generalitat Catalunya. 2003
▪ SIMBLET, SARAH. Cuaderno de dibujo. Ed. Blume. Barcelona 2007Moltes idees al respecte.
▪ HUMBE.RT, JEAN-CHRISTOPHER. Dessin d’observation. Ed. Dessain etTolra. Paris 1992
                                               
56 Hi ha un llibret especial d’il·lustradores catalanes.
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Vegetals, animals…
▪ Quentos bosquetans. Barcelona: Impr. i Fotogravat Vda. de Lluís Tasso, 1908.

INSTAL·LACIÓ : ELS SONS DE LA NATURA,LA CREACIÓ D’UN LLENGUATGE DE SUPERVIVÈNCIA
ELS SONS DE LA NATURA

Heu provat de representar els sons que us envolten, el cant d’un ocell, una música?Sabeu que hi ha formes científiques de captar i representar els sons de la natura?Sabeu que els animals parlen i diuen moltes coses?
Aquesta proposta es basa en la col·laboració entre els cicles.

El cicle infantil experimenta amb els materials produint sons i reconeixent els sonsde la natura que proporcionem al cd.Si existeix la possibilitat de passar un DVD dels animals i els seus sons seria convenientutilitzar-lo com introducció al tema en els tres cicles. Consulteu recomanacions.El cicle mig també experimentarà amb instruments i objectes però a partir del’estudi dels sons que es produeixen a la Natura i intentant imitar un concert d’aquestamena, tenint en compte els ritmes i el tipus de so (percussió, fricció, vibració) . En totaquests procés s’accepta qualsevol element nou que pugui aportar un infant, ja siguimecànic o artesà, ja sigui un enregistrament o un DVD.Els dos cicles han de tenir una sessió d’enregistrament de so.El cicle superior té una feina més complicada. A partir de la comparació dels sons depercussió amb alguns de la natura, ha de fer un muntatge amb el programa AUDACITY osimilar, composant una sèrie de sons en funció de les necessitats de comunicació delsanimals:Comunicació que indica la presencia: soc …(un ocell, una cabra…)Comunicació que indica localització: estic aquí.Comunicació sobre l’estat d’ànim: em sento feliç, trist, furiós…Comunicació per saludar (com les cigonyes)Comunicació per ajuntar-se per menjar.Comunicació per ajuntar-se per jugar.Comunicació per fugir: alerta perill!S’ha de tenir en compte certes característiques dels sons emesos per animals en cadacircumstància que s’expliquen a l’apartat Investiguem. L’alumnat pot utilitzar una tria de tot el material aportat pels cicles i el cd. Aquest últimtreballat en sessions a l’aula (ja sigui dins de l’àrea de música, de ciències o de V. i P.) il’altre, presentat pels cicles en sessions conjuntes intercicles, pot manipular-lo, repetir sons,amplificar-los...Una vegada elaborat un material sonor complert, donarem pas al concepted’instal·lació, la segona part d’aquest projecte.
� Investiguem.

L’objectiu és transformar aquesta investigació en una proposta artística que permeticompartir els descobriments que feu amb altres persones o animals a través de la vostravisió de les coses.
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Produir sons
Es tracta de analitzar els sons de la natura i reproduir-los amb objectes o amb lespossibilitats fòniques que tenim.Abans de tot hem de repassar una petita classificació dels sons produïts a la Natura 57.

Sons mecànics o instrumentals: Són els produïts tant pels animals vertebrats com pelsinvertebrats. Els podem classificar:
� Percussió.

Sobre les parts del cos:
- Cigonya (dues superfícies dures, el bec, que percuteixen l’una contra l’altra); ales(superfícies toves);
- Algunes espècies de peixos (piquen la membrana de la bufeta natatòria com untambor);
- goril·les (piquen sobre el pit que fa de caixa de ressonància).

Sobre una superfície (amb una part del cos piquen sobre una superfície transmeten unavibració que propaga el so):
- Insectes (potes al terra com algunes formigues)
- Taràntules
- Rates (amb les potes)
- Picots (amb el bec sobre un tronc mort)
- Dofins i balenes (sobre l’aigua amb l’aleta caudal o el cos sencer)

� Fricció. Amb ells s’aconsegueix múltiples variants de so segons el que es frega, el ritmei la velocitat.
- Peixos (aletes dorsals freguen la columna vertebral)
- Serps (escates)
- Gambes
- Cigales (amplifiquen el so amb un sac d’aire abdominal que funciona com acaixa de ressonància)
- Grills i llagostes (freguen superfícies rugoses especialitzades)

� Vibració
Moviment de les ales

- Mosquits (el brunzit de les ales)
Expulsió d’aire

- Persones (Xiular)
- Tortugues (xiulets i grunys)
- Cavalls, elefants i gats (treure aire amb força pel nas)

Vibració de membranes
- Amfibis
- Ocells (l’aparell fonador anomenat siringe conté membranes timpaniformesque vibren amb el pas de l’aire. L’instrument musical que semblaria la siringe,hauria d’estar compost per tubs com un orgue i cordes de violí). Coloms,estruços, gall de les praderies.
- Mamífers (mones udoladores, cetacis…)

                                               
57 Em baso en el llibre de Diana Escobar citat a la bibliografia (pàg. 86 a 103).
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La comunicació acústica dels animals
La intensitat en que s’emet un so indica la importància del missatge. A partir d’unmateix senyal, més intens i més llarg pot indicar perill, mentre que suau i curt pot indicaruna salutació. Per tant, mentre més intens, durador i agut sigui el senyal, més senyal d’alertaindica.El llenguatge animal no necessita discurs recargolat com fem els humans. Els sonss’utilitzen per situacions concretes i per transmetre missatges essencials.

▪ Missatge de reconeixement o identificació d’espècie: serveix per reconèixer elsque genèticament són compatibles ja que hi ha espècies molt semblants exteriormentque si s’aparellessin crearien individus estèrils. Per tant, la crida per identificar-se ésessencial per la supervivència de l’espècie.
▪ Missatge de reconeixement o identificació de sexe: També és essencial identificarel sexe, ja que hi ha vegades que la quantitat d’individus és tan gran que costaria trobarla parella adequada (una bassa on s’ajunten nombroses espècies de amfibis)
▪ Missatge d’identificació pel territori. Els animals d’una mateixa espècie però deterritoris diferents, també tenen dialectes, es a dir, variacions en un mateix llenguatge.Això ajuda a trobar-se amb els del propi territori.
▪ Missatge d’identificació individual: El to de veu identifica a una persona igual queals animals. Entre individus que defensen el territori, entre pares i cries. En una zonapoblada per pingüins cries i progenitors s’identifiquen pel so. Un lleó sap que unterritori és d’un altre lleó pel to de veu d’aquest.
▪ Missatge de localització d’aliment: Són aquells que s’emeten per indicar que s’hatrobat aliment, com el que fan les gallines o els ànecs als seus polls.
▪ Missatge de perill: senyal d’alarma. Solen ser de durada curta i intensitat elevada jaque és necessari advertir però sense que el causant del perill pugui localitzar al queavisa. Per tant, els implicats, es passen una senyal curta, ràpida i encadena (corren laveu). La reacció és posar-se a cobert o defensar-se amb la intimidació.
▪ Missatge d’intimidació: El que fan els elefants bufant per la trompa, el gruny delscocodrils, els cops amb pals que donen els ximpanzés al terra, el xiulets o ficciód’escates de les serps…
▪ Missatge de benvinguda. Com el que fan les cigonyes a la seva parella quan arriba unal niu. Tomben el cap enrera i piquen entre si les pales del bec. És un so de percussió.

Una mostra de cada missatge la trobareu en el cd. en la carpeta: Sons/D. Escobar. Peraquest treball s’ha recopilat una sèrie de sons del cassette que acompanya el llibre de DianaEscobar, Sons i ressons en la que basem la part teòrica d’aquesta part de la proposta i quetrobareu a la bibliografia. Aquests material va ser cedit a la vegada a l’autora del llibre pelMuseu de Zoologia on hi ha un servei de préstec molt interessant. Recomano aquest llibrea aquells mestres que estiguin interessants en el tema. El complement de l’activitat en l’àreade ciències ve a partir dels suggeriments que fa la zoòloga i professora de piano DianaEscobar que proposa l’enregistrament de sons en la natura i la producció de sons a partirde l’experiència auditiva.
Imitant sons : Primera part

Els sons que produeixen els animals poden ser imitats amb diferents objectes com:
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Globus inflablesGomes elàstiquesObjectes de fusta com culleresPaper de vidreObjectes metàl·lics i potsRaspalls, pintes…Pedres, llegums…Tubs de cartró, plàsticCopes de vidreCaixes de diferents materials i formesLa veu
Sentiu alguns sons de la Natura i intenteu imitar-los amb els materials que teniu al’aula. (al cd., carpeta de sons)Cavalls.mp3 (pedres, coco…), llops.mp3 (udols tubs de plàstic girats amb força com lesaspes del molí), vaca.mp3 , anecs.mp3 (de les vaques i els ànecs hi ha aparells que els imiteni xiulets), bird2-mp3, bird4.mp3 (xiular imitant el cant), gavines.mp3 (un drap humit sobreun vidre), foc.mp3, mar.mp3, mussol.mp3.
Compareu aquests sons amb alguns ritmes de percussió:Drum10.mp3 amb lleo.mp3, drum23.mpg amb mussol.mp3,  drum28.mp3 ambgrunygos.mp3 i lleo.mp3, gong.mp3 amb tropicaltorm.mp3, triang.mp3 amb bird10.mp3.

Enregistreu aquests sons en format digital amb una gravadora o a l’aulad’informàtica.
Composeu un arxiu de sons propiEls arxius produïts pels altres cicles i els que es proporcionen al cd, serveixen perelaborar tot un llenguatge que recull els missatges bàsics de comunicació entre animals. Esnecessita un programa senzill com el AUDACITY  i l’aula d’informàtica.

Aquests missatges de comunicació bàsica, són utilitzats també en grups humans quehan de sobreviure units en circumstàncies concretes. Així els grups de tribus que encaraqueden al món, solen utilitzar una sèrie de sons que tenen moltes semblances amb la naturade la que formen part. Altres situacions han donat lloc a llenguatges en clau, sobretot quanun grup humà s’enfronta a un perill, com en situacions bèl·liques o enfrontaments entrebandes urbanes. Això demostra que qualsevol tipus de llenguatge és pot utilitzar ensituacions ben diferents però que tenen en comú algun aspecte. Es pot transformar en unaeina de supervivència i comunicació pel dia  a dia o en una ajuda a un comportamentagressiu en l’ésser humà. En la natura també és una eina pels que cacen i pels que esprotegeixen del caçador. Aquesta complexitat del llenguatge i la reflexió que comporta, ésun dels objectius que persegueix la proposta al cicle superior.

Què és una instal·lació? 58 : Segona part
El terme instal·lació es coneix en l’àmbit artístic des dels anys 60 del segle XX.Encara que el terme no esta prou definit, hom creu que hi ha un punt indiscutible,és un intent d’unificar totes les arts.                                               

58 Veure llibret de artistes contemporànies: Instal·lacions d’Eugènia Balcells.
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A pesar de que en ella podem trobar elements artístics de tots els temps, lainstal·lació significa pel segle XX, un nou plantejament del que significava comprendrel’art. Es van posar en qüestió l’espai de l’obra, la relació societat i artista, art i vida, l’objecteartístic com a tal, la presentació d’aquest i la consideració del públic com a participant delfent artístic.En una instal·lació poden actuar tots els sentits i s’estructura a partir d’unrecorregut suggerit per l’artista. Es efímera, es a dir, dura el temps que dura l’exposició idesprès es destrueix, es desmunta, es fracciona i es perd. Encara que la seva filosofiaoriginal va en contra de l’art cultivat als museus, aquests han tornat a engolir la protesta i enmolts s’exposen alguns elements d’instal·lacions o el vídeos que queden com a mostrad’ella. Les instal·lacions tenen relació amb altres manifestacions artístiques com elhappening, el minimal art (art mínim), el land art (art de la terra), body art (art del cos),conceptual art (art conceptual) i povera art (art pobre) entre d’altres.
Proposem realitzar una instal·lació amb el treball fet de sons, amb colors, ambients,llum i l’obra plàstica feta per l’alumnat.La importància que se li dona a l’espectador en les instal·lacions, és un aspecte queens interessa molt al presentar aquesta activitat ja que els infants han de fer partícips alsvisitants de la seva obra (col·lectiva, per un altre lloc) establint un llenguatge comunicatiubasat en els sentits i que limita el llenguatge de les paraules a una mínima presentacióescrita. Han d’aconseguir implicar als visitants, en aquest cas les famílies o altres alumnes,de forma que la comprensió i la implicació de i en l’obra, surti de manera espontània. Esper aquest motiu que la planificació de l’exposició sigui molt important com a colofó del’obra feta i que tothom se senti satisfet a l’hora de contemplar-la.En una instal·lació es denomina usuari a l’espectador. Forma part de l’obra, està inclòs enel procés artístic. Simplement ser usuari d’aquell hàbitat el porta a formar part de l’obra. Sino hi ha qui escolti els sons, té sentit el nostre treball? Se li demana a l’usuari que faci unesforç de comprensió en el nostre cas comparant, analitzant, escoltant, veient i deixant-seseduir per l’ambient creat per, desprès treure les seves conclusions. L’experiència i elrecorregut són indispensables per l’obra ja que aquesta està pensada per ser vista i sentida.Altre aspecte fonamental és la utilització de diferents formes de comunicació quederiven d’un treball col·lectiu. El treball sobre llenguatge que és mostra a través de sons, ésa la vegada un nou sistema comunicatiu que es posa a avaluació en lapròpia exposició.

Seguidament us mostrem alguns artistes que fan ús de lainstal·lació com a manifestació artística. Les pàgines web són prouinteressants per comprendre l’obra i mostren les imatges, articles depremsa, biografia, etc. Per la complexitat del llenguatge són d’ús delprofessorat.

▪ Pep Agut  ( Terrassa, 1961)     http://www.pepagut.net/
▪ Jordi Colomer  (Barcelona, 1962)    http://www.jordicolomer.com/
▪ Eulàlia Valldosera. (Vilafranca del Penedès, 1963)http://www.elmundo.es/cultura/arteXXI/eulalia/criticaeulalia.htmlhttp://www.elcultural.es/HTML/20060316/Artes/ARTES16794.asphttp://www.masdearte.com/item_critica.cfm?body=yes&id=110&criticoid=10
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▪ Francesc Torres (Barcelona, 1948)http://www.masdearte.com/item_artistas.cfm?noticiaid=5390http://www.fundacion.telefonica.com/at/francesc01.html
▪ Antoni Muntades (Barcelona, 1942) Consulteu pdf. al cd

Pep Agutneix a Terrassa, Barcelona, el 6 de març de 1961 http://www.pepagut.net/biografia.php

ALS ACTORS SECUNDARISMACBA Museu d'Art Contemporani. Barcelona. ES. (2000). Exposició retrospectiva (1989-2000)
Vista de la 1a part de la instal·lació. Instal·lació articulada amb elements de tres models genèrics de treball:1. MAG (Versions per a projecció): Doble projecció contínua de dues seqüències de diapositives:a. Projecció per la il·luminació blanca i fixa al voltant del Mag: 1128 x 580 cm.;b. Projecció del Mag: 400 x 290 cm. Dimensions variables segons necessitats de instal·lació.1993-96 (Producció MACBA, 2000)Col·lecció MACBA. Barcelona2. VITRINESa. VITRINES CEGUES: 3 exemplars de 210 x 270 x 48 cm. Fusta, tela, metacrilat i cargols de niló.1996 (Producció MACBA, 2000)b. VITRINA TRANSPARENT(versió amb cadira de teles): 1 exemplar de 103 x 280 x 78 cm. Fusta, tela, metacrilat i cargols de niló.1996 (Producció MACBA, 2000)Col·lecció MACBA. Barcelona.3. MUR/ESCENARIConstrucció de fusta, tela preparada per pintar, maons i equipament de il·luminació.1989-90 (Producció MACBA, 2000). Col·lecció MACBA. Barcelona.

El concepte d’instal·lació. Organització d’una instal·lació:  espai, classificació del’obra gràfica, so, llum, aparells audiovisuals…
▪ Començarem explicant què és una instal·lació i mostrant algunes obres fetes per artistescatalans i estrangers que l’han treballat (veieu cd).
▪ Una instal·lació necessita especificar el muntatge, les dimensions, les característiquestècniques, la descripció del material, la disposició, el recorregut…Això dona lloc a lacreació de plans o croquis on quedin especificats tots aquests factors.
▪ Determinarem un espai, un racó de l’escola on es pugui fer penombra per fer un joclumínic i endinsar l’espectador en el món que li hem preparat.
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▪ Es fa una classificació de l’obra gràfica de que es disposa59 i una primera proposta dedistribució dins l’espai.
▪ Disposem l’obra gràfica dels alumnes per la paret, el sostre o el terra i es fa que el jocde llums enfoqui aquelles zones on estan les obres mentre es deixa la resta enpenombra.
▪ Per crear aquest ambient es pot disposar del projector de diapositives que fa la funcióde mostrar les obres dels infants a la vegada que pot servir per crear ambients i zonesde llum de color segons si es projecten fotografies de vegetació, animals, paisatges… obé diapositives de colors.El canó dona la possibilitat de crear un ambient en el que el moviment està presentprojectant una pel·lícula, un paisatge en moviment…Focus de llum de color, dirigits cap a punts estratègics on s’exposen les obres.La mateixa il·luminació de la classe camuflada entre papers de celofan de colors.
▪ Per últim disposarem de reproductors de so per distribuir-los per l’espai. Pot ser si ésgran es pot fer diversos ambients a partir del so. Si és un espai molt reduït amb un solreproductor (cassette) ja en tindrem prou. Hi cap la possibilitat de instal·lar unordinador que projecti imatge i so.
▪ Per aquesta instal·lació es proposa que es faci un tríptic o fulletó (1/3 de dinA4) ons’expliqui la intenció de l’obra de manera que l’espectador gaudeixi de l’ambient sensehaver de llegir, com si fos un passeig per la natura. Aquest fulletó es dona a l’entrada obé s’envia amb la invitació a l’exposició.
� Col·laboració amb altres àrees
Música: Percussió. Música ètnica a prop de la natura. (veieu mostra en el cd)Medi Natural: Instal·lacions de llum. Circuit elèctric. El color llum.Medi Social: Tribus en entorns naturals. Formen part de la natura.Llengües: Altres llenguatges de comunicació. La negació del so per comunicar-se. Elsllenguatge dels signes. L’alfabet Braille.Educació física: Com es mouen els animals. Comunicació a través del gest.Informàtica: Processador de textos. Elaboració d’un fulletó per l’exposició.

DOCUMENTACIÓ
� Bibliografia

▪ ESCOBAR, DIANA. Sons i ressons. El món dels sons naturals i la comunicació acústicaanimal. Col. Esparver ciència.18. Ed. La Magrana. Barcelona 1995  + casset
▪ SCHMID, H.. Cómo se comunican los animales. Salvat. Barcelona 1986
▪ DRÖSCHER, V.B.: La magia de los sentidos en el reino animal. Planeta. Barcelona 1987

� Webs
http://www.sonidosdelanaturaleza.com/
http://www.cortafuegos.com/index.php?pag=cdsonidos
                                               
59 Considerem que l’obra és la producció resultant de les altres activitats propostes en aquest llibret més ladels sons.
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http://www.papallones.net/
� Vídeos
▪ BBC. Hablando con los extraños. De la sèrie “La vida a prueba” de D.Attenborough, 1990
▪ National Geographic Soc. Més enllà de les paraules: La comunicació animal. 1984
� Mediateques
▪ Fonoteca Zoològica del Museu de Zoologia de Barcelona.
▪ Mediateca del Caixaforum
� CD
Sonidos de la Naturaleza. (explicacions en castellà) El podeu baixar de la pàginahttp://www.cortafuegos.com/index.php?pag=cdsonidos

ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET

▪ Catalunya:
Jordi Sabater PiApel·les Mestre
Pep AgutAntoni MuntadesEulàlia ValldoseraJordi Colomer
Francesc Torres

▪ Regne Unit:
Barker,Beatrix Potter
Ernest Howard ShepardMcObeFrank Cheyne Pape
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ANNEX
Activitats de dibuix amb animals

MÉS EXERCICIS PREVIS A L’ ACTIVITAT DIBUIXAR LA NATURA.60
Dibuixar l’animal a llapis i pintaramb aquarel·la o tempera elsvoltants. Podem posar a sobreamb el pinzell una gàbia o unarbre…

Amb tempera diluïda i un forttraç negre de pinzell.

Dibuixar siluetes amb bolígraf oretolador. Amb un fons negre, enganxar lafigura pintada amb retolador.

Amb pinzell i tempera negra. Jugar amb massa negra i línia.

Composar amb traçat de pinzell Composar amb aquarel·lescombinant colors abans deassecar-se.

Pintura espessa i ratllat per latextura del pel, ploma… Exercicis amb llapis i ombraratllada de llapis tou

Pintura de colors i  tinta Xina peltraç gruixut. Moviment. Traç ràpid.

Carbonet línia i ombra ratllada. Ploma i tinta sèpia.

                                               
60 Les imatges que es mostra com exemple estan estretes dels llibres indicats a la bibliografia en aquestapartat.
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Retolador negre o gris. Pinzell i tinta Xina: línia.

Dibuix lineal i un toc de color. Dos colors i combina

Enquadraments El detall: color i Rotring fi pelsdetalls

Esquitxat sobre fons daurat i línianegra. El sèpia, el gris pastel

Només pintura i taca: aquarel·la Retolador de punta fina verd icolors primaris de paletareduïda. Com obtenir dibuixosràpids al natural amb estratègiessenzilles: trama, contorn, tacaràpida i reducció de la paleta almàxim.

Qualsevol animal és bo perdibuixar i no cal dibuixar-losencer.
Els animals tenen expressions.

Estudi d’un cap, una pota, unabanya…Totes les posicions en ungest ràpid.
La taca grisa d’aiguada perdonar sensació de profunditat.

A partir d’una taca feta ambesponja. Combinació d’animals en unamateixa escena.
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El detall d’una part de l’animal, lainsinuació de la resta. Quan surt el morro dels límits

Crear contrast entre llum i ombraper crear espais i ambients. Animals dins del paisatge

Gris i color especial. Elscomplementaris. Si una granotaés verda, posa-li ombra granat.
Interpretació de les formes delsanimals

Monotip Linòleum

Collage: cartrons, papers d’unagamma concreta, diaris (sobre unfons pintat i amb texturaproduïda per matèria) corda…

A què em recorda això?:substitució d’una part del’animal per un objecte deforma similar que actua segonsla funció.

La forma del cos fet amb paper itallat a ma. La forma del cos fet amb paperi tallat a tisora.

Els animals divertits. Animalsdibuixats de tal manera que lesseves característiques mésespecials destaquin per sobre detot.

Persones que són animals,animals que són persones.Còmic Blacksad.

Vesteix al gat! Els animals en situacions de lanostra vida diària. T’imaginesun animal al supermercat?
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4. EL CIRC
Carpa de circ. Amat Pagès, 'Josep .* Barcelona 1901.Oli sobre llenç. Firmat i datat el 1951. Mida 50x65 cm.61

▪ Introducció
El circ és l’origen del teatre grec i es diu que compren totes les formes de

l’espectacle. Té la característica, amb el ballet i l’opera, de que no necessita del  llenguatgeoral per ser comprés. Això fa que sigui universal.El llenguatge fonamental utilitzat en aquest espectacle és el gestual. Amb ell, es buscal’emoció i el riure.
“ El circ és la concentració silenciosa, l’art de representar sense dir una paraula, l’antiteatre, la tècnica delssords i muts, que són els actors més grans del món; tot el contrari del cinema. És una gran, una esgotadoraescola al contrari de la comèdia. La nostra professió està feta de vint oficis a la vegada. Són aquests vint oficisel que el fan una “vedette”.”62 Charles Chaplin63

Aquest espectacle visual es complementa amb la música i les llums. Aquestes duesajuden al discurs, a fer més evident la comicitat o més intensa l’emoció …Els colors delsvestits, els moviments, els sorolls, els silencis, les ombres o les llums de colors…tot estasincronitzat per fer l’espectacle més atraient.Els artistes plàstics, s’han sentit atrets per aquest mon precisament perquè reuneixunes característiques molt interessants per l’art. Com hem dit:
                                               
61 Imatge treta de www.balclis.com
62 Traducció al català Esther Ropero
63  “Joies du cirque” dirigit per Pierre Etaix pàg. 237 citat per Miguel Maria Mendizabal en “Homenaje alcirco” (pàg.18)63
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Llenguatge universal gestual, cromatisme, sonoritat, coordinació i precisió en lapresentació de l’espectacle final, farien referència a l’obra. Emoció i divertiment enl’espectador que provoca una reacció positiva.També és veritat que el món del circ que ha influenciat més als artistes, sobre totdes del moviment impressionista, és el que reflecteix una vida de penúries i tristor, d’unaforta melangia, pobre, abandonat…Proposem tot un seguit d’activitats per treballar el tema del circ des de diversesperspectives i en base a diversos artistes. Es planteja com projectes concrets per un cicle ocom activitats per tota l’escola. En definitiva, un ampli ventall de possibilitats per quel’escola ho pugui adaptar a les seves necessitats i recursos.
� Una mica d’història…
Actualment el circ ha evolucionat al nostre país respecte d’altres èpoques,afortunadament. El respecte als drets dels animals i el retorn a les habilitats sense que aixòcomporti la possibilitat d’un desenllaç fatídic de l’espectacle, ha tret morbositatinnecessària. La preocupació per una presentació acurada del vestuari, musica, llums,habilitats i escenari, composta una professionalització necessària fa molt temps.S’afirma que van ser els grecs que van introduir el circ a les nostres terres establint-se a la colònia d’Emporion (Empúries, Girona) al segle VI a. J) Desprès es van estendre capal sud arribant a Kallipolis (Barcelona). Els romans van continuar el camí del grecsconstruint teatres i circs, aquests últims bastants diferents dels actuals. A Tarraco(Tarragona)  van construir un gran circ que ocupava uns 360 x 100 m.La utilització d’animals en els espectacles de circ ha estat molt discutida en elsúltims temps. Fins i tot, s’ha fet boicot a alguns d’ells que basaven l’espectacle en lademostració de les habilitats de tigres, cavalls, gossos i fins i tot ossos. Aquest costumprové de l’època romana on s’utilitzaven animals salvatges atrapats durant les conquestesdels diferents pobles. A l’edat mitjana (1104), els àrabs, convidats a les festes en honor delfill del senyor de la Vila de Cardona on el nomenaven cavaller, van portar com a regal, unespectacle nou que va seduir als cristians, introduint els braus en l’espectacle. D’aquí vasorgir més tard la “fiesta taurina”.“ Pero la fiesta que causó más admiración y dejó a todos con sobresalto fue la que dieron losAlkaikes: hicieron conducir a Cardona desde las tierras de sus dominios, cuatro bueyes fieros y,entrándolos, uno a uno dentro de la plaza de la villa, previamente cerrada con grandes tablones, loscorrían con sus caballos y seguidamente los mataban”64

Prosseguim…Un aspecte del circ que a vegades desconeixem, es que existien circs estables a lesciutats com per exemple el Circ Olympia de Barcelona que va estar des de 1924 a 1947 ala ciutat fins que es va enderrocar. Abans, al 1879 Vicente G. Alegria, va construir un circfix anomenat el Circ Alegria (us sona el nom?). Hi assistia l’aristocràcia que va fer d’aquestcirc, situat al centre de la ciutat, un lloc de reunió habitual.

                                               
64 Jacinto Vilardaga citat a la pàg. 48 per Josep Vinyes i Sabatés en “El circo en Barcelona” del llibre abanscitat.
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DIVERSES VISIONS DELS ARTISTES SOBRE EL TEMAActivitat per tots els cicles

CICLE INICIAL I MITJÀJoan Amat
El circ es relaciona al nostre país amb la primavera il’estiu. És en aquesta època quan les carpes dels circs esveuen més, unides als envelats de les fires i festes delspobles d’arreu de Catalunya. El pintor Josep Amat, deixaconstància d’aquest fet en les seves pintures. Totes ellespresenten un ambient alegre i festiu mediterrani de SantFeliu de Guíxols.

La casa de l’artista 1945. Oli sobre tela. 60 x 81 cm. Abadia de Montserrat.

Josep Amat Pagès(Barcelona 1901-1991)

Carpa de circ anys 60

Atraccions s/d Circ 1953

Carpa de circ 1965 Carpa de circ 1978

Carpa de circ en la fira Envelat 1964

Fira 1972 Atraccions 1952
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A Josep Amat li agradava reflectir aquest ambient alegre i pinta la carpa blau i blanca overmella i blanca. És al circ vist des de fora com una construcció fràgil i efímera (que nodura gaire). Altres artistes s’han dedicat a mostrar-nos aspectes diferents del món del circ.
A partir de l’obra de Josep Amat, plantegem una activitat sobre les arquitectures del circ: lescarpes. Aquesta, amb els seus colors senzills però visualment atractius, criden l’atenció delsvianants cap a l’espectacle. Aquesta activitat pot plantejar-se de varies formes segons a quiva dirigida: Si és per cicle inicial els hi donarem una plantilla senzilla que hauran de acolorir,doblegar i enganxar. Si és per cicle mig podem proposar a partir també de plantilles, laconstrucció d’un escenari de circ i si és pel cicle superior, buscarem la col·laboració del’àrea de matemàtiques per dibuixar una carpa, retallar-la, acolorir-la i muntar-la en grups,presentant una maqueta amb un entorn.Aquestes són algunes maquetes que hem trobat i que són força senzilles o si més no, podendonar una idea del que es pretén.

1. carpa de tela2. carpa decartró3. carpa 2desplegada4. escenari defusta

CICLE SUPERIOR1. Picasso i el circ
A Picasso, com a la gent de la seva època, li agradava força el circ. A Barcelona i a Paris,anava als espectacles de circs permanents i dibuixava el que veia. Aquest costum de portar sempreuna llibreta a sobre per captar tot allò que els interessava és molt convenient si voleu dibuixar bé.

 1 2 3 4 5

6

7 8 9 10

1. Família d’acròbates 1905 /2. Amazona 1905/3. Esbós per equilibristes 1905/ 4. Esbósper Arcadia 1906/ 5 Família de saltimbanquis 1905/ 6. Organillero v/ 7. Simi assegut1905/ 8. Família d’equilibristes 1905/ 9. Noi del cavall 1906/ 10. Noi del gos 1905.
Com podem veure en aquestes imatges, l’aspecte del circ que agradava a Picasso era els actors, elsartistes. Interessat pel cos humà i el seu moviment, moltes vegades veiem aquest cos en joc amb un
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objecte, calculant les habilitats com en Família d’equilibristes o bé comparat amb un animal, amb unacerta unió perfecta com en Amazona.
En aquesta altre obra utilitza la tècnica d’impressiólitogràfica per representar un escenari quasiabstracte, amb un gran moviment a la pista quecontrasta amb la amplia banda que rodeja l’escena,corresponent als espectadors.
Aquesta obra ens interessa per que utilitza unatècnica d’impressió similar en els resultats allinòleum i que és la que utilitzarem en el ciclesuperior.Proposem a partir del tema, la realització d’unjoc de cartes impreses amb la tècnica.Serà important la investigació gràfica que se’n faci per trobar imatges 65 i maneres derepresentar. També s’ha de tenir en compte que totes les cartes responen a un tema. Sis’escull personatges de circ, tots hauran de presentar-se en una actitud determinada (la mésrecurrent és el personatge actuant) i sota un estil similar. Si posteriorment es decideixacolorir una mica els dibuixos, la forma de fer-lo també ha de ser similar.Es a dir que la dificultat i alhora l’objectiu d’aquesta activitat és aconseguir que un grupclasse es posi d’acord, col·labori, prengui decisions i obtingui uns resultats satisfactoris.Cada carta ha de tenir unes mides grans per facilitar la feina i a l’hora que es puguin fer servir.Proposem: 10 x 15 cm.com a mínim. Una vegada imprès el dibuix, s’enganxa en una cartolinavermella. Es poden arrodonir els cantons utilitzant una plantilla per tal que totes les cartes siguiniguals. Aquestes són un model antic que us poden donar una idea. Recordeu que si es fan lletres onombres han d’anar al revés com en un mirall. Es millor fer-los a mà amb posterioritat, deixant unlloc buit en el cantó on vagi el nombre. És fàcil trobar cartes amb aquest motiu a les tendestradicionals de joguines.

Joc antic de cartes. Cada carta és unpersonatge de circ.

                                               
65 Al cd hi trobareu dibuixos d’artistes catalans i  no catalans (carpeta cartes) que poden servir d’orientació perdecidir els dibuixos a fer.
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2. Els móns imaginaris.66
El circ forma part d’un món imaginari extens i ric. En aquestes línies intentarem fer unrecorregut per aquestes altres manifestacions artístiques impregnades, naturalment , per l’art quedesenvolupa amb més potencia si cal, la fantasia, la imaginació i la màgia.Les fires. El monstre com atracció de fira. Dona barbuda, home elefant…Al circ també existeix un personatge que porta pintada una màscara que és elpallasso. Les màscares són les manifestacions pot ser més antigues de éssers imaginaris ifantàstics. A les tribus primitives (a l’Àfrica, cultures xamàniques del nord d’Europa, indisdel nord oest d’Amèrica, els katxines i salacots del sud-est dels Estats Units i les tradicionsd’Àsia) representen encara morts, animals, monstres i déus. També es fan ninots els qualssón l’inici dels titelles.En les arts plàstiques, Alexandre Calders, gran amic de Picasso, vaconstruir tot una sèrie de ninots la característica dels quals era quepodien moure’s i fer una representació escènica. Segur que Calders, amés de molta inventiva i unes ganes de jugar que no s’acabava mai,coneixia algunes de les figures articulades tradicionals com les delspobles mexicans, o els titelles xinesos.

“Mulian”, òpera ritual de la província de Hunan, a la Xina.Els actors es mouen com titelles i aquestes són utilitzades en l’òpera

Els japonesos (bunraku japonès), que amb el xinesos tenen un teatre ric amb titelles imàscares, pensen que la paraula és filla de la terra i l’objecte del cel. Posar ambdues a l’escenarisignifica l’encontre.Animar un objecte immòbil, donar-li vida, comença quan s’observa un objecte, se’lmanipula, se li afegeix mecanismes o se’l fa viure mitjançant el cine o un programa d’animació del’ordinador. Llavors l’objecte pren la vida del que se la dona, de la persona que pensa com provocar-li moviment i animar-lo. La llum, les imatges, l’escenari, el joc del cos humà i l’objecte en una dansasimbiòtica…es a dir, el món on col·loquem l’objecte perquè visqui, l’escenari, serà un altre elementdecisiu per fer creïble aquest món imaginat.

Esquelet animat pel pes dels pèndols.Joguina mexicana. Musée de l’Homme. Paris

El moviment artístic italià d’entreguerres anomenat futurisme és el primer que reivindica la màquinacom a objecte artístic. Afegir a un objecte un mecanisme pot donar-li la vida que necessita i crearespectacle. Els autòmats són construccions mecàniques amb semblances amb els humans que esmouen per si mateixos.El moviment dadà es va identificar amb la vida de les titelles en els seus espectacles. 67 Representaval’heroi.
                                               
66 Aquest text té el seu origen en algunes de les idees desenvolupades en els llibre i el material audiovisual quedetallem al final com a bibliografia específica. Aquestes idees han portat a una reflexió que és la que intentemtransmetre en el text.
67 Hanna Hölch va ser una titellaire de l’època.
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Hanna Hölch amb uns dels seus titelles.Pertanyia al moviment dadà que s’identificavaamb la vida dels titelles.Erste Internacionle Dadamesse. 1920. Galeria berlinesa.

▪ El projecte: Escultures animades de circ.Juntament amb l’àrea de ciències naturals es proposa crear una escultura animada relacionada amb unpersonatge del circ. Per això, els artistes, els infants, hauran d’aprendre els coneixements mínimssobre electricitat (circuit elèctric), física (peses, balances, contrapesos,…)per donar vida als objectes.El projecte consisteix en aplicar aquests coneixements a l’objecte desprès d’haver fer un estudi deles possibilitats, de fer proves, d’aplicar cada coneixement a la pràctica. Mentre es fa el projecte hiha tota una tasca de desenvolupament un Diari tècnic.Quan això estigui fet, cada grup presentarà la seva escultura animada en una exposició a la quees convida tota l’escola. Es fan exposicions sobre com s’ha fet i es mostra el Diari tècnic..A l’àrea de música es busquen aquelles melodies més apropiades per la instal·lació que ha d’anarrelacionada amb el circ. La possibilitat d’integrar so dins de l’escultura també s’ha de contemplar.L’àrea de visual i plàstica és el centre del projecte on ens desenvolupen la majoria de les sessions ion es presenta el projecte a partir de la Història de l’Art i la reflexió sobre la tecnologia i el seu ús.

Circ de Calder. Fanny, la ballarina.Figura animada del circ, 1926-1930 68

                                               
68 Consulteu la web que parla sobre el circ i Calderhttp://www.xtec.cat/~mmoron/L'ARTdelsegleXXal'ESCOLA/PropostesDidactiques/index1.htm
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PALLASSOS I PALLASSESActivitats per tots els cicles

LA IMATGE DELS PALLASSOS
Quina és la imatge que històricament han donat els pallassos.  Analitzem algunes de lesimatges i pot ser voldrem crear una de nova, fer una barreja o quedar-nos amb unaconcreta que ens agradi.
Hi ha un pallasso tradicional que és el Carablanca.  Aquest representa el pallasso amb seny, el llest,els trist, el comprensiu.Desprès trobem altres tipus que normalment fan tropa o van en parella amb Carablanca(també se li diu “partenaire” que es la parella artística).A Catalunya hi havia un pallasso solitari que ululava en comptes de plorar, en Charlie Rivel.
Fem un seguit de característiques dels pallassos:No tenen pel o porten barret, babaus, desmanegats, pobres o rics, innocents o savis,misteriosos (mai se li veu la cara real), tenen el nas vermell! (per què?, han begut o tenenfred?), tenen la cara blanca com una màscara…Per què s’ha donat als pallassos aquestes característiques?Fixeu-vos en les imatges d’alguns antics pallassos famosos.

Jesus Quintanal(Ponos) i RafaelEnrique (Quiquito)
El trio Rivels(René, Charlie iPolo) Foto Paul
Macku-arxiuRafael EnriqueBilbao.

CICLE INICIAL
UNA CARA PALLASSA
Cada infant dibuixa la cara d’un pallasso o una pallassa. En aquest cas es valora laespontaneïtat. És un exercici molt recomanable també per l’educació infantil. Donem unpaper quadrat de color taronja clar, pinzells i pintura blanca, vermella i sèpia. Sense llapisdibuixen sobre la cartolina, abans han de pensar quines faccions tindrà el pallasso i comcombinaran els colors. Si hi participen diverses classes proposem utilitzar un color en cadauna d’elles. Cartolina verd clar, tempera de color blanc, verd fosc i groc. Cartolina blaufosc, tempera blanca, blau clar, taronja. Cartolina morat fosc, tempera blanca, rosa i lila clar.Es fa un mosaic ajuntant totes les cartolines sense deixar espais.

CICLE MITJÀSILUETES
Finalitat: Decorar les finestres amb la silueta de pallassos en diverses activitats.Material: cartolina negra, tisores, folis, llapis, llum, focus i llençol.A l’aula es té preparat un llençol, dues llums potents i disfresses que hauran d’haver portat elsinfants per disfressar-se. Es necessiten un mínim de 6 alumnes per posar però si hi ha temps poden
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passar tots. Es tracta de que la resta dibuixi la silueta de les persones disfressades que hi han darrereel llençol, una per una. Cada figura en un dinA4 , gran.De la producció, es seleccionen unes per les finestres, altres per fer-les més petites comretallables. Les grans es quadriculen i es fan en cartolina negra que es retalla i es col·loca enuna paret, finestra…Les petites es retallen en sèrie com desplegables en paper de colors ipoden servir per decorar les parets.
CICLE SUPERIOR

UN VESTIT PEL CARABLANCA
“Els vestits dels pallassos estan fets amb els papers del bombons de xocolata,amb estrelles del naixement i teles japoneses.”Ramón Gómez . El Circ 1917

Els vestits dels pallassos han sigut una de les especialitats en del món del disseny devestits. A Paris, a principis de segle, el circ era un espectacle estable més, dels nombrososque oferia la ciutat (el circ Medrano a parís, el circ Alegria a Barcelona). Una casa o Maisonen francès, era la que feia el més famosos vestits pels Pallassos, la Maison Vicaire. Famosospallassos (Com els germans Fratelli, germà en italià) de l’època van ser vestits per aquestacasa que va imposar una moda en el vestit del circ a partir de 1931.S’experimentava amb teles i materials per fer vestits amb llums, fluorescents, depaper, amb múltiples decoracions que feien un luxe d’aquells vestits. Quan un pallassocomprava un Vicaire, havia fet una compra per tota la vida ja que era com un tresor.
El Carablanca és un pallasso que substitueix les acrobàcies pel llenguatge. Abans eraun mimo amb malles i ara parlarà fins a convertir-se en un còmic. Passa a ser un personatgemés aviat estàtic que fa ús de la intel·ligència verbal per fer riure al públic. Aquestacaracterística és la que li permet lluir vestits luxosos, lluents i molt decorats que estrencarien fàcilment en una acrobàcia o que impedirien realitzar-la. Els seus detractoranomenaven “sacs” a aquests vestits bufats i curiosament, se’ls hi ha quedat el nom.

� El sac o vestit de Carablanca
Té les mànigues molt amplies per la part superior (mànigues de fanal) i una mena defaldilla bufada amb grans butxaques. A gran distància es pot veure la decoració ja que ésbastant estable, es mou poc i fa pocs plecs.Aquest vestit s’acompanya amb un maquillatge que consisteix en enfarinar-se lacara, pintar una cella negra exagerada i portar el nas, la boca i les orelles vermelles. Al capun barret del color predominant del vestit en forma de barrets de paper o punxeguda, lescames nues i unes sabatilles a joc amb els brodats.
� L’abric o “Manteau”L’abric és també un vestit de pallasso que es treu amb més facilitat i afavoreix elcanvi de vestuari entre números de circ. La part superior és igual que la del sac i la faldillaporta fins a 9 peces que li donen volum. En aquest cas la decoració està limitada a motiusgeomètrics
� El bolero o bólero
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És una armilla curta i molt decorada, sense mànigues per posar-se a sobre del sac.El seu calat permet que es vegi la tela del vestit.
� El bocky

És un bolero completament brodat amb mànigues de fanal. Pren el seu nom delpallasso francès Bocky (Roger Meslard. Paris. 1927) . S’acompanya de pantaló alt iarrapat al cos amb una tira brodada cosida al lateral de la cama (baguette), camisa ambgorgera i corbatí.
� El golf

Es un vestit cenyit a la cintura sense faldilla, amb pantaló curt, tot brodat.

Dissenyar un vestit per un Carablanca
Els elements bàsics del procés de realització d’un vestit són:
� La maqueta
És el vestit fet en paper, en petit perquè el client sàpiga com serà la seva forma. Apartir d’aquí pot escollir la tela i els brodat o adorns que portarà.
� La tela: Mostres de telesEl patró es fa sobre tela fina de cotó i és un esbós del vestit brodat. Serveix perprovar-lo al client i adaptar la forma del vestit al cos i a les necessitats de l’espectacle.
� Patrons
A sobre d’aquest, el dissenyador dibuixa els brodats. Ha de tenir una mostra de latela i dels elements decoratius (pedres, lluentors…) que portarà.
� El brodat: Mostres de motius decoratius:TubGranadura (rocaille o rocalla)Lluentó de cubeta (cuvette o lentejuela)Galó d’estràs (galon de strass, galón)Pedres rodones, triangulars ovalades, brillants…

Es tracta de dissenyar un vestit a un pallasso. Cada persona decidirà l’estil. S’ha detreballar amb rigor el projecte de manera que qualsevol sastre o modista pugui realitzar-lo apartir del disseny del nostre Diari tècnic.S’utilitza el dibuix sobre paper  Kraft i la tèmpera.  No es fan maquetes ni patrons peròsi un recull de teles apropiades pel vestit, de motius decoratius, d’estampats i dibuixos.
Presentació del treball
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Iniciar amb una breu introducció del vestit del Carablanca per conèixer alpersonatge i la seva història.Parlar del circ i de les necessitats escèniques que ha de tenir el vestuari en relació ala distància, el moviment, el desplaçament del personatge, les llums, la mateixa característicadel personatge…S’arriba doncs al pallasso, a analitzar concretament quines característiques té elpersonatge i com el vestuari i el maquillatge pot reforçar aquestes característiques.
Explicarem doncs, la finalitat del treball i el perquè em escollit al Carablanca que ésevident ha sigut pel seus increïbles vestits plens d’imaginació i colors.Segurament aquesta forma del vestit del Carablanca no agradarà a molts infants. Iaquí esta el desafiament: fer un vestir alternatiu i més modern però tan ple de colors ifantasia com aquests. I si els agrada, dissenyar un a l’altura dels Vicaire.
Tan en un cas com en l’altre, els objectius són:1. Construir un diari visual2. Conèixer una mica més la història i la imatge gràfica dels pallassos,3. Reflexionar sobre el que ens fa riure o ens desagrada d’ells,4. Ampliar vocabulari,5. Conèixer altres oficis6. Practicar el dibuix i la pintura ràpida7. Fer classificacions8. Treballar textures9. Construir dibuixos fantàstics, decoratius i simples en la forma a partir detemàtiques diferents: animals, màscares africanes, el mar, els animals fantàstics,els divertiments, les joies, el sol, l’arc de sant Martí, les vidrieres, les teles, elcinema, els elements de la natura…tal com creava els vestits el dissenyadorGèrard Vicaire, fill del matrimoni Vicaire, iniciadors dels vestits de pallassoCarablanca.

Els dibuixos:
1. Animals:Paó, plomes, elefants, micos, serps
2. Animals fantàstics:dracs, dibuixos xinesos
3. Temes del cinema:goril·les gegants
4. Vegetació:Flors, la verdor de l’herba (tons de verd), heura, motius florals tradicionals o japonesos…
5. GeometriesCercles, triangles…
6. Elementsarc de sant Martí aplicat a diverses formes geomètriques fetes amb lluentors, la neu, l’aigua, el calor, lescascades, les muntanyes nevades, el mar i els elements relacionats (petxines, caragoles, corall, cavallets de mar,flames, flames fluorescents,
7. Finestres i vitrallsVitralls geomètrics, àrabs, medievals…
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8. JoiesJoies dibuixades al vestit que es transforma en una gran joia.
9. MàscaresTenint en compta la forma del cos, les màscares miren des del vestit.
10. LleureJocs de cartes, parxís, escacs, monopoli, ruleta, fires, cavallets, atraccions variades, fanals de festa, pastissos
11. CerclesCercles de rodes oscades inspirades en la pel·lícula “Temps moderns” de Charles Chaplin., cercles concèntricscom el que fan els còdols de l’aigua, sols, llunes, esclats,

LA MA COM A PERSONATGE DE CIRCEL CIRC EN CÒMICEL CARTELL DE CIRC
LES PEL·LÍCULES

CICLE INICIAL
LA MA COM A PERSONATGE DE CIRC
Aquesta és una activitat de creació i fantasia lliure que té com objectiu immediat la creaciód’una sèrie de personatges utilitzant les mans, objectes, maquillatge… i que finalment esfotografia. Ja en un altre activitat, es proposa la creació d’un conte fet pel alumnes per a elsalumnes i aquesta segueix les mateixes pautes. En aquest cas, són els petits que a través deljoc acabaran creant una sèrie d’imatges i històries que recollirem a nivell fotogràfic i sonor.El conte es por escoltar i veure.
Materials: mitjons, botons grans, ulleres paper, retoladors, llanes, maquillatge…
Quins són els personatges del circ?. Hi ha una llista llarga en targetes que porten el nom,una imatge i una petita descripció. Es reparteixen i cada un ha de intentar representar elpersonatge que li ha tocat amb les mans (està permès l’intercanvi com és natural). Abans,els hi mostrem una sèrie d’imatges o bé se’ls hi fa una demostració. Hi ha contes moltil·lustratius del tema que també es poden agafar com introducció.
Una vegada  obtinguts els personatges els fotografien. L’escenari és un cartró negre de fons i lamàquina amb trípode que els hi espera en un racó. Són els mateixos infants que fan entre ells lesfotografies amb supervisió de l’adult.Aquestes fotografies poden ser un conte digital o bé es poden imprimir i muntar un o variscontes per la Biblioteca (aquesta és la proposta que recomanem)En col·laboració amb informàtica o audiovisuals, es realitza una sessió on els infants gravenun comentari sobre el seu personatge per presentar-lo dient el nom, la funció dins del circ, iinventant-se unes característiques pròpies,. Així la història serà “el circ i els seuspersonatges”.
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Màquines enigmàtiques de la por.Daniel Depoutot

Somriure del monstre.
Hugo e Inés. “Contespetits”

CICLE MIG
EL CIRC EN CÒMIC
▪ Històries del circ

Còmic totalment recomanable a partir de cicle superior. Utilització de dibuixos en totsels cicles. Són 4 volums. Volum 2 en la Biblioteca de Nou Barris de Barcelona dedicada alcirc.Guió: David Chauvel. Dibuixos: Cyril Pedrosa. Ring Circus 2. Los inocentes.Norma ed. Col. Extracolor, 210. Octubre 2004. Barcelona
Proposem realitzar un còmic individual en el que cada persona haurà d’inventar una petitahistòria o tira a partir d’un personatge que li ha tocat.L’objectiu és treballar la figura humana en moviment, les siluetes i les ombres i saber buscarles característiques principals d’un personatge per treure tot el profit en un dibuix.
Naturalment el recull d’informació gràfica per crear una història i construir un personatgeés molt important. Demanem la col·laboració de l’àrea de llengua anglesa per realitzarun senzill guió.

* ExemplePersonatge: PitonissaDefinició: Una pitonissa és una dona que llegeix (endevina) el futur per mitjà de cartes(tarot), boles de vidre, restes del cafè, aigua, la mà…S’associa a la ètnia gitana ja que enprincipi, eren gitanes les que es dedicaven a aquest ofici. Per tant, les pitonisses solienvestir-se amb grosses arracades, faldes llargues i vistoses, mocadors al cap…encara que nofossin gitanes.El personatge prové de Grècia, de l’Oracle de Delfos. Els grecs acudien a unes donessacerdotesses anomenades Pitonisses perquè l’endevinessin el futur o per plantejarpreguntes sobre qüestions que els hi preocupaven. Aquestes dones havien de viure sempreen el temple. El nom Pitonissa prové de la serp Pitó que vivia en un cova de Delfos i a laque Apol·lo va matar per apoderar-se de la seva saviesa (segons la mitologia grega). Llavorsla serp era símbol de saviesa i no del mal com a l’edat mitjana.http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos



194

Elements d’una Pitonissa: mussol, cartes, carro, bola de vidre, vestit, entorn fosc ivermell, gat negre, sol, lluna, estels, planetes…Recull d’informació gràfica sobre aquests elements i les pitonisses. Es important tenir unarxiu d’imatges a l’aula classificat clarament segons les necessitats. Aquest es pot fer entretots i ampliar al llarg dels cursos. Ha de ser de qualitat perquè el resultat també ho sigui.Inici dels esbossos sobre les característiques per trobar el personatge.Proporcions. De front i perfil sobre les línies d’alçada.
Moviments: amb ajuda dels ninots articulats es fan els esbossos dels personatge en lessituacions decidides en el guió (asseguda, caminant…)Concreció de les vinyetes: Grandària, nombre, distribució…Realització dels dibuixos en les vinyetes (si són proporcionals, es pot dibuixar en unagrandària més gran i després reduir el dibuix amb la fotocopiadora. Es calca en la taula dellum o finestra i s’acoloreix.

CICLE SUPERIOREL CARTELL
Jugar amb els colors primaris i secundaris. Harmònics i complementaris. Juguem amb lataca i la intersecció dels colors primaris que provocaran colors secundaris. La silueta de lesfigures en aquesta ocasió es juga amb la deformació per produir il·lustracions interessantsque tinguin moviment. Les pautes bàsiques de composició s’han de seguir aplicant la lògica.A cada curs fem un encàrrec i mostrem unes pautes de composició perquè les desenvolupin

Història del cartell
El cartell com a tal, inicia la seva història al s. XIX, amb una figura clau de l’art, Toulouse
Lautrec, continua amb el modernisme amb la figura de Mucha i a Catalunya amb RamónCasas 69. Al s. XX, Capiello avança els principis moderns del cartell, Cassandre,Sauvignac…L’època daurada del cartell es dona a Europa i als Estats Units entre 1880 i 1914 (Primera GuerraMundial) lligat  a l’etapa de desenvolupament urbà i industrial.
Funció del cartell
▪ Ha d’informar
▪ Ha d’agradar visualment
▪ Ha d’ atraure l’atenció de l’espectador.
Per aconseguir aquests objectius:
▪ Ha de ser de lectura fàcil (imatge i text simple)
▪ Ha d’estar ben composat
▪ Ha de ser agradable o impactar estèticament.
▪ Ha de jugar amb els colors o la llum per atraure l’atenció

                                               
▪ 69 Consulteu Ramón Casas i el cartell. Catàleg de l’exposició: La imatge sobre el mur. MuVIMValència. 2005
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▪ Finalment, s’ha de considerar el lloc des d’on serà contemplat que determinaràl’amplada del cartell, el cos de la tipografia…
Slogan

Si s’ha de posar una frase que acompanyi el dibuix, s’ha de tenir en compte que aquesta potser 70:Informativa: simplement dona les dades que interessen. Per exemple: Circ Puça. PlaçaMajor. Del 27 a 32 de juliol del 3000.
Ordre. Vine al circ!Amenaça: Si no vens, t’avorriràs.Convicció: Gaudiràs de l’espectacle.Suggestió: Mai has vist un espectacle com aquest. (La suggestió es pot aconseguir perla imatge i el color.)Associació: Utilitzar paraules que portin a una associació d’idees.Repetició i joc de paraules: Crac, crec, croc, Circ CricReflex condicionat. Mira com es diverteix el pallasso. (Si veus al pallasso tu també etdivertiràs.)Afalagar al receptor del missatge: Tu saps divertir-te. Tu vens al CircArgumentació: No et perdis aquest espectacle. Últims dies.Argument tècnic: Riure fa feliç.
Atracció surrealista o fantàstica: Un món d’il·lusió t’espera.  L’home serp en acció!
La composició
Per estudiar la composició que utilitzen alguns artistes mostrem alguns exemples.
Hi ha un cartell de Joan Miró de 1937, “Aidez l’Espagne” que per les seves característiquesde color i d’estil podem comentar com exemple d’utilització dels colors bàsics de la paleta ide la composició, la simplicitat dels elements i la modernitat que es veu en l’abstracció de lafigura, la deformació que implica un reforçament ideològic i la potencia i contrast del colorper ressaltar aquells punts bàsics. També el famós cartell fotogràfic dePere Català i Pic de 1938. Aixafem el feixisme! És un exemple de bonacomposició, simbolisme d’imatges i, en aquest cas amb la llum,dramatització del missatge.71Però sobretot ens fixarem en Ramón Casas. 72
Hi ha uns quants cartells de Ramón Casas que trobem imprescindibles decomentar ja sigui per la mateixa composició com per algun tret que el fanespecial i és aquest “especial” el que demanarem que busqui el nostre
                                               
▪ 70 Aquesta classificació està basada en les idees manifestades al llibre de ENEL, FRANÇOISE. (1977)

El cartel: Lenguaje, funciones, retórica.València. Fernando Torres editor (Encara que és antic, té parts encara vigents, simplificades i amb unllenguatge planer.)
▪ 71 Els podeu trobar amb comentaris al llibre GUERRA, A. GARCIA, M. ARÓSTEGUI, J.JACKSON, G. BRIHUEGA, J. SATUÉ, E.  Carteles de la guerra 1936 – 1939.Col·lecció Fundació Pablo Iglesias. Lunwerg ed. 2004 Al cd hi trobareu les imatges.
72 Hi ha una important col·lecció de cartells d’aquest artista al MNAC al Gabinet de Dibuixos iGravats.



196

alumnat a l’hora de fer cartells.
▪ Quatre Gats. Pere Romeu. Cartell, litografia a color (59,7 x 36, 4 cm) Lit. Utrillo &Rialp, Barcelona, 1900. MNAC/GDG 1046/C MNACPere Romeu era el propietari dels 4 gats i amic dels pintors Ramón Casas, Rusiñol, Clarasó… El quedestaca del cartell és el punt de vista, des de dintre de la barra, mirant a l’espectador i convidant-lo aentrar amb una impressionant figura que a la vegada inspira confiança i respecte. Ens ofereix eldivertiment que queda força evidentment plasmat amb un fons de mans, copes i moviment anònim i enun tercer pla, la característica finestra dels 4 gats. Si dividim en dos el cartell mitjançant un eix vertical,trobem el braç de Romeu en la divisió, a la dreta, omplint una bona part del cartell, la seva figura vestidaamb un abric o bata llarg i que segueix en la part inferior - esquerra del cartell gràcies a la seva cama. Labarra divideix el cartell horitzontalment i emmarca el segon pla que ocupa ¼ superior, L’altre quart és peltercer pla i pel nom de la cerveseria. Només utilitza el groc, el blau, el negre i el blanc.Ara passem aquesta idea a un cartell de circ. Escollim per un primer pla imponent, un pallasso que ambun divertir vestit fa equilibris amb una cadira a nas, amb boles o el que vulguem però situat a una certaaltura, per exemple sobre un calaix. Està situat al marge dret recolzat sobre una cama. L’altre la té enequilibri cap a l’esquerra del cartell. El braç dret el té en posició horitzontal i divideix el cartell en duespart. En segon pla (part superior) veiem boles, cintes, colors, aros formant una composició“desordenada”. Al fons, la carpa del circ mig dibuixada pels colors vermell i blanc.
▪ RACC Copa Tibidabo. Cartell (104 x 75 cm) 1914. Col Jordi CarullaEn aquest cas hi ha un esquema compositiu molt semblant però es reforça més en laverticalitat. Un primer terme d’un personatge i un fons a la dreta on es desenvolupa lacarrera. L’horitzó insinua el perfil del Tibidabo. Passat a circ, per exemple, unpersonatge de circ, el venedor d’entrades, per exemple amb barret de copa i lacaravana del circ que s’aproxima a la ciutat de Barcelona. L’horitzó és avui en dia méscomplex i el perfil del Tibidabo hi té molts elements que fan inconfusible la ciutat deBarcelona.

El color
Perquè un cartell sigui atraient, ha de tenir colors vistosos i ben combinats. En aquest cas,l’exercici de color es basa en utilitzar una paleta bàsica de primaris i secundaris amb el blanci el negre. Es farà incís en l’harmonia del color i els colors complementaris. L’exercici decolor es basa en produir colors plans i en conjunt, crear un joc d’interseccions bencomposades.Recordem la simplicitat de color en el cartell de Ramón Casas dels “4 gats” i del Picasso “Aidez al’Espagne”.
Cartells de circ

▪ Tots els exemples gràfics han d’estar presents en l’aula. També l’esquema dels tipus defrases que es poden utilitzar i les funcions del cartell. Aquests són els conceptes bàsicssobre cartellisme que han d’aprendre els infants en acabar el treball. A més del procésde desenvolupament d’un cartell des de la idea a la realització.
▪ Tècnicament es treballa la taca, el contorn, la composició, l’aplicació del color sense
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textura, la tipografia…
▪ Material: llapis i dinA4 i dinA3. Tempera bàsica. Models tipogràfics per retallar. Pinzellsde diferents mides. Del material gràfic i la resta, ha de tenir cura el grup fins al final.

Organització de les sessions: Cartell del circ de l’escola.
1. La primera sessió és més aviat organitzativa i de presentació. S’explica el treball, es presenta lapart conceptual i d’anàlisi de cartells, es fan els grups…2. Es desenvolupen idees amb el grup classe, possibilitats, pluja d’idees i conceptes,anàlisis de material gràfic i sonor: retalls, llibres, pel·lícules del circ du soleil, musica decirc, personatges, contes, còmics, siluetes, fotocopies, tipografies…Sessió d’observació,comentari, aclariments. S’avisa de que poden portar tot el material que vulguin i que elcartell ha de tenir unes característiques determinades ja que és un medi per treballarcontorn i color. En aquest cas el grup aportarà el concepte i la realització que serà unapart fonamental per l’èxit del cartell.
3. Grup petit. Cada un rep un dossier amb un tipus de material gràfic que ha d’analitzar.El petit grup pot aportar material propi per enriquir el dossier i fins i tot substituir-lopel que s'ha donat. En base a aquest material faran una proposta que hauran depresentar dibuixada en la propera sessió.  Una vegada modificada, millorada, endefinitiva, aprovada la idea pel conjunt de la classe, es passa a fer una maqueta prèvia endinA3 del cartell. Es torna a presentar al grup classe que podrà opinar i fer propostes demillora. Per últim, realització del cartell  que ha de presentar-se enganxat en un suportcartró en dinA3 que facilitarem.
4. Finalment es valora la tècnica, la realització, la idea, la composició, el treball en grup i elresultat estètic.

LES PEL·LÍCULES
1. L’HOME ELEFANT
Durant l'època victoriana, Frederick Treves, un
cirurgià famós de Londres, descobreix en una
atracció de fira l'home elefant, un desgraciat a qui
una malaltia havia hipertrofiat i deformat
horriblement la cara. Treves s'adona que aquell ser,
que en realitat es diu John Merrick, no és cap idiota
com la gent creu, sinó que té una gran sensibilitat i
intel·ligència. Com que Merrick pateix bronquitis
aguda, Treves l'arrabassa de les mans del seu
"propietari", el borratxo Bytes, que el maltractava.
Però Bytes no es resigna a perdre la seva font
d'ingressos i segresta Merrick per endur-se'l a
Bèlgica, on l'explota com un animal durant dos
anys. Ajudat per uns nans, Merrick aconsegueix fugir i tornar a Londres.
Basada en la història de Joseph Merrick  http://ca.wikipedia.org/wiki/Joseph_Merrick
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Producció: Jonathan Sanger per a Brooksfilms, 1980Direcció: David LynchGuió: Christopher DeVore, Eric Bergren i David Lynch, basat en "The Elephant Man andOther Reminiscences", de Sir Frederick Treves, i en "The Elephant Man, a Study inHuman Dignity", d'Ashley MontaguMúsica: John MorrisFotografia: Freddie Francis (blanc i negre)
Intèrprets: Anthony Hopkins (Frederick Treves)John Hurt (John Merrick)John Gielgud (Carr Gomm)Anne Bancroft (senyora Kendal)Freddie Jones (Bytes)Wendy Hiller (senyora Mothershead)

2. EL CIRC. CHARLES CHAPLINCharles Chaplin és un rodamón que es veu perseguit per la policia i es refugia en la pistad’un circ. Allà l’espectacle continua . Allà troba a s’enamora d’una amazona.Va ser una pel·lícula de gran èxit però els problemes durant el rodatge van fer que Chaplinla rebutgés ocultant totes les copies.
Guió i direcció: Charles ChaplinAny: 1928
Estudi: Charles Chaplin Productions/United ArtistsIntèrprets:Allan García: Amo del circCharles Chaplin: RodamónMerna Kennedy: amazonaoHarry Crocker: EquilibristaGeorge Davis: MagHenry Bergman: Pallasso
http://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
3. DUMBOLes cigonyes porten, com cada any, els bebès a les mares d’un circ. La mare elefant rep unpetit amb unes extraordinàries orelles. El que es considera un defecte per la resta del circ,serà el triomf en l’espectacle i l’inici d’unes quantes aventures. La seva mare i l’amic ratolí eldefensaran de les burles: Dumbo prové de la paraula despectiva anglesa dumb (mut). Unamica lacrimògena, com totes les de DisneyDumbo és el quart llargmetratge animat que va fer Walt Disney. Està basat en un llibreinfantil del mateix títol de Helen Aberson i illustrat per Harold Perl
Estrenada el 23 d’octubre de 1941Director: Ben ShapesteenGuió: Joe Grant & Dick HuemerMúsica Oliver Wallace & Frank Churchill
País: USAProductora: RKO  radio picturesDibuixos animats.
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http://www.adisney.com/personajes/dumbo/index.htmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Dumbo

* Per comentar les pel·lícules que recomanem i trobar molts suggeriments mireu la pàgina:
http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/

• Totes les pel·lícules recomanades es poden trobar en DVD, fàcilment.

SABATES DE CIRCFESTA FINALActivitat intercicles

▪ Les sabates del circ
Aquesta és una activitat de col·laboració entre els cicles. Es demana a l’alumnat d’infantil icicle inicial que portin totes aquelles sabates que tinguin a casa i que ja no facin servir. Eldia de la recollida es té preparada una gran  capsa per classe on hi podran dipositar lessabates i un personatge de circ, el mag misteriós passa a buscar-la amb els seus ajudants quetrobaran força pesades les capses i els hi serà impossible moure-les, fins que el mag intervéi les fa més lleugeres. És en aquest  moment que la colla d’ajudants pot emportar-se-la.Aquests personatges són del cicle superior.Una vegada tinguem tot el material sabater exposat a l’aula de treball, es passa a discutir aquins personatges podrien correspondre cada parella de sabates 8es va deixant un paper asobre de cada parell amb el nom del personatge) i quines transformacions caldrien. Cadagrup s’encarrega de transformar, com a mínim 1 parell. El material accessori és:
▪ Tempera daurada i platejada o esprai dels colors primaris, negre i blanc(atenció amb elsesprais i la seva utilització), purpurina, llanes i pompons, cintes, petits objectes defantasia, botons, llaços…
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En aquest moment, si teniu material gràfic (catàlegs de sabates per exemple) seriainteressant consultar-lo.
Mentrestant, el cicle mig treballa escultures de fang dels personatges decidits pel ciclesuperior per fer les sabates. D’aquesta manera, en l’exposició hi quedarà la mostra delpersonatge i la sabata al costat. Aquestes figures han de treballar-se a partir del moviment,no han de ser pintades ni polides i han de tenir una base  de filferro.Si ho trobeu complicat pel nivell encara no prou tècnic de l’alumnat de la vostra escola, hi ha duesalternatives: Fer els personatges amb plastilina o fer-los amb material reciclat i en aquest cas usrecomanem el llibre de……….d’on traureu  models i idees.A l’hora de fer l’exposició l’alumnat de cicle inicial pot aportar les carpes de circ que escol·loquen formant un camí en direcció a l’exposició de sabates i figures que simbolitzal’interior de la carpa. Aquest camí és com el reclam que la grandiositat de la carpa exerceix.Si es possible situeu al terra un camí vermell com si fos una catifa i al fons de les parets onhi ha exposades les sabates i figures, unes tires de tela vermella i blanca verticals que imitinla carpa. També us proposem que completeu l’exposició amb una bona música de circ quetrobareu per l’ocasió en qualsevol biblioteca.
Es una meravellosa exposició per la festa de Carnaval. I si les disfresses van en la mateixa línia, nosabrem distingir entre una escola i un circ.

FESTA FINAL
• Titelles amb globus
Personatges relacionats amb el circ fets amb globus.Al cd hi trobareu exemples.

SORTIDES RECOMANADES:
1. Circ de Nou Barris. Barcelona. Escola i espectacles.2. Museu del circ  a BergaCol·lecció cedida per Josep Vinyes del món del circ, consta de fotografies, cartells,programes de mà, objectes de món del circ, bibliografia... Dotat d’un nou espaid’exposició remodelat especialment tal i com es mereix una col·lecció tan especial comaquesta.Plaça del Doctor Saló, 608600 - BergaTel. 938 211 384 Fax. 938 221 155Horaris: Dissabtes i Diumenges: d’11h a 14 h i de 18 h a 20:30 h. Dies laborables:Visites concertades. Entrada gratuïta3. Museu Picasso. Exposició sobre Picasso i el circ (temporal). Molts quadres relacionatsamb el tema. www.museupicasso.bcn.es
▪ BIBLIOGRAFIA
1. Josep Amat, escenes d’estiu i de festa major. Catàleg exposició estiu 2001
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Museu Història sant Feliu de Guíxols Fundació privada pintor Josep Amat.
2. Roule le circ. Llibre de l’exposició per l’Année des Arts du Cirque. Ed. Magellan &Cie./ Musée Auto, Moto, Vélo de Châtellerault. Paris 2002.
3. PUJOLBOIRA. Circus. Circ Raluy. Ed. Circ Raluy. Girona1998
4. Escenes de l’imaginari. Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles deBarcelona. XXV aniversari. Institut del teatre. Diputació de Barcelona.  Barcelona.1998.
5. Circo contemporáneo catalan. El arte del riesgo. Direcció de Jordi Jané i Joan MariaMinguet. Generalitat de Catalunya. Krtu. 2006
6. VINUELA, PEPE.( 2003) Bestiario del circo. Il·lustracions Miquel Cubero. GrupoMedusa Ediciones. Bestiarios de Medusa. Madrid. Adlan i el circ frediani (jocs

icaris). Exposició del 19 de desembre de 1977 a 1 de març de 1998. Sales d’exposicionsde Can Palauet Mataró
7. VICAIRE. El vestit de Carablanca. 11è festival Internacional de pallassos- MemorialCharlie Rivel . Cornellà de Llobregat, 20 novembre a 2 desembre 2004.
8. RHONA BITNER. (1998)Circus. Ed. Universidad de Salamanca. (Conte ambfotografies)
9. Le grande Parade. Portrait de l’artiste en clown. Catàleg. Jean Clair.  Ed. Gallimardmusée Beaux Arts de Canadà.  1985.
10. El universo de Calder. Jean Lipman IVAM Centtre Julio Gonzalez 1992. GeneralitatValenciana.
El còmic1. Guió: David Chauvel. Dibuixos: Cyril Pedrosa. Ring Circus 1, 2.,3 i 4Norma ed. Col. Extracolor, 210. Octubre 2004. Barcelona
El conte1. SOLCHAGA, JAVIER. (2004). El circo.Col. Sopa de libros. Recicla y construye. Barcelona. Anaya
El cartell1. Ramón Casas i el cartell. Catàleg de l’exposició: La imatge sobre el mur. MuVIMValència. 20052. GUERRA, A. GARCIA, M. ARÓSTEGUI, J. JACKSON, G. BRIHUEGA, J.SATUÉ, E.  Carteles de la guerra 1936 – 1939.Col·lecció Fundació Pablo Iglesias. Lunwerg ed. 2004
▪ DVD1. Vilardebo, Carlos (2004)  La Magia de Calder. França. Original de 1926

� FILMS SOBRE EL CIRC
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1980. L’home elefant. Títol original: The elephant man. David Lynch   ?     El mohamed el kebir clown Mohamed Youssef Chahine Egipte1970 Los pallasos de F. Fellini1968 El circo. Atef Salem Inter: Hasan Youssef , Nabila, Aibid, Mohamed Oudh. Egipto1967 Circus of fear. John Moxey. Christofer Lee1963. Le mari de la femme a barbe. Marco ferreri.1960. Circus of horror Sidney Hayers . Anton Briffing1955. Le petit cirque D. Colonb Dunant. France.1954. Le circle enchante Marc Gastyne. Circo Medrano. Producció Franfilmdis.1954 La strada. Fellini1953. La noche de un pallaso Ingmar Bergman1952. Man on a tightrope Elia Kazan1951. el circo alegre. Jiri Trnka animacion checoslovakia1941. Dumbo. Harold Pearl USA Productora RKO Dibuixos animats.1939. Phantom circus. Ford Beebe. Bela Lugosi. USA1932. Freaks, la monstrueuse parade. Tod Browning. USA1927. Circus. Charles Chaplin USA. Producida United artists1926. Cirque Calder . Carlos Villardebo. Francia. Animació.1925. Koko the clown. Max i Dave Fleischer. Tires animades.1900. Vies comiques prises au nouveau cirque. Germans Lumière. França.1897. Auguste et Bill. George Méliès. France.
▪ Altres pel·lícules sobre el món imaginari
1. Pinotxo
2. Freaks. Tod Browning. 19323. Batman i Robin4. Pesadillas. De qui és la vida de les marionetes?5. el Golem de Paul Weggener. 1920.6. Nosferatu. F. Murnau. 19227. Metròpolis. Fritz Lang. 19278. El planeta prohibit. Fred McLeod wilcox. 19569. Robocop10. 2001. Odissea en l’espai.11. El viatge fantàstic de Simbad. Gordon Hessler12. Dràcula. Bela Lugosi. Tod Browning. 1931
▪ WEB
Propostes didàctiques de Mar Morón sobre art del segle XX. Hi ha un apartat dedicat alcirc i a Calder. Treball fet dins una llicència d’estudis al 2006.http://www.xtec.cat/~mmoron/L'ARTdelsegleXXal'ESCOLA/PropostesDidactiques/index1.htm

MuseusMuseu virtual del circ (en alemany). Imatges interessants.http://www.circusmuseum.nl/
Museu del circ a Berga:http://www.altbergueda.com/cat/fitxes_museus/fitxa_circ.htmlImatges:
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www.todocoleccion.nethttp://www.tesorosdelayer.com
Circ amb animals:http://www.esmadrid.com/circoprice/index.do  (amb espai per exposicions)http://www.circoamericano.com/
Sense animals:http://www.circogranfele.com/ València.www.cirquedusoleil.comhttp://www.raluy.com/home.html Pocs animals i domèstics. Circ català.
Artistes Vídeo: Antoni Abadhttp://encina.pntic.mec.es/~jarv0000/abad.htmhttp://www.iua.upf.es/~abad/sisif/CVcat.htm
• ALTRES TEMES:
1. El carnaval de Venècia. La comèdia de l’art. El bufó.
2. Joguines.3. El monstre representat com imaginari en màscares i titelles al teatre i posteriormental cine: King-Kong, Frankestein, Nosferatu, l’home invisible, Alien, Terminator…4. Pere català i pic. Fotògraf fotomuntatge. El fotomuntatge o la creació del circ.

• ARTISTES INSPIRATS PEL TEMA DEL CIRC
1. Artistes catalansSert, Josep AmatModest Cuixart.Joan Junceda i SuperviaJosep Granyer i GiraltMaria ClavéPere Ynglada i SallentManuel Humbert EstevePere Torne Esquius i Lluís MarsansJoaquim GomisAntoni Abad.

2. Artistes espanyols:José Luis Medina.Venancio BlancoMaruja MayoPicasso,
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3. Artistes estrangers:Toulousse-Lautrec,Daumier,Seurat,Dufy,Monticelli,Kutter,Moillet,Demuth,Camille Bombois (naif),Dominique SpisssertJames TissotFernan PelezDame Laura Knight L. JohnsonReginald MarshFernan LégerNadar et Adrien TournachonUmboGeorge LuksWalt KuhnWeegee Artur Fellig

Irene Bayer-Hecht fotografaGustave Doré Les saltimbanquius 1874John SloanEdward Hopper. Soir bleu 1914Jonathan BorofskyBruce NaumanRhona BitnerDiane ArbusIzis bruce DavinsonCindy ShermanDegasKleeCalderEverett Shinn le fonambule 1924UmboRobert RiggsMax BeckmannGeorge SegalAbraham Dubcovsky.Izis
BIBLIOTECA PER LA CLASSE

▪ Collage amb papers transparents. Estètica russa constructivista.ABAD, BELÉN. La acróbata sin circo.  Signatura ) ediciones. Sevilla 2001
▪ KALMAN, MAIRA. Roarr. Calder’s CircusAndré Kertész, 1991. New York
▪ PACOVSKÀ, KV’ETA. Le théâtre de Minuit.Édicions Nord-Sud
▪ TeatreGUASP, JOAN. El circ dels somnis. Illustracions Alicia merelo. València 2005. Ajde Paterna. III premi Teare Juveni Vila de Paterna.
▪ Tria l’aventuraEl circ E. PACKARD . Tria la teva aventura Globus blau. Timun Mas. IllustracionsPaul Granger 1981
▪ (De l’illustrador de Les bruixes)Àngel l’equilibrista Quentin Blake. Centpeus . Grijalbo-mondadori 1994
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5. MEDITERRÀNIA

Aristide Maillol. La Mediterrània

La infantesa és la via real per la qual coneixem millor un país.
En el fons, no hi ha altre país que el de la infantesa.Roland Barthes 73

▪ Introducció
El tema del mar, és recurrent en la pintura de tots els temps. Marines, paisatgescostaners, vaixells, societat… La Mediterrània és, pel seu caràcter de mar tancat, com laplaça d’un poble on es ajunten tots els veïns per compartir, jugar, fer festa i fins i totdissentir per, finalment, arribar a una entesa obligada per la convivència.Aquest aspecte és el que atrau de la Mediterrània i el que li dona el caràcter obert ialegre en relació a altres mars ignorats i oceans tenebrosos que porten a l’infinit i qui sap sia la mort.Viatjant i coneixent els seus habitants, podem recórrer una varietat de cultures i formesde viure, sempre amb una arrel comuna que ens fa sentir com a casa.Per això hem escollit aquest tema que és una caixa sense fons, un barret màgic  onsurten constantment, les mil i una meravelles.Tal com diu Roland Barthes, la ment oberta i sensitiva de la infància ens permet alseducadors plantejar aquest tema, com un viatge màgic i així ho farem.
Comença el viatge…
▪ Toni Catany.74

SES ILLES BALEARS

Mallorca – Alacant – Marroc – Tunísia – Egipte – Turquia – Grècia – Itàlia – Girona -Mallorca
Què millor que començar per una barca de terra al mig del mar. Puges al pal major de l’illa iveus lluny la costa i llavors, aquell nen vol descobrir quin país hi ha a l’horitzó i comença a navegarportant una capsa petita que té el poder de guardar les imatges. Uns indis d’Amèrica del Sud li tenenpor a aquesta capsa. Diuen que els roba l’ànima i ja no poden viure. Pot ser és només una creençaperò les imatges guardades per aquest infant tenen ànima. I si no, comproveu-lo.

                                               
73 Citat a Toni Catany (1990). La meva Mediterrània. Pàg. 19. Barcelona. Ed. Lunwerg.
74 Text de l’autora del treball, basat en les imatges de Tony Catany i en els seus catàlegs. Consulteubibliografia.
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MALLORCA

- Adéu avia!

Madona 2. Llucmajor, Mallorca1974
ALACANT

Vaig arribar a l’horitzó. Havia deixat  l’avia asseguda, amb el seu mantóbrodat i vaig trobar-me-la de nou convertida en pedra, amb el rostre en unaexpressió molt digna, seriosa, però igualment adornada, potser més encara.Tenia ganes d’abraçar-la però el vigilant dels elefants m’ho va impedir. - Ésmolt valuosa i antiga, es podria trencar.- Home, l’avia tenia uns quants anysperò tan com trencar-se! Avia, me’n vaig a casa d’en Mohamed. Tornaré pelberenar. Pa amb oli i sal. Llavors l’avia em va somriure i em va dir adéu ambla mà.
Dama d’Elx. Alacant. (400 aC)

MARROC
A casa del meu amic Mohamed,sempre em trobo com a Mallorca. Laseva família té una tenda on venenpollastres. Els pengen en un ordreestricte, mesurant la separació entrecada animal. Al mostrador, com undelicat brodat, col·loquen la resta ambels colls penjant com un ventall obert.Em recorda les fires a Mallorca, quanera petit. Recordo que la senyora Benita disposava caramels i joguines com aquests pollastres.Sempre que visito en Mohamed em fa un cous - cous deliciós. Tot és groc i tot fa olor a groc. Acasa però la intensitat de l’olfacte queda suavitzada per la brisa marina que rodeja l’illa.

Tetuan. Marroc. 1986       Fira de Llucmajor. Mallorca. 1976
TUNÍSIA

      Sidi Bou Zid. Tunísia. 1986             Djerba. Tunísia. 1988                     Mà de Fàtima. Tunísia. 1986
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La llum del sol m’enlluerna, tots els colors semblen fusionar-se en un blanc invasor. Esclata i pintala costa, allà on arriba. Apropo la barca que queda encallada a la sorra. Com  que no porto bandera,perquè no hi crec en pàtries, deixo la meva empremta al mur blanc com en un quadre d’enormesdimensions. EGIPTE

I arribo a la terra dels faraons on em rep el nin TutankamonJuguem a fer llums d’estiu i les pengem a la nit del blau cel egipci, com llànties d’un temple sagrat.Però la princesa el crida, ha d’anar a dormir i jo em quedo sol al vaixell que s’allunya de la costa,vorejant-la.

Tutankamon nin

                                                                     Cap de princesaegípcia (1350 aC)

L’aire fresc del mar em desperta de bon matí. He arribat a Esna. Veig una velaal fons i m’apropo corrents. No, no és un vaixell! És dia de mercat. M’arribal’olor de les espècies i la fruita fresca.  Menjo taronges dolces i jugo amb elsnous amics a fet i amagar.

Esna. Egipte. 1990
TURQUIA

Ankara. Turquia. 1990
El Màrmara, es un mar dins d’un altre mar. És com un filldel Mediterrani, com un dit, com un nas…vés a saber.Connecta per l’Estret de Bòsfor amb la mar Negra. Enarribar a Istanbul navegant per la Banya d’or, vaig deixar elmeu petit vaixell al port i em vaig col·locar les ales que emva teixir l’avia. Va ser fàcil arribar a Ankara, la capital. Peròaquelles ales que funcionaven perfectament, tenien un podermàgic: m’havien fet invisible. Qui és? Deia la dona desconcertada. Però la veu no arribava, invisibletambé en aquell aire càlid de primavera. Així que em vaig transformar en brisa, vaig envoltar la donai dolçament vaig dipositar al seu rostre el petó que li enviava Mohamed.Ella va entrar dins de l’ombrejada casa i al cap de l’estona, va treure un vas transparent quereposava sobre un plat d’aigua on surava un prisma de sucre pel té de poma que m’oferia. El vadeixar a la porta amb una carta o es llegia “Mohamed”.

GRÈCIA
Atenea (segle II dC)
Convertit en un Ícar, com un personatge de la mitologia grega, vaig arribar a laMar Egea, salpicat per un confetti d’illes. Atenea, deessa de la saviesa, em varebre.
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- Dóna’m les teves ales – em va dir.
- A canvi de què? – li vaig respondre.
- A canvi de la teva generositat i el meu agraïment.
- D’acord – em va convèncer.
- Té aquesta capsa, hi trobaràs una mica de la meva saviesa que és infinita.
- I… sura?
- Sura sobre el blau, el verd, el transparent…
- Gràcies Atenea.I vaig muntar sobre la capsa que es va transformar en una gòndola per arribar a Venècia.

ITÀLIA. VenèciaOh sole mio!!! – cantava entre els palaus renaixentistes.Uns personatges vestits amb àmplies capes negres es passejaven cobrint el rostre amb les màscaresdel nas llarg que usaven els metges en temps de la pesta. Portaven unampli barret triangular a joc amb la capa i caminaven sense peus comfantasmes. De cop, van iniciar un ball majestuós al mig de la plaça. Lesdames amb grans perruques i antifaços, plomes i brocats en els vestitsamplis i llargs de lluents colors. Tot era música i festa. Però al matí tot vadesaparèixer engolit per una boira que ho inundava tot. L’Adriàtic emtornava a cridar com un altre fill de la Mediterrània. – Torna – vamurmurar. Lido. Venècia. Itàlia. 1970

CATALUNYA. Cap de Creus

Cap de Creus. Girona.  1988Cadaqués. Girona. 1988

I li vaig fer cas, vaig emprendre el camí cap a casa. Aquesta vegada la gòndola s’havia transformaten una barca de vela llatina que trencava amb la seva blancor el poderós blau de la meva Mar. I totd’una, hi vaig arribar a Cadaqués. Al fons, el far em feia l’ullet, des del seu cap de cíclop. - Vigila les sirenes negres de pedra que amb el seu cant, atreuen els navegants per portar-los al seucau, al fons del mar. Mira’m fixament i segueix-me.
SES ILLES: MENORCA. MALLORCA. EIVISSA. FORMENTERA. CABRERA.

Favàrix.   Menorca.  1982

   Santa Eulàlia. Eivissa. 1976

Ja tornava després d’un merescut descans al Cap de Creus on em vaig trobar al meu amic, enMiquel. Plegats vam decidir tornar, fent un vol per cada illa i portant-nos una imatge de cada unad’elles en la meva capsa “roba-ànimes” com li deia rient en Miquel. Hi anava ben carregada. Enarribar a Menorca, un cor de Posidonia ens va rebre amb la seva verdor reconfortant. A
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Formentera, el petit far ens va donar la benvinguda. Eivissa ens va contemplar orgullosa de la sevablancor, encara ferida com estava per grans escletxes al seu cos. Ferides dels baleners, àvids defortuna que perseguien la balena blanca per destruir-la. Cabrera, la petita en va oferir un somriure.Finalment, vam arribar a Mallorca on en Miquel em va portar a un altre mar, fet de ceràmica, dinsd’un gran edifici, on els peixos saltaven tràgicament interpretant l’obra. Una immensa obra d’art quehavia construir en Miquel i que era un cant al meu Mar, la Mediterrània.
LA MEDITERRÀNIA. TRANSFORMAR L’ESCOLA EN MAR

Cada una de les activitats que tot seguit detallem formen part d’una gran exposició quees durà a terme a l’escola per finalitzar el curs. L’objectiu és transformar l’escola en un mar ioferir-lo al barri com objecte lúdic. Les activitats es poden adequar a casi tots els cicles.Nosaltres només recomanem cicles si la trobem molt adequada per aquella edat.
▪ Peixos entre posidonia.http://lifeposidonia.caib.es/user/index_ct.htm
Es tracta de la realització d’uns mòbils grans per penjar al sostre dels que hi pengin peixos ialgues i a la vegada fer una reivindicació d’aquesta vegetació marina protegida a laMediterrània. Relació amb les ciències Naturals.Els material, paper de seda o pinotxo verd, fil de pescar una mica gruixut, paper de pintura,retoladors variats, làmines sobre peixos de la mediterrània.A l’extrem inferior del fil que anirà enganxat al sostre, es lliga una petxina o una pedretablanca de no gaire pes, tot just per mantenir-lo vertical (es poden fer boles de fang amb unforat al mig i pintar-les de blanc, blau i verd o platejat). S’enganxa a la part inferior, desprésde la bola, una tira de paper verd d’un metre aproximadament. A continuació els peixostenint cura de fer tires de paper més llargues que altres per amagar peixos entre laposidonia.Procurem omplir l’entrada a l’exposició i que la gent que entri “nedi” entre la vegetació. Pothaver un espai intermig entre aquesta entrada i el audiovisual que presenti el treball deCiències naturals dels alumnes.
▪ Els fars
Els fars tenen la funció d’orientar al navegant. En la nostra exposicióconstruïm una sèrie de fars que adequadament situats, tindran la mateixafunció orientadora i conduiran al llarg de l’exposició als visitants. En aquestcas el far es converteix en una excusa per treballar una part del dissenygràfic com és la senyalització de les exposicions. Proposem utilitzar els tubsde cartró dels tovallons per fer la torre del far que es clava en una base defang imitant la roca. La forma superior es pot fer amb plastilina o amb untap de sabó. Una vegada muntada l’estructura, es cobreix amb paper dediari que s’ha deixat en  cola 2 hores abans. Es millorutilitzar guants per evitar al·lèrgies. Passades com a mínim24 hores, es talla per la meitat amb un cutter per alliberarl’estructura. Es tornen a unir les meitats amb el mateix

paper encolat i es torna a deixar assecar. Després es pinta. Si es deixenfinestres buides, es pot posar una petita bombeta com si fos un llum.

Models de fars:
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▪ El viatge d’en Tony
1. Opció. Després de l’entrada de posidonia s’hi troba una petita sala amb un powerpoint on es mostren les fotos i s’escolta el conte. Després el far indica la sortida icontinuació de l’itinerari que segueix amb la taula de la Mar Mediterrània.2. Sobre una taula llarga (taula amb trípodes ajustats) hi col·locarem la MarMediterrània amb els països i costes del viatge. Els infants podran fer el viatge queexplica en Tony i que es va sentint pels altaveus col·locats sota la taula, tot jugantamb els diferents vaixells que s’han construït per l’ocasió.. Es projecten les imatgesen la paret del costat o bé situem damunt dels països les fotografies en petit.

▪ Jugant amb el blau, pintant mars: Maria Assumpció Raventós 75
Exercici sobre el color blau del mar a través de l’artistaMaria Assumpció Raventós.
BiografiaMaria Assumpció Raventós va néixer a Sant Sadurníd’Anoia, Barcelona, el maig de 1930. Va realitzar estudis degravat i litografia i va ser professora de dibuix a l’escola de
                                               
75 Veieu a l’annex més exercicis per treballar l’obra de Maria Assumpció Raventós
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Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. Ha estudiat gravat japonès a l’Orient.Ha treballat nombroses tècniques a més del gravat i la litografia. Ha fet tapís, pintura, llibresd’autor, collage amb fotografia (seguint a Robert Rauschenberg) i teles…L’artista va viatjar a l’orient per aprendre directament la tècnica del gravat japonès. En els seusviatges ha captat la sensibilitat oriental envers la natura i la reflecteix en els seus quadres. Cadaquésha sigut un dels temes que va escollir l’artista per reflectir la natura. El mar i les roques d’un paisatgemolt característic.Darrera de cada obra d’ Assumpció Raventós hi ha una recerca tècnica i cultural, un procésinvestigador que la fa interessant. La música està present ja sigui en la seva obra pictòrica com enels llibres d’autor. Ha col·laborat entre d’altres amb Martí Pol, Joan Perucho i Maria AurèliaCapmany.Obra

El blau Cadaqués1,2 x 1,2Profunditatmarina 1,3 x 1,3

Inspirat aCadaqués1,48 x 1,16 t/m
Es cucurucú-cadaqués 1,48 x 1,48

El Mediterrani1,47 x 1,47. Col.Manel Busquet
Finisterre II i I19881 x 0,65

Fons marí8F L’illa arenella(Cadaqués)1 x 0,73
La mar1,6 x 1,6 Mediterrani. Capde Creus Nautica I i II0,50 x 0,50

L’onada1,62 x 1,15 t/m Oracle: ElPrestige1,30 x 1,30 t/m
Profunditatmarina II.1,30 x 1,30 t/m

Vela llatina1,50 x 1,50 t/m Marina iescriptura1 x 1



213

Mediterrani II 1990 0,5 x 0,6

La mediterrània és un mar ferit. Això ens sembla dir l’artista que ha pintat aquest quadre. Lesombres d’uns dofins sagnats potser per les hèlices de les embarcacions a motor serveixen perproclamar un crit en defensa del nostre mar.
L’activitat comença amb una introducció a l’obra dedicada al mar de Raventós.S’analitzen els blaus d’un mateix quadre i les textures provocades per la barreja de materialsamb la pintura, les marques de teles, del gest de la pinzellada…Els infants analitzen tot el que veuen i ho posen en pràctica experimentant ambbarreges de blaus, blancs, verds, reflexes de colors complementaris mínimes, empremtesd’objectes…Però abans, ja hem dit que l’obra de Raventós és un procés de reflexió i a vegades dedenúncia ecologista. Per això, l’obra final que fan els alumnes ha de tenir contingut.Es recomana una sortida a la platja per fer la pintura en directe i no cal que sigui estiu jaque el mar presenta més matisos a l’hivern.

▪ Blancs mediterranis. Arquitectures blanques
Exercici sobre el color blanc aplicat al mur. Textures i matisos del blanc a l’hora depintar. Abstracció.El blanc dels murs no és sempre un color uniforme. En l’arquitectura mediterrània elblanc dels murs té una raó de ser. Per una part saneja cada estiu la casa que es blanquejaamb cal (originàriament) que crema tot l’orgànic que pugui destruir el mur i fa que lesparets transpirin mantenint l’interior fresc, per altra banda dona claror ja que reflecteix la

llum solar amb més potència i evita que entri el calor dins la casa. També, en algunespoblacions s’utilitza el blau en els llindars de les portes i finestres i als patis76 per evitar elsmosquits. Un altra característica de la cal és que protegeix les parets de la corrosió marinaque provoca la majoria dels desperfectes en les cases pintades amb materials moderns.La barreja per pintar els murs és senzilla però s’ha de tenir cura ja que no oblidem que la calcrema. S’ha de posar aigua i afegir la cal. És un substitut natural i ecològic, més eficient queles pintures plàstiques i acríliques actuals, més durador i resistent al sol (radiacions
                                               
76 Veure llibret sobre Santiago Rusiñol i el pati blau.
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ultraviolades) i si s’afegeix pols de marbre (jabelga) encara és més resistent i estèticaresultant més adequada pel tractament dels murs d’edificis històrics ja que els protegeix.Si es té la sort de tenir a prop o viure en pobles costaners de cases blanques, es pot fer unavisita. Per tot el litoral hi ha pobles on la zona antiga encara manté els edificis de pescadorsblancs. Aprofitant la sortida al mar, podem distribuir els grups i mentre un observa i pintala seva versió del mar jugant amb els blaus, l’altre, armat amb un cartró d’enquadre, se’n vaa captar blancs dels murs per reproduir-los. Convenient portar la càmera de fotos perpoder comparar posteriorment la realitat i la pintura i captar imatges de la zona, imatgesque formaran part de l’exposició. Recomanem per les escoles de Barcelona, les poblacionsproperes de Sitges i Vilanova al sud i Badalona (part antiga) al nord.
▪ Altres peixos de la Mediterrània

Escollim l’artista Perejaume ja que la seva obra està molt lligada a la natura, fins i totpren aquesta directament com obra d’art. Per altra banda relaciona paraula i acció plàsticaen una reflexió constant sobre les coses que és, a la fi, el que volem aconseguir del nostrealumnat. És un artista actiu, ja que moltes de les seves obres comporten una acció al lloc,un desplaçament, una transformació del propi paisatge. Aquesta característica ens permetriapoder realitzar accions plàstiques amb els infants aprofitant les sortides a la natura.És una activitat adequada pel cicle mig i en format més petit, pel cicle inicial.
Perejaume. BiografiaPerejaume viu i treballa a Sant Pol de Mar. En el seu treball s'hi barregen pràctiquesliteràries i visuals. A mitjans dels anys setanta, moment en què comença a exposar, la sevaobra es vincula tant a l'avantguarda històrica com a fenòmens ultralocals de la culturacatalana. La pintura, l'escriptura i les caminades, així com tantes altres activitats, hancontribuït en la seva obra a una redefinició del paisatgisme, un paisatgisme que esdevé unamena d'absolut on fins i tot l'autoria hi apareix i desapareix amb un marcat sentit territorial.Exposicions com "Postaler" (1984), "A 2.000 metres de pintura sobre el nivell del mar"(1988), "Fragments de monarquia" (1989), "Galeria Joan Prats, Coll de pal.Cim delCostabona" (1990), "Girona, Pineda, Sant Pol i la Vall d'Oo" (1997). "Deixar de fer unaexposició" (1999) en són el testimoni.Més que no pas una evolució en les formes o en els conceptes, l'obra de Perejaume haconstituït, amb els anys, un cos complex que combina les propostes teòriques amb laproducció artística. Això és particularment notori en la seva producció escrita, on, a l'horad'elaborar un discurs, ho fa amb una llengua rica i genuïna que és, a la vegada, objecte iinstrument. Així en llibres com Ludwig-Jujol. Què és el collage sinó acostar soledats?(1989), La pintura i la boca (1993), El paisatge és rodó (1995) i Oïsme (1998).

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/altrespoetes/perejaume.html
Es tracta de treballar a partir d’una obra de
Perejaume, Paisatge d’escates 1981. Confetti i aquarel·la sobre tela 16 x 27 cm.
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Es una obra de petites dimensions a la que s’ha cobert de confetti començant per la partsuperior en línia ordenada. Posteriorment, s'ha pintat.Hi ha un altre oli, L’entrada del mar 1980 de 73x92cm. on , al fons d’un bosc com en unescenari s’obre l’entrada a un mar que no té aigua però si tots els elements d’un fons marí.L’activitat proposa fer quadres a partir de fragments del cos dels peixos. Estudiar la texturadels seus cossos per reproduir-la amb la tècnica pictòrica i l’estudi dels colors, els irisats…L’activitat d’enganxar confetti pot resultar molt laboriosa, així que el format ha de ser petitperquè l’important de la realització és el resultat curós de la imitació d’aquesta textura.El suport pot ser paper de pintura o cartolina. La pintura, aquarel·la.  Necessitem imatgesfotogràfiques de diferents peixos de la Mediterrània. Cada alumne ha de ser conscient delpeix que està representant ja que l’observació del cos i el color forma part de l’estudi de lafauna. Hi ha una pàgina del Museu de la pesca de Palamós de Girona on es pot trobarinformació sobre cada espècie de la Mediterrània.   http://www.museudelapesca.org

EL MARROC
Europa passa a ser un camí necessari per el desenvolupament dels artistes marroquinsque volen sortir de les seves fronteres i Europa troba en ells una visió nova de la ideaorientalista del s. XIX. Actualment, l’elevada emigració a Catalunya provoca lanecessitat de comprendre, integrar i compartir, a la vegada que això, pot aportar novesformes d’entendre la vida, sense perdre les nostres sinó enriquint-les. És la cultura i l’artcom a part d’aquesta, els que condueixen a la col·laboració i l’entesa i és l’escola, através de l’educació en l’art, l’eina fonamental per aquesta bona entesa.

▪ Estadístiques
Extret el 16 de març de 2007 de la web de la Generalitat (el subratllat és propi):http://www.gencat.net/benestar/immi/pdf/clau2.pdf
“En el año 2004, la cifra de 250.383 extranjeros constituye el 8% del total de afiliaciones ala Seguridad Social en Cataluña. El colectivo con mayor presencia en el mercado laboralcatalán es el de los marroquíes (20%), seguido de los ecuatorianos (9%), los colombianos(5%) y los chinos (4%). Dos terceras partes de estas afiliaciones corresponden a hombres; yel 81%, a extracomunitarios.• Las mujeres representan el 33% de las altas laborales de personas extranjeras, a pesar deque el porcentaje crece en los últimos años./…/A principios del curso 2004-2005 el alumnado extranjero representaba el 9% del total dealumnos del sistema educativo; si nos centramos en la enseñanza obligatoria (E. Primaria yESO), el porcentaje asciende al 10,2%.• En los centros de titularidad pública el porcentaje de alumnos extranjeros se eleva al 12%del total, mientras que en los centros privados representan sólo el 3%; en el caso de laenseñanza obligatoria estos porcentajes son del 14% y el 4%, respectivamente.”

…

▪ Els polítics
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Quan a l’any 2000 s’inaugurava l’exposició Art Contemporani del Marroc, al’Institut Català de la Mediterrània a Barcelona, el llavors president de la Generalitat JordiPujol, escrivia el següent al catàleg 77:
“…el Mediterrani no és únicament un mercat, una zona comercial, ni un escenari deconflictes històrics/…/ la complexitat contemporània demana projectes compartits…partirde la diversitat cultural, diversitat que ens ajuda a ser creatius” (pàg. 7)
El conseller de governació i relacions institucionals, J.A. Duran i Lleida, deia al mateixcatàleg :“Tot coneixent les obres d’art i el pensament d’una societat veïna, tindrem més elementsvaloratius per apropar-nos a ella per conèixer-la millor. /…/ el mestissatge i lainterculturalitat formen part de l’enclavament mediterrani i europeu de Catalunya…”(pàg.8)
▪ Artistes

Al mateix catàleg escriu també un artista, Juan Goytisolo, famós per ser un brillantescriptor. Ens interessa la seva opinió pel fet de representar un artista que ha viscut alMarroc i a ciutats com Paris i Nova York. Mantenim el text en castellà que és la llengua deGoytisolo i en la que trobem molts matisos.“…el afán cognoscitivo de la brillante pléyade de viajeros y cronistas atraidos por elespectáculo de la vida, historia, costumbres de los paises del Nuevo Mundo, Asia, Africa,imperio otomano o nuestra somnolienta Península no debe ser condenado en bloque. En lamedida en que la mirada de los demás forma parte del conocimiento global de nosotrosmismos, la falta de curiosidad e inapetencia respecto a las culturas y sociedades ajenas es uníndice de decadencia y pasividad./…/ En Paris y, a partir de él, en Nueva York y Marraquech, he aprendido a mirar micultura y mi lengua a la luz de otras culturas y lenguas y percibir así, por cotejo, sus virtudesy carencias, adaptacioes y componentes originales.”Goytisolo diu, en un moment donat, una frase significativa : “”aproximación a unpueblo (parla del marroquí) cuya lengua he aprendido con gozo para no sentirmeextranjero.” (pàg. 17-18) I es que la comunicació és fonamental per la bona entesa.

▪ Les comissaries de l’exposició
Maria José Corominas Madurell i Ana Bàrbara Cardellà Corominas són les comissarieso, el que és el mateix, organitzadores i responsables de l’exposició.Expliquen que les ciutats properes a la Mediterrània, com Tetuan i que han tingut mésinfluencia espanyola, són en les que majoritàriament viuen els artistes, i on hi ha una Escolade Belles Arts. Tànger és una altra ciutat que ha absorbit les influències europees i on hanresidit molts intel·lectuals de diversos orígens. A Asilah es celebra anualment un importantfestival cultural i a Fes podrem trobar artesans dels més variats oficis. Medina, Rabat(capital), Casablanca, Essaouira i Marràqueix són altres ciutats on l’art és manifest.A partir de l’ any 1960 en endavant, els contactes amb la cultura europea, fan que hihagi un nombre important d’artistes que busquen un art “conciliador” entre les dues

                                               
77 Catàleg exposició. Art Contemporani del Marroc. Institut català de la Mediterrània.Setembre – Octubre, 2000. Generalitat de Catalunya. Palma de Mallorca 2000
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cultures. A partir dels 70 i sobre tot dels 80, els artistes marroquins comencen a conèixermés la cultura occidental mitjançant diaris, galeries d’art i exposicions i a donar-se aconèixer.

▪ L’art marroquí
Una de les característiques de l’art marroquí és que escasseja la figuració ja que l’Alcoràprohibeix la representació d’imatges “per no propiciar la idolatria, tot i que sembla que nohi ha cap passatge de l’Alcorà que ho prohibeixi explícitament”(pàg. 21)78
▪ Webs  ART CONTEMPORANI DEL MARROC
http://www.moroccanpainting.com/directory1.htm
Mohamed Nabili
http://arthobler.com/artists/artists062.htm
http://www.sur.at/espanol/p_kuenstler/p_nabili/index.html
Bouchïb Habbouli
El_Batoul_S'Himi
ABDELKRIM OUAZZANI
http://www.editorialmuleyrubio.com/html/arte/galeria/ouzzani.htm
Bouchta El Hayanihttp://www.minculture.gov.ma/fr/bouchata.htm
Fatimahttp://www.cmooa.com/detailvente.php?num=61

Activitats
▪ Les llums d’estiu
Les llums d’estiu són uns recipients pintats que tenen unaespelma dintre. Serveixen per il·luminar l’exterior a l’estiu icom l’espelma està protegida, encara que faci vent, no s’apaga.S’utilitzen pots de iogurt de vidre, pintures de bombeta iretoladors daurats i platejats. Aquesta activitat es fa amb elsalumnes del cicle superior i necessita un lloc ventilat o la sevarealització a l’exterior si s’utilitzen les clàssiques pintures debombeta. Aquesta pintura es dissolt amb lleva- esmalt d’ungles.Els motius es poden fer a partir d’uns exemples o bé de creaciópròpia i es realitzen amb un retolador daurat metal·litzat. Al cd.
                                               
78 Totes Les cites d’aquest apartat són del catàleg de l’exposició citat al principi.
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teniu uns quants motius o arabesc. Es poden enganxar pedres petites, purpurina… fent unabarreja de pintura daurada i cola.

▪ La mà de Fàtima.

La jamsa (en àrab “cinc”) és un símbol de mà que s’utilitzatradicionalment en el món àrab com talismà per protegir-se de ladesgràcia en general i el mal d’ull en particular (el “mal d’ull” no ésuna malaltia, és com una maledicció que li fan a una persona, unacreença supersticiosa). Es coneix des de l’Antiguitat i en el seu origenno té relació amb les creences de musulmans i jueus, encara ques’estableix el vincle.En alguns països com el Marroc, rep el nom de mà de Fàtima, com lafilla del profeta Mahoma, Fàtima az-Zahra i també l’ull de Fàtima jaque algunes versions inclouen un ull a la palma de la mà.
Els jueus li diuen la mà de Miriam (germana de Moisès i Aaron) o mà cinc. La formamés estesa del símbol és la d’una mà simètrica: el dit del mig al centre, als costats, l’anular il’índex, una mica més curts que el dit mig i iguals entre sí, i al extrems el polze i el petit, dela mateixa grandària però corbats cap a fora.A vegades conté símbols com l’estrella de David, ulls i altres elements destinats aaugmentar el seu “poder”. Normalment té forma d’amulet (arracades, penjolls…), a lesportes de les cases (a vegades com picaporta), en cotxes i altres llocs.Els musulmans sovintestableixen una relació entre els cinc dits de la mà i els cinc pilars de l’Islam, 79mentre queels jueus fan el mateix amb els cinc llibres de la Torà.80 El símbol, no té cap relació ambl’Islam. De fet el Coran 81prohibeix els amulets i la superstició en general. La jamsa lafeien servi ja els púnics (els habitants de Cartago, l’actual Tunísia) que l’associaven amb la

                                               
79 Los Pilares del Islam (en árabe, arkān al-islām) constituyen los preceptos fundamentalesde esta religión, obligatorios para todos los musulmanes. Son cinco: profesión de fe,oración, limosna, ayuno y peregrinación a La Meca.http://es.wikipedia.org/wiki/Pilares_del_Islam
80 Torá (también transliterado como Torah) es una palabra hebrea que significa enseñanza,
instrucción, o más específicamente ley. http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
81 Per saber més sobre el Coran: http://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
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deessa Tanit (deessa de la lluna i la fertilitat, patrona de Cartago82) i es probable que siguimés antiga.Algunes organitzacions que treballen per la pau a l’Orient Mitjà, han adoptat com a símbolla jamsa per les similituds cultural entre jueus i musulmans.

TURQUIA
▪ El museu d’art modern i contemporani de Turquia
Aquests museu obert fa pocs anys, té una activitat expositiva intensa. Està dedicat a lapintura, escultura, audiovisuals i altres manifestacions contemporànies. El caràctermulticultural d’algunes exposicions les fan adequades per traslladar l’experiència a les aules.Veiem un seguit de propostes i coneguem alguns artistes.
On estàs tu?Es tracta d’un treball fotogràfic i a la vegadateatral en el que els infants han de recrearsituacions de la vida diària però l’espectador hade seguir el joc que li proposa al contemplar lafotografia i ha de trobar al personatge amagat.
BabelAnd dreams, are dreams. (“…y los sueños,sueños son”, de “La Vida es Sueño” deCalderón de la Barca) Col·laboració de 4artistes per mostrar una de les pel·lícules més famoses de la factoria Disney, basada en laobra de l’anglès Rudyard Kipling, El llibre de les Selves Verges. La proposta mostrauna pel·lícula on cada personatge parla en un idioma: Mowgli parla castellà, la panteraBagheera parla àrab, la serp parla italià… En total 19 diferents llengües. Artistescol·laboradors: Pierre Bismuth (France), Fernando Ortega (Mèxic), Sergio Prego (Espanya)i Hale Tenger (Turkey).
SarkisPerformance. Sessió experimental d’obtenció de colors com si fos un menjar. Es para unataula amb plats per tothom, un got d’aigua, pinzells (forquilles), tovallons (per eixugar elspinzells) i una petita paleta (com si fos pa). El plat ple d’aigua rebrà els colors de lesaquarel·les.Els infants paren la taula, primer despleguen les estovalles al terra del pati, després cada unva col·locant en ordre cada element com si fos un ball al so de música turca. Es col·loquentots en el seu plat i al senyal de la música comencen a experimentar amb els colors i el platd’aigua.Una vegada acabat al senyal de la música, inviten als espectadors a contemplar l’obraacabada.

www.exporevue.com/magazine/fr/sarkis.html

                                               
82 Per saber més sobre Cartago: http://es.wikipedia.org/wiki/Cartago
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ARTISTES MEDITERRANIS: LA LLUM DE LA MEDITERRÀNIA
Eliseo Meifrén, Joaquín Sorolla Anglada Camarassa,

Miquel Barceló, Carles Piqueras, Alfonso Cruz.
A partir de la segona meitat del segle XIX, els artistes espanyols senten unapredilecció especial pel paisatge i la llum i comencen a sortir dels seus tallers per primeravegada per representar la natura a “plein air”. Aprenen a plasmar la natura i la seva llum talcom és, canviant, i no com la imaginaven. Els que tenim la sort de conèixer el Mediterranisabem quina és la llum d’aquest mar antic: Intensa, alegre, vibrant…Un grup de pintors catalans, valencians i andalusos es van sentir atrets peraquesta llum i la van representar en els seus quadres. Entre aquests artistes destaquenJoaquim Sorolla, Ignasi Pinazo, Cecili Pla, Eliseo Meifrén, Modest Urgell, Ramon

Casas, Joaquim Mir, Anglada Camarasa o Joaquim Sunyer.Els pintors europeus també s’han sentit atrets per la llum mediterrània: Delacroix,Manet, Monet, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Paul Klee…Les pintures dedicades al mar es diuen marines i tenen un format apaïsat, encaraque els pintors han  buscat formes de representació diferents a les acadèmiques a partir delsegle XIX i XX. Actualment, les teles apaïsades es coneixen amb aquest nom de marines.Per tant podem parlar de paisatges (marins, costaners,…) i marines.Una de les discussions que tenien més sovint els pintors era l’hora del dia en ques’havia de pintar. Uns defenien el fet de pintar a ple sol i altres quan sortia o es ponia. Lapintura que vol captar la llum canviant s’enfronta amb el condicionament del temps. Lallum canvia segons les hores i es diferent segons els dies. Per tant ha de ser una pinturaràpida la que vulgui plasmar un moment.Una altre qüestió és l’efecte de la llum en els cossos ja siguin opacs o transparentscom el mar. En el cas dels primers s’ha de tenir en compte l’ombra i els tons d’aquesta. Enel segon cas, les transparències i reflexos en l’aigua o altre medi transparent.“La llum excessiva resulta crua, l’excés de foscor no deixa veure-hi; la llummediocre és la bona”…”Per dibuixar del natural, la llum ha de venir del nord. Sireps la llum des del migdia, cal que tinguis la finestra coberta per un drap de maneraque el sol que la il·lumina tot el dia no canviï”.Leonardo da Vinci (primer llibre) Tractat de la pintura.
El Mediterrani té un color blau intens, és tranquil i uniforme.També és seu de vida marinera, de llegendes, tradicions, història, agricultura del vi,oli i blat i formes de vida semblants dels que habiten les seves costes.
Els pintors paisatgistes van confrontar els colors freds i càlids per  establir els termes de la

profunditat visual, van treballar els blaus i els ocres, que són a la base del contrast entre colorsfreds i càlids i a la vegada entre cel i terra, matisos intermedis i complementaris, els taronges i
violetes i van descobrir els grisos  que són colors que no existeixen perquè la llum mai no ésblanca del tot i l’ombra no és del tot negra. Teresa Camps.Catàleg exposició 27 diciembre-18 febrero 2001
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Eliseo Meifrén Roig. Barcelona 1857-1940. Marina. Óleo sobre lienzo.Firmado. Medidas 43x78 cm.

Exemple del tractament dels grisos

Al principi els pintors representen els mar de lluny, els interessa més les persones quehabiten a la costa, les costums o les visions des de terra d’aquests mar, poc a poc vanapropant-se a vora mar i troben les barques i els nens que es banyen nus. Encararepresenten el terra. Trobem pintures on cel terra i mar ocupen parts proporcionals enel quadre. Poc a pocs els artistes s’endinsen en el mar per captar només l’aigua, elmoviments, els reflexos, l’escuma…

Joaquín Sorolla y Bastida
Va néixer a  València el 1.860 . La seva preocupació era reflectir la llum del mediterrani enels cossos, en l’aigua, en el blanc dels vestits…L’estudi de la seva pintura és important perpoder comprendre com actua el color davant una llum solar tan potent com la delMediterrani. La tècnica es basa en l’ús d’una paleta contrastada de càlids i malves, blaus iverds, pinzellada petita i independent, absència del negre i del contorn.En general, li agrada captar un moment del dia, quan el sol es pon. És un moment on lallum és intensa, dona lloc al contrast fort d’ombres allargades, als colors càlids quesubstitueixen els blancs pel matis de les tonalitats ocres. Retrata nens, fills de pescadors quesón els únics que se’ls hi permet el bany sense roba i dones i homes pescadors.La seva pintura recorda lleugerament a la de Velázquez83 per la seva preocupació perreflectir la llum. Aquest era un pintor admirat per Sorolla. La diferència entre els dos radicaen el fet de que els pintors del segle XIX i XX surten a buscar la llum a l’exterior,  mentreque en temps de Velázquez els pintors treballaven en interiors. Veiem com Velázquez hainfluenciat en molts pintors d’una manera o d’altre: Sorolla, Rusiñol, Picasso,  Barceló… Sorolla va morir a Cercedilla (Madrid) el 1.923.

      

                                               
83 També en el llibret dedicat a Rusiñol s’hi constata la relació i influència d’aquest pintor barroc en l’obra delcatalà. Apartat del retrat.
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Clotilde García, l’esposa de Sorolla. Moro amb taronges 1885, on es veu la influència orientalistai les similituds amb Fortuny. Niño con barquita de 1904, el sol de la tarda i la desnutrició en lapanxa del nen, fill de pescadors. Los guitarristas de 1889, tema similar al d’Anglada-Camarasaencara que la composició és tradicional, organitzada en cercle.
Anglada-Camarasa
Hermen Anglada-Camarasa és un pintor nascut a Barcelona el 1871. Contemporanide Ramón Casas, Santiago Rusiñol i Eliseu Meifrén, a diferència d’ells, va arribar atenir un èxit mundial similar al de Josep Maria Sert, el muralista.Va tenir a Tomàs Moragas com a professor, igual que Rusiñol que li va encomanar elgust per l’orientalisme com Marià Fortuny. Modest Urgell però va ser el professor més admirat per Anglada-Camarasa.Antonio Mancini, el pintor italià té gran influència en la seva obra i a la vegada,Anglada-Camarasa transmet aquesta influència de modernitat a Pablo Picassomitjançant una exposició a Barcelona, a la Sala Parés al 1900. Les exposicions que vafer per tota Europa influeixen en pintors que després representaran l’avantguarda mésabsoluta com Vassili Kandinsky.Durant una estada a València, va quedar impressionat per la riquesa decorativa delsvestits populars que inclourà a partir d’aquell moment, en les seves obres. Tambécomença a col·leccionar indumentària valenciana que afegeix a les col·leccionsd’indumentària japonesa i sud-americana, a moble de l’Extrem orient i a estampajaponesa com era freqüent entre els artistes moderns d’aquella època.84 Totes aquestespeces de col·leccionisme les inclou moltes vegades en les grans composicions ja que soltreballar en formats molt grans de gran impacte visual.Va fer de mestre una part important de la seva vida tenint com a deixebla la pintoraMaria Blanchard.Al 1911, compartí un primer premi de la Biennal de Roma amb varis artistes, entre elsque hi conten entre altres, Antonio Mancini, Gustav Klimt i Ignasi Zuloaga iWilhem Hammershoi (exposició al CCCB al 2007).Anglada-Camarasa va viure bona part de la seva vida a Mallorca (excepte durant laGuerra civil espanyola i l’exili ja que era republicà85 i maçó86) i va plasmar el paisatgemediterrani en unes obres plenes de color i de gran força expressiva. Per aquestautilització del color, pel temes mediterranis i per la seva inqüestionable importànciacom a pintor d’una època prou creativa, és pel que hem decidit incloure’l entre elspintors de la mediterrània. Tant li va captivar el paisatge de Mallorca que va anarlimitant cada vegada més els temes a la representació del paisatge fins la seva mort queesdevingué a l’illa el 1959.
Miquel Barceló

Miquel Barceló neix el 8 de gener de 1957 a Felanitx, Mallorca. La seva mare erapintora paisatgista i és la primera que l’introdueix en el món de la pintura.Més tard viatja a Paris i al museu del Louvre s’interessa especialment per la pinturaBarroca.Experimenta amb la utilització de grans quantitats de pintura sobre teles que exposaa la intempèrie per que es produeixin tot tipus de reaccions espontànies –oxidació,
                                               
84 Consulteu el llibret sobre Santiago Rusiñol i la influència de l’estampa japonesa en les seves obres.
85 Republicà en els temps d’Anglada Camarasa era el partidari del govern elegit democràticament i contra elque es van alçar els feixistes liderats, entre d’altres per Franco, el dictador . Actualment un republicà és lapersona que creu en un govern democràtic no monàrquic, com a França.
86 http://www.lanzadera.com/mason
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quarterament – que descobreixen les capes inferiors. També combina materials pictòricsamb elements orgànics.Pollock, De Kooning, Ryman i Cy Twombly li atrauen particularment. El seuinterès per Pollock el porta a utilitzar la tècnica del dripping sobre teles que despréscobreix amb pintura blanca.Treballa amb llibres i fa un de ferro que aconsegueix vendre.Al 1980, apareixen les primeres figuracions; columnes de fum, llibres i figureszoomòrfiques. També treballa el collage87 enganxant dibuixos descartats i cartrons sobre latela. Sempre experimenta afegint materials naturals a la pintura. A Nàpols ve fer unquadre amb les cendres del Vesubi i pigment naturals de la zona similars als de Pompeia. APortugal utilitza sorra, algues i altres materials barrejats amb la pintura i pinta a l’aire lliure.
Al 1986 pinta una gran cúpula pel  Teatre Mercat de les Flors a  Barcelona. La seva mida ésde 12 metres de diàmetre per 4 metresd’alçada i pesa 2400 quilos. Està formadaper 16 peces i va utilitzar resina depoliester i fibra de vidre (és un aïllant quepesa poc).

Peixera.Cap el 1960 era freqüent trobar aquestes peces de decoració per totarreu. Són peces fetes amb resina de poliester transparent ons’introdueix qualsevol cosa (pedres, insectes, flors seques,petxines…) i queden atrapades, conservant tots els colors i lesformes impertorbables a llarg del temps. L’inconvenient és que ésun material tòxic i la seva elaboració és delicada ja que comportareaccions químiques.
Miquel Barceló ha exposat varies vegades a Nova York. Va començar a viatjar aMalí on la llum i l’ambient li va impressionar de tal manera que hi passa llarguestemporades. Allà ha fet escultures de terra cuita i ceràmica i ha treballat sobre llençols imantes.Ha tingut dues esglésies – taller, una a França i l’altra a Itàlia on va fer moltsdibuixos sobre paper de diari pintat de blanc i sobre els murs de l’església. És previsible queacabés decorant un altraesglésia. Anys més tardi livan oferir decorar unacapella de la Catedral deMallorca.Un dels seus treballsinteressants per l’aplicacióa l’escola és el llibre percecs: Las tiendasdesmontadas o elmundo desconocido delas percepciones (1993).Il·lustrat amb 48 litografiesi 32 gofrats i textos Braille.                                               

87 Veieu el llibret sobre collage
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Es van fer 180 exemplars, editats a Paris per Eugeni Bavcar editeur. La mida és de 40 x 34cm. A l’annex hi trobareu la notícia sobre el context en el que es va fer aquesta obra.També ha realitzat instal·lacions com Alta marea, un muntatge tridimensional per larevista italiana Domus.

Instal·lació:Alta marea
Revista Domus.Octubre 1984.Foto Salvatore Licitra.ProduccióPasquale Leccese.Ajudant de realització

Juan Lázaro.
Actualmentsegueix viatjant, cercanttècniques d’expressiódins del seu estil iexposant per tot elmón. Podeu trobaruna amplia informació a…

http://www.miquelbarcelo.info/index.php
Increïble pàgina amb totes les obres de Barceló ordenades per dates i tècnica. No és lapàgina oficial. 88

Alfonso CruzActualment, la tècnica permet pintar dins elsmar, és el cas de Alfonso Cruz.Alfonso Cruz és un artista que realitza una experiènciainsòlita: es submergeix en el mar i pinta en directeescenes submarines. Reuneix dues qualitatsimprescindibles: és un submarinista professional i unreconegut pintor amb gran domini de la tècnica.L’artista transporta fins voramar un llenç normalprèviament impermeabilitzat amb una capa declorocautxú. Això permet que la pintura a l’oli s’adhereixidintre de l’aigua sense problema, mitjançant una petita espàtula. L’oli no es dissol amb aigua.Alfonso Cruz, representant del Realisme màgic espanyol, incorpora un llenguatge expressionista a laseva obra. Són obres matèriques que combinen l’heterogeni i vital amb l’inert i monocrom. Plasmapetits racons del macrosistema marí.http://www.ravalnet.org/alfonsocruz/paginaweb/menu.htm (8/2/2007)
                                               
88 Les imatges exposades al llibret i les del cd són d’aquesta pàgina.
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Cova del dofí. Entrada sud. Illes Medes.Oli/teles 114 x 114 cm.

Gorgònies vermelles. Illes Medes.Oli sobre tela. 139 x 97 cm.

Peixos.
Oli sobre tela. 33 x 41 cm.

Cova del dofí. Entrada sud. Illes Medes. Oli/teles 92 x 73 cm.

Carles Piqueres
Neix a Girona el 1956Viu a Sant Feliu de Guíxols.Estudis artístics a l’Escola Massana de Barcelona

Aquest pintor  hiperrealista afegeix a la seva pintura lapoesia de l’objecte. Objectes ordenats, acumulats, quiets isilenciosos que parlen amb el seu color i la seva disposició. Ésun altra visió del mar, els efectes d’aquest en les coses. Elmodelatge de les pedres, el rovellat de les cadenes…Treballa enpetit format i amb colors Caran d’Ache.
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“L’onatge recull restesque  arraulides a l’arenaresten
catalogades sense arestes.”

Sense títol(Platja de sant Pol) 100 x 70 cm.

“…dels fragments que elsinfants recullen i en fan tresors.”Josep Vicente

Sense títol(Cala Jonques Sant Feliu de Guíxols)50 x 70 cm.
“Rodola lenta la saviesade la pedra,a poc a poc,

dona la volta rodona,a l’amordel que dolçament importa.Paciència.”

Sense títol
(Platja de Cadaqués) 100 x 70 cm.

ACTIVITATS A L’ENTORN DEL ARTISTES MEDITERRANIS
Els grisos. Eliseo Meifrén. Marina
No sempre som conscients de les possibilitats i la força del color gris per representar el paisatgehivernal, de tardor, tempestes o per transmetre sensacions de tristor, fredor o fins i tot elegància siestan ben combinats amb altres colors com els malves o roses de gamma pastel.Es una activitat necessària ja que els infants no solen treballar espontàniament certes combinacionsde manera que després no se’ls hi acudeix utilitzar-les. Per un costat s’han de treballar les variacionsproduïdes per la barreja gradual entre blanc i negre (sempre es convenient afegir el més fosc al mésclar) i per l’altre els grisos de caràcter càlid i els freds.
1ª. Opció. Plein airUna vegada hem treballat aquestes tres variants, intentarem buscar l’ocasió per pintar directamentdel natural, un dia núvol de tardor és el millor per practicar ja que impregna de grisos qualsevol cosaque hi hagi al voltant. Perquè tot l’ambient tingui aquesta tonalitat en el quadre, s’utilitza lesgammes que hem creat en el dibuix. Això costa en principi però no s’ha d’oblidar que s’està fent unainterpretació de la realitat per produir un efecte a l’espectador.Són necessàries dues sessions com a mínim i és pot treballar a tota la primària.
2ª. Opció. Collage. Una vegada treballades les variants, es pinten franges de paper de pintura amb els diferents grisos ies fa un collage jugant amb les formes retallades a mà del paper, organitzant un paisatge abstracte.
Els grisos també actuen com a potenciadors de colors més intensos. Si fem un fons gris, qualsevolpinzellada d’altre color càlid, com el vermell, ressalta prenen tot el protagonisme.Però també un ambient gris interactúa sobre la resta del quadre apagant els colors freds o agrisant-los.En un paisatge, els grisos solen situar-se en la part representada més llunyana ja que produeixen unefecte d’esfumatto. En aquest cas s’han de col·locar els càlids més propers, desprès els freds i perúltim els grisos.
3ª. Opció: Un paisatge monocrom.
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Aquesta activitat és una variant pel cicle superior. Es treballen les fraccions, les proporcions i lamesura per la composició del quadre. Es tracta de construir un paisatge a partir del blanc, el negre, iels grisos, utilitzarem una quantitat mínima d’ocre a l’horitzó i introduïm la noció del color trencat.89Si prenem com a base un sol color, podem crear tota la imatge amb canvis de valor i to.90L’esquema monocromàtic ens permet jugar amb el valor d’un color i amb les relacions de les formesi els valors respecte als plans en que estan situades aquestes formes.En un paisatge monocromàtic com hem vist, no es pinta amb un sol color. Necessita del blanc i elnegre i dels colors trencats. La monocromia més pura és aquella en la que només intervé el blanc i elnegre.Plantegem el funcionament del blanc i el negre tal com funcionen els càlids i els freds en unpaisatge. El blanc i el negre no es poden classificar com càlids i freds però poden arribar a complir lafunció d’aquests en el paisatge, funció d’apropament o llunyania.El negre: És el color que més “pesa” a ulls de l’observador. Per fer una composició, la massa delscolors pesants han de col·locar-se en la part inferior de la composició. Si ho fem al contrari icol·loquem una massa molt negra crearíem una sensació d’inestabilitat, que si és volguda està béperò si no, molesta. El negre té molta potencia en les barreges i per crear grisos s’ha d’afegir ambcura i de mica en mica.El blanc és un color lleuger. És la base del gris, el color més abundant en quantitat de matèria delgris. El blanc pur és molt potent i s’utilitza en les zones on la llum és més intensa. A major quantitatde blanc, més llum i al revés.Presentem un format rectangular i vertical de proporció 1 a 2 (doble d’alçada que d’amplada) que hade partir d’un paper de pintura dinA3 i ha de ser adaptat per l’infant que també ha d’aprendre a tallarcorrectament el paper en base als formats que desitgi. Per tant, aquesta activitat de tallar, a l’inici lacomençarem amb un petit grup, mentre que la resta tindrà ja tallat el paper. S’aprofita qualsevolactivitat per tallar sobre la tabla amb cutter però sempre en petit grup per poder supervisar, intentantque tothom ho faci varies vegades al llarg del curs.Situem l’horitzó a ¼ inferior del quadre i es senyala amb una línia de llapis HB, suaument amb elregla. Podem partir d’una fotografia o varies de l’arxiu o bé fer un dictat descriptiu pictòric delpaisatge que és el que fem a continuació. L’alumnat ha de prendre les seves notes per tal de poderconfeccionar el paisatge:
Hi ha d’haver una massa negra que ocupi aproximadament 1/8 de la part inferior del quadre. Seranles roques des de les que observem el paisatge. La textura d’aquestes és aspra.Després vindrà un mar on la pinzellada ha de ser horitzontal, d’un gris blavós, un blau trencat,“adornat” per l’escuma que provoquen les onades després de xocar contra les roques submergidesde la costa.A la línia de l’horitzó veiem els edificis de la ciutat antiga, amb una gran cúpula que sobresurt idestaca entre la geometria restant. Són d’un color ocre, quasi blanc i combinen amb les ombres defoscos grisos que s’alternen entre els edificis. Llum - ombra, llum- ombra… Sembla una partitura.1/16 part a partir de l’horitzó és propietat d’una pluja blavosa que cau en diagonal per darrera elsedificis. Encara podem veure a la dreta del quadre les línies d’aigua i de llum que cauen dels núvols.La resta del quadre és una massa de grisos que forma un cel de tempesta amb pinzellades àgils,vibrants, d’una forta energia, com el tro que ara mateix acabo d’escoltar i que donarà pas a una plujaintensa i refrescant allà al mig del mar.

Joaquín Sorolla
                                               
89 Gris que tendeix a un altre color, en aquest cas, al blau. S’obté barrejant colors complementaris entre si.Consulteu el llibret sobre exercicis de color.
90 To d’un color és el color en si mateix. Es pot desplaçar en el cercle cromàtic cap als colors veïns. Grocverdós o groc ataronjat.  Valor és el color en relació a la llum o la foscor, es a dir en relació a la quantitat denegre o blanc que li posem a partir del color pur (color saturat). Barrejant amb blanc i negre canviem el valorperò no el to.
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FORTUNY. Marroquí 1871

SOROLLA. Moro amb taronges 1885

SANTIAGO RUSIÑOL. Ramón Casas  1889

Tres imatges, comença el joc de la recerca. Relacióentre les tres pintures. Els infants tenen la paraula.Tot allò que surti queda gravat. Exercici de reflexió, observació i descoberta.Les observacions importants que haurien de sortir necessàriament són:
▪ Cronologia i relació entre el temes. Els dos primers amb tema orientalista com larepresentació del personatge de Sorolla ha influït en la composició de Rusiñol. EraSorolla un pintor admirat pe Rusiñol o per Casas?.
▪ Composició i relació entre el quadre de Sorolla i el de Rusiñol91 (La postura del retratat,les taronges, les línies de força…
▪ Relació entre els fons dels retratats, importància dels murs, la textura.

                                               
91 El quadre de Ramon Casas pintat per Rusiñol, està comentat en el llibret sobre Santiago Rusiñol.
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Anglada-Camarasa
1. A partir d’un dels seus quadres treure els colors mésaproximats d’un fragment escollit per l’infant. Estracta d’un exercici de percepció del color i de saberconfeccionar un color desitjat, a partir d’una gammalimitada de primaris, blanc i negre.Com es pot comprovar, els exercicis de barreja decolors es plantegen sovint ja que han d’acabardominant la tècnica per facilitar la realitzaciód’exercicis propis.

 Montserrat 1938

2. Paisatge de colors en clau alta.
Els colors de clau alta són tons purs de groc, taronja o blau. Si un paisatge té una tonalitatmassa verdosa, pot quedar avorrit, sense que hi hagi un contrast de color que doni llum.Llavors, aquests verds es poden barrejar amb colors pur de clau alta per donar-los la llumque necessiten. La barreja no es fa a la paleta sinó que aquests colors s’intercalen entre elsverds perquè als ulls de l’espectador es barregin. El mateix passa amb paisatge on domina elblau, llavors els colors càlids purs i el verd turquesa funcionen com activadors del color. Enaquest cas, el domini del blau del cel es trenca amb el to taronja i groc mentre que el maradquireix una tonalitat turquesa que combina perfectament amb el blau general.

Després de la tempesta1914 - 1936
Els que millor funcionen sobre elblau són els grocs i taronges i enquantitat mínima, el vermell que és elcomple- mentari.
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2. Paisatges marins.

     
       Gall de Sant Pere    1948 - 1950                         Gruta submarina 1948 - 1950
 Una vegada s’ha treballat el color blau i els colors que poden destacar més encomposicions en les que domini aquest color, proposem la interpretació d’un paisatge marí.Proposem una sortida a l’Aquari i com materials per la realització de l’activitat: llapisaquarel·lables, paper de pintura, tables de fusta, pinces per agafar el paper, llapis HB, goma,maquineta.Com a treball previ, es convenient treballar:
▪ La creació de blaus i el nom d’una gamma de blaus coneguts, es  a dir, blau ultramar, elsblaus clars, els liles i malves.
▪ Com fer colors càlids i les seves respectives ombres. Per exemple, l’ombra del Gall deSant Pere, és blava. S’obté amb un blau clar molt suau, quasi gris que en pintura esbarreja amb el blanc.
▪ Si es continua observant el quadre es poden treure conclusions sobre els colors anti -naturals de les roques i el per què s’utilitzen aquests colors. També s’ha d’observar laforma d’aplicar-los, com es donen les pinzellades per donar formes i volums. Quinscolor s’utilitzen quan es vol aproximar un relleu i quins quan hi ha entrants.
▪ D’aquesta manera s’analitzen les diferents parts del quadre.
▪ Parlem també de composició. Com estan col·locades les roques, el peix, el fons marí, lamedusa…
Es molt útil confeccionar una sèrie de trencaclosques amb els quadres més interessants decolor ja que és fàcil l’observació d’imatges i colors i la memorització dels detalls. Sobre unasuperfície dura i negra s’enganxen les parts de la fotografia sense plastificar. La qualitat dela foto és important. Si es plastifica perd color.Les peces varien segons el nivell per això es recomanable tenir varis d’un mateix quadre. Esrecomana fer peces quadrades o bé, com en el cas del Gall de Sant Pere, responent aformes de masses com roques, fons, fauna…Una vegada a l’aquari, l’activitat ha de ser bastant lliure. Només resoldrem les dubtes queens plantegin els infants o ajudarem a desencallar aquell alumnat que es trobi ambproblemes d’execució. És el resultat el que valorarem, ja que haurà de ser un compendi deles activitats realitzades fins al moment.Miquel Barceló
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Aquesta activitat té dos nivells, per una part, es pot quedar en una experimentació quepoden fer tots els cicles, per una altra part, el cicle superior pot realitzar un mural perl’escola aplicant la tècnica sobre la base d’un projecte que vol tenir una permanència enl’escola.La pintura de Barceló es caracteritza per contenir una gran quantitat de matèria. Barcelóexperimenta amb materials sorprenents (com les cendres del Vesubi) per investigar comfuncionen a nivell plàstic barrejat amb pintures. Des d’aquest punt de partida, es proposauna sessió d’experimentació on té cabuda tot tipus de material que es pugui barrejar amb latempera, es creen pigments a partir de substàncies naturals i s’intenta plasmar una idea abase de matèria. Per veure les possibilitats fem una demostració ja que els infantsnecessiten un punt de partida en què basar la seva experimentació. Una de les tècniques queBarceló utilitza és fer una capa amb una pintura fosca, més o menys matèrica per despréscobrir-la amb pintura blanca. Com la base encara està tova, “trenca” la pintura amb els ditso un altre instrument,  per dibuixar fent sortir el color fosc a la superfície.
▪ Materials:Pintura de proves: TemperaCàrrega de proves: o sorra, terra, sal.Altres materials: paper (restes, de regals, bombons…), cartró, llegums, punta de lamaquineta, cola blanca, porexpan…El suport ha de ser resistent: cartró, fusta…Pintura final acrílicaCàrrega final: blanc d’espanya (és carbonat càlcic no és guix prim (sulfat càlcic) però fa lamateixa funció. No tòxic). Se li pot afegir algun pigment.Suport: Tauler contraplacat (fullola en nombre senar) o aglomeratEines per fer incisions:  pals, forquilles, pintes, motlles…
▪ La tècnicaUna vegada s’ha fet una demostració del que es pot fer amb les pintures, treballem el tema.Aquí proposem fer una pintura92 per l’escola, així que treballarem amb fusta com a suport iamb acrílics que són molt semblants a la tempera però de més qualitat. Les primeres provesles fem amb tempera.Primer s’escull l’espai on va la pintura i es marca amb cinta adhesiva el lloc on es col·locarà,d’aquesta manera l’alumnat ja té una primera visió de les mesures i les dimensions del seuprojecte. Després han de calcular quantes parts iguals es necessiten respecte als grupsparticipants (es fan figures quadrades o rectangulars).  Segons el nombre de grups, es fanles divisions.Després es prepara el suport amb una cola (es pot utilitzar el làtex ja preparat en el comerç.Seguiu les instruccions de cada marca) que deixi la superfície una mica porosa.Aquí ja es pot posar la preparació barrejant el làtex i el blanc d’espanya amb el pigment decolor, fent varies passades i augmentant el gruix a mida que es fan més capes. Es pot anarafegint sorra fina a les últimes capes. Finalment, es dona unes capes de blanc que cobreixinla pintura i abans de que s’assequin les capes de sota, es treballa la superfície. A aquesta se lipot afegir altres colors, materials…
▪ El temaNaturalment, ha d’haver un treball previ per saber què es vol pintar. El tema que proposemés la representació de la Mediterrània com a acte final de tota una sèrie d’activitatsrelacionades amb el tema. Per tant, la informació gràfica, sonora i cultural que ja en tenen,poden donar facilitat per plantejar una realització plàstica. S’ha de fer una mínima
                                               
92 Per entendre’s, un mural. Encara que aquesta denominació és errònia ja que la pintura mural va sobre unmur directament i aquí  pretenem fer pintura sobre fusta per col·locar-la a un mur.
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estructura, un plantejament del que va a cada sector de la pintura i una vegada realitzatl’esbós, es tracta de fer les divisions perquè cada grup sàpiga que ha de fer en la part que liha tocat. És aquí quan s’han de resoldre els dubtes a nivell tècnic, com es pot fer el que esvol.Aquest exercici suposa per l’alumnat un esforç per comprendre i acceptar la realització d’untreball en grup sense protagonistes però amb una finalitat comuna. Si aconseguim estimularaquesta idea, el treball serà un èxit.
Alfonso Cruz i Carles Piqueras
Tan un com altre són artistes que proporcionen unes imatges potents, plenes d’interès. Elsfons marins d’Alfonso Cruz els relacionem amb les pintures d’Anglada-Camarasa com afont temàtica. Les de Carles Piqueras són pintures d’observació, extraordinàriamentvaluoses per treballar els detalls i si es vol, el treball amb llapis aquarel·lables més realista.Aquest dos artistes, els deixem com a treball opcional. Us proporcionem una sèrie dedocumentació si voleu treballar la seva pintura.

DOCUMENTACIÓ SOBRE LA MEDITERRÀNIA
▪ Música

Las músicas del Mediterráneo (recopilatori) Toni Torregrossa i Maurizio Martinotti.Edició exclusiva de fnac. 2001
▪ Bibliografia
La llum del Mediterrani del naturalisme al Noucentisme  Catàleg, Espai per l’art,Barcelona 12 novembre de 2002 a 2 gener 2003. Obra social de Caja Madrid
Josep Cisquella Naus mercats. Museu d’art modern de Tarragona. 28 juny al 30 juliol1995. Diputació de Tarragona.
CRUZ SUAREZ, Alfonso . Alfonso Cruz. 1992 Tallers gràfics MCE Horeb (sense mésdades)
Eliseo Meifrén i Roig, Catàleg exposició 1 de març- 16 d’abril 2001 , Centro de CulturaCastillo de Maya, Pamplona, 2001. Caja de Navarra.
Eliseo Meifrén i Roig ( 1857 – 1940), Catàleg exposició 27 desembre-18 febrer 2001,Museo del siglo XIX Museu de Belles Arts de València. València, 2000
Mediterrània, Josep Niebla. Museu Marítim. Setembre - Novembre 2000 amb música deSalvador Niebla.
PIQUERAS, CARLES. A l’entorn d’un bressol tan gran…  catàleg setembre 2001monestir de Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
FORNÉ, MARIA. Imatges d’un paradís possible, Ezequiel Torroella. Catalunya, 2003Ajuntament de Palamós. Museu de la pesca.
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Modest Urgell (1838 – 1919). Catàleg de l’exposició 21-gener a 22 març . Centre Culturalde la Fundació “La Caixa” Barcelona 1992
REIG, RAMÓN. La costa Brava vista pels seus millors pintors. Ed. AedosBarcelona,1961Per observar la vida i els costums dels antics pescadors de la zona i l’estat de conservació dela Costa Brava fa un segle.PEREJAUME. (1999) Deixar de fer una exposició. Catàleg. Museu d’art contemporanide Barcelona.ANDRAL, JEAN-LOUIS I FISCHER, YONA. (1987). Peindre dans la lumière de laMéditerranée. Musée d’Israël, Jerusalem – Musée Cantini, Marseille
Catàleg exposició. Art Contemporani del Marroc. Institut català de la Mediterrània.Setembre – Octubre, 2000. Generalitat de Catalunya. Palma de Mallorca 2000
MIRALLES, FRANCESC. Maria Asunció Raventós.Maestros actuales de la pintura y escultura catalanas. La gran enciclopedia vasca. Bilbao.1977
Webs
▪ Art contemporani balearhttp://www.amblart.com/baleares-127.php

▪ El 11 de desembre de 2004 es va inaugurar a Istanbul el primer Museu d’Art Modern iContemporani de Turquia. Està situat a la costa europea del Bòsfor, en uns dels anticsmagatzems del Port, el Museu contrasta amb la zona històrica de la ciutat.http://www.istanbulmodern.org/
▪ Sobre Perejaume http://www.enfocarte.com/3.21/perejaume.html
▪ Marroc. Notícies en castellà. www.marruecosdigital.net
▪ La jamsa http://es.wikipedia.org/wiki/Jamsa
▪ Visió de la dona islàmica de l’associació islàmica. Resulta curiós el paral·lelisme de laconcepció de la dona ideal entre la religió islàmica i la cristiana catòlica.http://www.asociacionislamica.org.ar/mujeres.htm
▪ “Tras el país anfitrión, es Marruecos el que cuenta con una mayor representación:Fayssal Ben Kiran, Ali Chraïbi, Hicham Benohoud, Khalil El Gherib, Faouzi Laatiris,Erruas Safaa y Batoul S'Himi son los representantes elegidos del arte contemporáneomarroquí. Otros representantes del arte del norte de África son Zoulika Bouabdellah,Mohamed Ounouh, ambos de Argelia, junto con Fatma Charfi, Nabil Saoubi, deTúnez. Egipto, por su parte, también queda representado gracias a Moastas Nasr. “

http://www.africa-catalunya.org/congres/pdfs/sarriugarte.pdf
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▪ Museu d’història de la immigració a Catalunya.Masia de Can SerraCtra. de Mataró, 12408930 Sant Adrià de BesòsBarcelonahttp://www.mhic.net/
▪ Institut Europeu de la Mediterràniahttp://www.iemed.org/ http://www.iemed.org/biblioteca/bibliografia/cimmigracio.php

Carrer Girona 20, 5a planta08010 BarcelonaTel. 93 244 98 50e-mail: info@iemed.org
▪ Biennal art-marhttp://art-mar.org/http://art-mar.org/catala/entrada.html
▪ Joaquín SorollaMuseo:    www.museosorolla.mcu.es/
▪ La web d’en Miquel Barceló. Pàgina oficial   http://www.miquelbarcelo.org/

Fotos de la catedral també a…www.mallorcaquality.comAquesta pàgina conté una activitat sobre Barceló. Es tracta de reproduir una obra:Ballarines entre espelmes.http://www.xtec.cat/aulanet/ud/plastica/visplas/m512.htmLa mateixa pàgina però aquesta vegada es reprodueix porc- èpichttp://www.xtec.cat/aulanet/ud/plastica/visplas/m614.htmhttp://www.edu365.cat/primaria/muds/visual/index.htm
▪ Anglada-Camarasa, Mallorca i Argentinawww.uib.es/.../publicaciones/fllado/index.html
▪ Museus del mónhttp://biblioweb.unam.mx/museos/mundo.html
DVD
▪ El señor Ibrahim y las flores del Corán, de François Dupeyron (Palestina; Israel;

convivència entre cultures) (DVD)
▪ Jean-Marie del Moral realitza una pel·lícula documental sobre la obra i les diferentsetapes creatives de Barceló. Filmada en Mali, Paris y Mallorca. Presentada per l’InstitutCervantes de Paris.
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ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET

Anglada-Camarasa
Miquel BarcelóPierre BismuthTony CatanyAlfonso Cruz
Bouchta El HayaniFortunyBouchïb HabbouliArístide Maillol
Eliseo MeifrénMohamed NabiliFernando OrtegaAbdelkrim Ouazzani
Carles PiquerasSergio PregoMaria Assumpció RaventósSantiago Rusiñol
SarkisEl_Batoul_S'HimiJoaquín SorollaHale Tenger

ANNEX
1. MIQUEL BARCELÓ EN LA I BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEOFUNDACIÓN ONCE“Miquel Barceló, Gonzalo Torné y Cristina García Rodero son algunos de los cerca de 40artistas que participarán en la I Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE que secelebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid desde mediados del próximo mes dediciembre hasta finales de enero de 2006.Esta iniciativa pretende ser un espacio de descubrimiento y promoción del artecontemporáneo creado por artistas con y sin discapacidad, según ha explicado el directorgeneral de la Fundación ONCE, Luis Crespo.Por su parte, el director general de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad deMadrid, Álvaro Ballarín, ha afirmado que el arte "es un lenguaje universal que se aprecia yse crea con los sentidos en los que no existe la discapacidad". Además, ha elogiado el"contenido social" de la iniciativa.PolisensorialidadEl hilo conductor de la Bienal es la polisensorialidad, ofreciendo obras que permitandisfrutar de los cinco sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto).Por ello, resaltan las propuestas de Luis Magán y Gonzalo Torné, que harán sentir laintensidad de sus obras a través de lo térmico, las texturas, la vibración, el olor, el calor yel sonido.Asimismo, la muestra organizará una selección que incluye obras sobre el lenguaje designos, el braille, el alzheimer y la discapacidad intelectual. Entre ellas Miquel Barceló, quecon la colaboración del escritor Eugene Bavcar ha ilustrado un libro para ciegos.Además, junto a todas estas obras, la Bienal ofrecerá una programación alternativa contalleres, videoinstalaciones, mesas redondas, performances, danza contemporánea, teatro eincluso un concierto de jazz.”
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http://www.elmundo.es/especiales/2003/03/sociedad/hacia_la_igualdad/noticias/2005/10/noticia1135.html
2.    Ma. ASSUMPCIÓ RAVENTÓS

� El collage també es pot fer amb les marques deixades per diferents objectes. Perexemple:1. Pintar un fons dauratImpressionar xarxes, fulles amb color granat.Crear un monotip amb un arbre sobre aquesta textura.2. Pintar un fons blau.Impressionar una espina sobre el fons amb negre3. Pintar un fonsReservar una zonaDibuixar en monotip amb arabescos en negreTreure la reserva , queda neta.
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1. Edat mitjana : Romànic

“Contrariamente a lo que creían los primeros románticos, lo
fantástico no reside en la naturaleza.

Se encuentra en nuestro espíritu. Se trata incluso de una de
sus producciones más sofisticadas.”

Pàg. 12. Delacampagne, Ariane
(2005)

l bestiari medieval
Quants de vosaltres heu llegit contes de dracs, sirenes, centaures…on la màgia i les aventures que descriuen, us han atrapat?

Per entendre el per què de la invenció de les criatures fantàstiques que han arribatals nostres dies i el que simbolitzen, hem de traslladar-nos al món Antic, a Grècia i Roma.La mitologia grega i desprès la romana (que van adaptar dels grecs), inventa éssersfantàstics com el cavall alat o Pegaso, la sirena… que van lligats a les històries de déus ideesses o d’herois com Ulises. Ja en l’Antic Egipte trobem l’esfinx, el griu i altres éssers queestan composat per parts d’animals diversos on també s’inclouen les persones.Des de les primeres civilitzacions, els animals han estat sempre a prop de lespersones, han sigut enemics i amics a la vegada. L’ésser humà ha lluitat amb animalssalvatges i ha ensenyat a alguns a servir-lo. Per tant, no és d’estranyar que una vegada esposi a inventar històries, els animals estiguin presents.A Europa, durant l’Edat mitjana, els llibres no estaven a l’abast de la gent sinó queeren els monjos (i no tots) els que es dedicaven a llegir-los i a copiar-los, ja que el pergamíes trencava i es perdia amb els anys. Mentre copiaven, il·luminaven, es a dir, il·lustraven leshistòries utilitzant tintes com el blau i el vermell i el color daurat que il·lumina, d’aquí elnom: il·luminar el llibre. Aquests eren gegants i costaven molt de traslladar, així ques’havien de llegir i treballar amb l’ajuda de faristols.L’església rebutjava les creences dels antics grecs i romans i la mitologia dels déus jaque defensaven l’existència d’un sol déu, mentre que els antics en tenien molts, associats ala natura. Per tant, van rebutjar la cultura antiga i van prohibir la lectura dels seus llibres.Alguns van ser destruïts i cremats, altres van desaparèixer perdent-se així una font decultura important. Però entrada l’edat mitjana, els àrabs van tornar a portar aquests llibres,traduïts a la seva llengua i d’aquesta va passar al llatí (la llengua de l’església), recuperant-seaquelles històries d’animals fantàstics. Clar que en tot aquest procés, les reinterpretacionsvan fer de les seves i es van afegir a la llista d’altres éssers i dimonis que servien perespantar al poble i fer-lo més obedient.D’aquest bestiari medieval ens queda afortunadament, la part més festiva ifantàstica. El drac com a símbol del mal, associat al foc de l’infern, ara forma part de lacomitiva festiva conservada als pobles de Catalunya junt amb la Mulassa, la Cucafera ol’àliga. Envoltats de diables i petards, ens fan passar una bona estona. Us proposem treballar l’època medieval amb les bèsties, els llibres, les pintures,escultures i tot el que trobem. De fet, Catalunya té un patrimoni molt valuós i conservatgràcies a l’esforç de persones intel·ligents que van descobrir tresors amagats, com ara heude fer vosaltres.
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Característiques Edat Mitjana
▪ Es difícil de situar-la cronològicament, depèn de la zona geogràfica a vegades moltpetita.
▪ És l’època de l’expansió de la religió cristiana al que avui en dia coneixem com Europa.
▪ És hereva de la cultura clàssica romana.
▪ Es dona el primer art amb característiques comunes europees: el Romànic.
▪ Geogràficament, encara no estan definides les fronteres actuals.
▪ Geogràficament, conviuen cultures diferents com la cristiana, l’hebrea i la musulmana.

Romànic
Període: s. XI i XII  en plena edat mitjana. 93Geografia: Europa meridional i occidental: primer art Europeu.Etimologia: Terme de f. XIX per la seva semblança amb l’art romà.
L’artista: Era concebut com un artesà. Això vol  dir que treballava a partir d’uns modelsestablerts. El nom de l’arquitecte era mestre d’obres. Es desconeixen molts noms d’aquestartistes, en canvi coneixem els promotors de les obres (els que pagaven)Les obres estaven finançades per la noblesa i l’església a partir de donacions. Les esposesdels reis catalans van tenir un paper molt actiu en la promoció de l’art a la Catalunyamedieval. El seu lloc de procedència serà decisiu en el fet artístic local, sobre tot a l’èpocade Jaume II.
Simbolisme: Tan els temes com la ubicació tenen una raó concreta:
▪ Finalitat didàctica: Les imatges i les històries que aquestes representen estan destinadesa ensenyar la religió al poble. Què et passarà si vas contra la religió (judici final,infern…) i lluites entre el bé i el mal (àngels i dimonis, pecadors i sants…).
▪ Mostra de poder
▪ Els rituals de la religió (litúrgia)
▪ L’edifici com mostra de la glòria de Déu. (Homenatge al déu cristià)
Temes:Antic Testament: Història des de la Creació fins a l’arribada de Crist.Nou Testament: La vida de Crist (Nativitat, Passió i Resurrecció)                                               
93 Inicis enllaça amb el món carolingi (f. S. VIII – IX) i el món otònic (1/2 X- p 1/· XI) i al final conviu ambel gòtic. (1140)
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Apocalipsi: Jesucrist tornarà a venir quan s’acabi el món per jutjar a vius i morts.Vides de sants (Hagiogràfics). Són cristians que han sigut molt bons segons l’església.El bestiari, les lluites i els joglars. A partir de textos o narracions orals.
Característiques generals: Hi ha moltes variacions però podríem buscar uns trets comuns:Geometria de les formes. Esquematisme. Rigidesa. Distorsió respecte del model natural. Úsdels colors plans.

Context històric
Època feudal. Sistema jeràrquic de relacions entre nobles – església i camperols.A Roma, el papa Gregori VII,  a fi de lluitar contra la relaxació moral del clergat i delmonacat i per refermar el poder eclesiàstic davant del poder laic, comença una reforma al s.XI. Es construeixen i renoven moltes esglésies, monestirs i catedrals. El monestir benedictíde Cluny a la Borgonya és el principal impulsor d’aquesta reforma.El pelegrinatge: Interès per visitar Terra Santa (Jerusalem, Betlem,…) llocs on havia viscutJesucrist i Roma (Itàlia) i Santiago de Compostela (Galícia) on es conserven relíquies desants. Es van crear unes rutes o vies que van contribuir a la internacionalització del fetartístic. La ruta del romànic del nord de Catalunya és un fragment del camí de Santiago ques’inicia a terres franceses.Les Croades: Expedicions cristianes destinades a alliberar Terra Santa dels musulmans,iniciades a f. XI. Contactes amb el món musulmà que també va enriquir l’àmbit cultural iartístic.

El bestiari a primària

El bestiari era a l’edat mitjana, un terme que designava un poema en el que els
protagonistes eren animals, reals o imaginaris,  amb una sèrie de característiques morals ques’exposaven. Recorden a les Faules d’Esop o La Fontaine, els contes de Perrault.

Tipus d’animals fantàstics: Esfinx, hidra, quimera, unicorn, drac, griu, sirena,centaures, tritons, harpies, fènix…Éssers fantàstics: àngels, dimonis, medusa, gegants
El bestiari de l’edat mitjana consisteix en la representació d’una fauna fantàsticaamb les següents característiques:Són monstres, es a dir no tenen una aparença normal dins la seva espècieSón híbrids, estan formats per dos o més animals diferents
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Origen d’alguns éssers fantàstics
CTESIAS: Metge grec. Va ser capturar pels perses i va passar uns quants  anys a la cortdels rei Artaxerxes II. Quan va fugir per tornar a Grècia, portava una gran quantitatd’històries protagonitzades per animals fantàstics que desprès van ser famosos. Són lesHistòries d’Orient, relats de viatgers i observacions de Ctesias al llarg  dels anys a Pèrsiadurant el s. IV a. c.Els europeus, van recollir les informacions escrites tan de Ctesias com d’Herodot i vancreure que l’Orient era una zona immensa de mostres i éssers fantàstics i demés meravelles.Quins éssers ens va descriure per primera vegada Ctesias?

Els Sciapodes: Homes nus de grans peus que feien servir per protegir-se del sol.
La manticora: Gran com un lleó, amb cara humana, pel roig i amb cua d’escorpí. És cruel i elseu nom vol dir devorador d’homes.
El grifo: Ocell amb 4 potes de lleó i cos de llop. Habita en una regió rica en or però és moltdifícil de capturar.

Unicorn: Cavall salvatge, blanc, amb una banya d’un colze i mig sobre el cap que tépropietats màgiques. Qui beu en aquesta banya queda immunitzat de tots els verins. Al’Àsia hom creu en les propietats beneficioses de les banyes dels rinoceronts i d’aquí provéla característica banya de l’unicorn.
ARISTÒTIL (384-322 aC.): En el seu llibre Històries d’animals trobem la manticora deCtesias, un ase salvatge de l’Índia d’una banya, la salamandra que a pesar de ser real, liatribueix la capacitat de apagar el foc en travessar-lo, el Drakôn (gran serp en grec).

Al s. XIII, la Història dels animals va ser traduïda al llatí i comentada en nombrosos llibresa tot l’Occident cristià.
PLINI EL VELL (23-79 dc.): Amb els llibres ja escrits fins el moment, va composar laseva Història Natural . És un llibre ple de fantasia on trobem l’atxlis, cavall que dorm dret, el
leucrocota ràpid i capaç d’imitar la veu humana. El seu cos té cintura d’ase, cul de cérvol, coll,cua i pit de lleó i el morro enfonsats fins les orelles. Una variant de l’unicorn, el monocerontamb cos de cavall, cap de cérvol, peus d’elefant, cua de porc senglar, una banya negra illarga al front. Produeix un soroll greu que esgarrifa. No se’l pot capturar viu.
El catoblepas es un animal que et fulmina si el mires. El seu nom vol dir “mira al terra”. El
licantrop, versipellis (llatí) o lukanthôpos (grec), un home llop. La anfisbena una serp de doscaps, un a la cua, capaç de moure’s en les dues direccions. Aquest animal va existir, era unsaure europeu que tenia la cua dividida en dues parts semblant a un cap i que es podiadesplaçar en les dues direccions.
El fènix, d’origen egipci, ales vermelles, blaves i daurades. Cada 500 anys torna per immolar-se al foc de l’altar del temple del sol per renéixer 3 dies més tard.Els cargols gegants, pacífics i els cinocèfals, homes amb cap de gos, són altres animals fantàsticsdescrits per Plini el Vell.
ELIANO (170-225): Ens explica una història que per ser tan curiosa us explicaré. Diu queva existir un drac de mirada penetrant i de bons sentiments, que es va enamorar d’un pastorgrec de cabells d’or anomenat Alenes de Tessali. S’apropava lentament i li acaronava elscabells, li llepava el rostre i li oferia nombroses preses per alimentar-lo.
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La visió de l’edat mitjana:
1. En aquesta etapa, poca gent sabia llegir i escriure i menys tenien un coneixementcientífic del món. A partir d’un escàs coneixement del que és natural, alguns aspectes dela vida, completament normals, poden resultar estranys i qualificar-los de misteriosos.Es conegut el fet de que les sirenes, podrien haver sortit de la visió d’un tipus de  dofinsque tenen unes protuberàncies semblants al pits de les dones i que eren comuns enl’època grega a la Mediterrània. El so que emeten es podria confondre amb un cantestrany que seria el que sentien els mariners. Atrets pels cant de les sirenes a la nit,embarrancaven i naufragaven. Els dofins naveguen a prop de la costa on són abundantsles roques.Un coneixement insuficient de la natura pot fer que es classifiquin processos naturalsde monstruosos, exagerant certs trets reals. També pot creure possibles, fetsimpossibles en la realitat com la fecundació entre diferents espècies o l’atribució depropietats màgiques a aquest éssers.

2. Descripcions enganyoses dels geògraf, mariners i viatgers, sobre llunyanes regions,persones, fauna i flora a través dels relats de viatges que ningú podria comprovar. Lesdescripcions de països fantàstics i exòtics a traves de persones que no havien estat maien terres d’Orient però que havien escoltat històries a viatgers una mica exagerats,arriben fins als segles XIX i XX  a occident provocant una idea de l’Orient fabulós.
Significat del bestiari medieval

A l’edat mitjana, els animals serveixen com a metàfores per il·lustrar històriescristianes sobre la moral, les virtuts i els vicis, de manera que siguin compreses per unamajoria de públic bastant innocent, tot s’ha de dir.És als segles XII i XIII que comencen els Bestiaris. Són llibres que utilitzenanimals fantàstics amb l’objectiu de transmetre una ensenyança moral. Es basen en elsantics escriptors grecs i romans que hem descrit i altres però si aquells pretenien sercientífics, a l’edat mitjana interessa el simbolisme aplicat a la religió. D’aquesta manera lestraduccions no són fidels i es complementen amb aportacions d’autors posteriors queaugmenten la fantasia respecte als éssers descrits a l’Antiguitat.Es fa una ordenació dels animals reals i imaginaris en dos camps: el Bé i el Mal, Deu i elDiable.
Els llibres descriuen aquests animals fantàstics, amb la paraula i amb el dibuix:Llibres il·luminats. Són font d’inspiració en l’art romànic (XI-XII) i gòtic (XIII-XV).

Éssers fabulosos en el món medieval. Relació amb altres cultures.
L’UNICORN

Animal ferotge pels grecs i romans, l’unicorn passa en l’edat mitja a ser el símbol deCrist. Es considera un animal bíblic per una traducció errònia del grec de la paraula re’em,que designa en realitat a un bou.. El blanc és símbol de puresa. L’unicorn només pot seratret per una verge, pura, el que provoca la interpretació de la relació entre Crist i la sevamare, la Verge Maria.
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Posteriorment, durant el Renaixement, als Bestiaris d’Amor, l’unicorn seràl’enamorat que s’apropa a la donzella i el simbolisme canviarà per fer-se més mundà.L’enamorat es va transformant en animals, segons els sentiment que li provoca l’amada.El paral·lel al món musulmà de l’unicorn és el rinoceront. Se’l representa enfrontata l’elefant.A l’Índia tindrà cos de boví.A Xina, Japó i Corea es representarà el quilin (kirrin en japonès) , felí de pellmotejada amb una banya. També el trobem a l’art de Pèrsia i Turquia per influènciaxinesa. Es un animal molt popular a l’orient per la seva gentilesa, el sentit de la justícia i elrespecte per la vida. A més dona bona sort.
SIRENAA l’edat mitjana es converteix en una figura femenina amb cua de peix i moltperillosa, impossible de capturar. Símbol del pecat de la luxúria que condueix a l’infern.Està relacionada amb els pobles mariners.
SERP D’origen clàssic, la serp es converteix en l’edat mitjana en símbol del mal,personifica al dimoni. És l’àvia del drac.A l’Àfrica negra els esperits protectors són representats per serps.
DRACOriginari de Sumer. El cristianisme el representa com un símbol del mal i latemptació. El sant i bon cristià l’ha de matar. D’aquí la llegenda de Sant Jordi. Sembla queaquest fet està situat geogràficament a Beirut (Líban) i arriba a nosaltres pels contactescomercials amb les rutes de l’Orient. A Occident el drac es derrotat per un heroi solar quesalva a una princesa o recupera un tresor.Durant el Romànic se’l representa com una serp sense ales ni potes. Al gòtic ja en téescates, cresta i ales de rap penat (sembla que les ales són d’origen xinès ja que aquestsrepresentaven els dimonis amb ales però mai els dracs).El drac potser l’ésser més representat en el temps ja que la seva representació ésconstant fins als nostres temps.Podem trobar dracs a totes les cultures orientals i occidentals. Al Japó encara es fanbotons, de fusta o marfil, amb dracs pels vestits tradicionals (netsuke).A Oceania, el singa cap de cavall, llengua ondulada, banyes) amic de les serps, sónprotectors de la llar i s’esculpeixen en les bigues de les casesA Amèrica central, els asteques tenien com una antiga divinitat a un drac alat ambplomes, el Quetzalcoatl.A Xina, és un animal de bona sort i es relaciona amb els estels. És el símbol del’emperador i el fènix el de l’emperadriu. Té 4 potes, al Japó només 3. Representa lafortalesa, la saviesa, la prosperitat i la perfecció. Carai amb els emperadors! És inconcebibleuna lluita entre un home i un drac a l’Orient, com aquí representem a Sant Jordi.
GRIU

Els cristians s’inspiren en totes les civilitzacions que la van precedir. Trobem el griu,símbol de Crist, apropiat del griu oriental. El lleó és fort i és el rei i l’àliga puja al cel comCrist en la Resurrecció. A vegades es pinta amb colors or i vermell, símbol de la naturalesadivina i humana de Crist. A partir del s. XIII, el grif es pinta de color negre i simbolitza eldiable. Li creixen banyes i cua uns peus amb urpes i abundant pèl. Poc a poc va perdentsimbolisme i es transforma simplement en un element decoratiu.
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Text escrit a partir de la informació trobada a:
•  Dr. Ernest Drake Dragones. El gran libro de los dragones.. Ed. Montena Barcelona 2005
• Delacampagne, Ariane i Christian. Animales extraños y fabulosos. Ed. Casariego. Madrid2005
ALTRES ANIMALS ALATS

Trobem també el cavall alat amb cap d’home de l’Apocalipsi, el cavall i el brauamb ales símbol dels evangelistes Marc i Lluc, a les pintures romàniques,  i els humansalats, els àngels.
Com s’han anat creant els éssers fantàstics? A partir de…
1. Imitació d’anomalies biològiques reals per mutacions genètiques o accidents al néixer.2. A partir de disfresses.3. A partir d’una forma mal percebuda (borrosa, distorsió…)4. Descripció mal feta d’un ésser viu.
Tècniques: Collage, photoshop, dibuix creatiu.
Obres
• El drac del Parc Güell a Barcelona, realitzat entre el 1900 i el 1910, per Antoni Gaudi(1852-1926). Els petits trossos de ceràmica que cobreix el petit cos del drac, enllaçaamb els mosaics bizantins i s’anticipa al collage dels cubistes.Minotaure i euga davant d’una gruta i nena amb vel. Pablo Picasso (1881- 1973)Gouache i tinta Xina, 50x65 cm. 1936. Museu Picasso.

El bestiari al cicle inicial i al cicle mig.
Cicle inicial
La sessió comença amb una gran capsa que troben els alumnes quan entren a l’aula.Dins hi ha tota mena de joguines que imiten bèsties, dinosaures, personatges fantàstics,rèptils, insectes, bruixes, àngels i dimonis. Imatges del bestiari popular festiu i extretes delsllibres medievals. També joguines que situïn en el context històric en que emmarcareml’activitat. Si podem trobar fotografies de pel·lícules infantils on surtin dracs i animalsfantàstics, farem que el tema els hi sigui més proper.Durant una estona, jugaran amb aquestes joguines mentre les observen, lesintercanvien i li donen vida o recorden algun moment viscut a través de les imatges.El següent pas és explicar la història que els introduirà en el treball posterior i els hidonarà unes dades per situar-los en el temps històric de l’edat mitjana. Mentre expliquem lahistòria cada infant podrà dur un ninot a la mà amb la possibilitat de donar-li vida mentreescolta el conte (el trobareu al final de la proposta).Aquesta primera sessió acaba recollint tot i tornant a la capsa les joguines que elsesperaran descansant una mica.
La següent sessió, més relaxats, és la sessió d’observació d’imatges i joguines. Laproposta és fer una titella de guant que representi el drac o un dimoni o qualsevol delspersonatges del conte seguint els següents passos:
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1. Donar a cada alumne un tros de plastilina de la que es recull per reciclar, es adir, aquella que s’ha barrejat tant que ja és d’un color indefinit (el cicle infantilpot proveir de bastant material). S’explica que han de fer el cap del personatgesense detalls de color i es mostra un exemple.2. Una vegada fet el cap que ha de tenir un coll gruixut, es prepara colad’empaperar amb aigua (Posar primer l’aigua i anar afegint a poc a poc la cola.La barreja no ha de quedar molt espessa ja que desprès es fa més consistent).3. Donar una capa de cola al cap i enganxar una capa de paper de seda, d’aquellstrossos que van sobrant dels treballs.4. Donar una segona capa de cola i enganxar paper de diari que ha sigut estripat enpetits bocins abans pels mateixos alumnes. Donar fins a 6 capes uniformes,tenint cura de ajuntar bé el cap i el coll.5. Quan s’assequi bé, tallar  amb un cutter gran per la meitat per tal de treure laplastilina. (espot deixar una mica en els llocs més delicats: banyes…) i tornar aajuntar amb paper i cola.6. Deixar assecar i pintar primer amb una capa de color base, quan aquesta estiguiseca, pintar els detalls.7. Afegir la roba, enganxant-la al coll. 94 Les mans es fan amb cartolina.

Si aconseguim que es facin tots els personatges, aquestes titelles serviran per fer unarepresentació del conte. Si no, es pot fer una exposició de tota l’obra.
Teatre de titelles

En la representació no hi haurà cap condicionant a l’hora de la posada en escena enquan al diàleg. Són “performance” que cada grup ha de posar en marxa en el moment del’actuació. S’explica la història i per grups fan la representació lliure. Això implica que cadauna serà diferent i la possibilitat d’enriquir-la amb l’espontaneïtat dels alumnes.Per la representació només necessitarem col·locar una tela negra a l’alçada dels capsperquè es puguin moure lliurement estan drets. El foc del drac pot substituir-se per papersvermells metal·litzats, serpentines, cornetes i tota mena d’objectes que facin soroll de festa.Convé posar-hi una música. Al cd us proposem unes quantes:
▪ Per l’entrada a la ciutat del joglar: Somni d’una nit d’estiu.Planificar l’intercanvi de representacions entre cicles i fer-lo coincidir amb la festade Carnaval és una possibilitat.

Cicle mig
Construcció d’un titella. L’activitat es pot modificar una mica, col·locant a la capsaimatges del bestiari, els ninots rèptils, aranyes, ocells…Una alternativa és tenir una petita capsa amb parts de ninots: una cua, unes ales, uncap, un cap amb banyes, potes, aleta…de forma que puguin combinar com un

                                               
94 Si aquesta feina del vestit la trobeu és massa difícil pels alumnes, es pot invitar als pares a fer-la a casa ambels fills i filles, donant-les hi un patró senzill i invitant-los a la representació teatral o l’exposició.
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trencaclosques l’animal fantàstic (amb ajuda del blutak) i desprès dibuixar-lo. A partir d’aquíes pot fer el cap del titella.
Cicle superior

▪ Ampliació sobre el Bestiari.
Griu, lleó alat, Minotaure, Pegàs, au fènix, esfinx, harpia… tots són animalsfantàstics que provenen de les cultures mesopotàmica i hel·lènica i que trobem representatsen pintures i estàtues de l’època. A l’edat mitjana, el cristianisme utilitza la imatge d’animalsper representar el seu Déu. Així a Crist, el fill de Déu el representarà un anyell i un àliga, elpoder de Déu vindria representat pel bou. Els 4 evangelistes que van escriure la història delfill de Déu, Jesucrist, estan representats per l’àliga (Sant Joan), el bou (Sant Lluc i el lleó(Sant Marc). El quart és un àngel (Sant Mateo). Aquesta religió que ha dominat Europa desde l’Edat mitjana, va heretar dels romans pagans95 el costum de passejar-se pels carrers enprocessó amb figures zoomòrfiques: fènix, alicorn (unicorn), bogia, basilisc, griu, víbries idracs. Per tota França, la Provença i Catalunya, el drac com a figura del mal derrotada perun sant, es representa sovint..Els sants comencen a representar-se com a figures gegants a la Provença i laTarasca  de Tarascó, una cuca fera amb forma de tortuga, servirà de model en els PaïsosCatalans per fer dracs i cuques. També els castells neixen de la representació d’escenesreligioses i s’uneixen en la festa al bestiari. El drac En altres cultures el drac representava des d’antic el poder de la Natura, però ambel cristianisme es transforma en el símbol del mal. Tarasca etimològicament96 ve de laparaula grega “pretarascha”, fer por. La víbria és com una dragona, té la forma de drac peròamb pits i la trobem a la Llegenda de Sant Jordi. Com els diables que els acompanyen en lesrepresentacions de l’infern.Com hem dit, a Orient simbolitzava la bonança, la fertilitat, la riquesa i laprosperitat. A Xina representa el mateix emperador (sempre que tingui 5 dits a cada peu).Té banyes de cérvol, cap de bou, ulls de crac, boca de lleó, cos de serp, potes de gall i cuade peix.A les cultures del nord d’Europa (celtes, escandinaus i germànics) el drac és custodi,es a dir, guarda un tresor o el secret d’una llegenda. En la zona Mediterrània representaprimer les forces desbocades de la Natura, el mal i el mateix diable.

La MulassaL’origen és una mula i com a tal se la representa esbojarrada. L’àligaÉs un símbol de poder i justícia. Per això els monarques la porten sovint en els seusescuts. (Sorprenentment, el símbol més evident del feixisme desprès de la creu gamada, eral’àliga. A l’escut de l’Espanya franquista es representa un àliga enorme. )Es normal que la ciutat de Barcelona tingués aquesta figura com la més importanten les festes. És famós el ball de l’àliga coronada. Sempre rebia als reis en les seves visites ala ciutat de Barcelona. El lleóSignifica la majestat,  el valor i el perdó. S’associa a Jesucrist en el bestiari cristià.

                                               
95 pagans : Creien en molts déus que s’assemblaven molt als humans.
96 Etimologia és la ciència que estudia d’on ha sorgit una paraula, com es va inventar i que significavaoriginàriament. Es una ciència amb sorpreses.
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El bouAnimal màgic en cultures primitives i bèstia estèril (com la mula) és venerada desdels temps més antics. Simbolitza la força, la paciència i la perseverança. La representaciódel bou i una mula pacífica del pessebre nadalenc, és més aviat falsa. La Història Sagradaexplica que el bou donava calor al petit però la mula no feia més que molestar. La víbriaPrové del mot llatí “viper-viperus”, escurçó, una serp corrent a Catalunya temuda pelseu verí. El cristianisme dona a les serps la simbologia del mal perquè l’associa al diable.
Víbria de Tarragona.

La Tarasca o CucaferaDevora a joves donzelles i viu a les aigües fangosesdels aiguamolls (més abundants a l’edat mitjana que ara).A Tarascó, la ciutat d’origen de la Tarasca, és una donasanta Marta, la que la venç i la porta lligada a la ciutat. AGranada, la Tarasca llençava flors i bombons per la boca ia Madrid portava noies com en una carrossa. Esconserven a Granada, Zamora i Toledo. A Galícia i nordde Portugal se la coneix com a Coca, molt semblant aCuca.

Construcció d’un drac per la rua.
Proposem un model per fer un drac de tres caps molt senzill amb material reciclat ique una vegada fet, es podrà quedar a l’escola per reutilitzar-lo cada any.
Material:3 capses grans de cartró. Paper de diari. Cola d’empaperar. Tempera. Tetrabriks dellet. Filferro. Tela verda (segons el nombre de nens i nenes que aniran dintre. Contem ambles disfresses de diable dels que acompanyen al drac i el de la bruixa que encapçala lacomitiva.El cap es retalla seguint el model. Es pren la mida del cap de la persona que elportarà per tal que li sigui fàcil de col·locar i treure. Es va omplint de cola d’empaperar ipaper de diari, fent el volum  amb el propi paper i cobrint-lo d’una capa de paper per fixar-lo. Una vegada tenim ja el cap modelat i sec (sense cap paper mal col·locat ja que al sacar-sequedaria com trencat),  es pot donar una capa de pintura blanca per tal que el color queposem a sobre llueixi més. Una vegada pintat i sec se li poden afegir escates en papersmetal·litzats o alguns detalls divertits.El coll esta composat de tetrabriks de llet i té mobilitat. Està bé afegir un coll si sónmolts els que ha d’anar dins del cos del drac ja que dona una distància al la persona queporta el cap i li permet més mobilitat.L’adult tallarà per la meitat uns quants tetrabriks i els alumnes els uniran amb elfilferro, fent un nus amb les tenaces en la part interior i unint-los per l’exterior. Desprès elsunirem amb paper i cola i cobrirem tots els tetrabrik amb dues capes de manera que espugui pintar bé. Se li pot afegir paper de seda o fer uns triangles al coll una vegada sec.Pel cos una tela verda amb uns forats pels caps de cada persona que anirà pintadade verd la cara i el cabell.
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detalls del cap

▪ Curiositats:
El terme “marioneta” prové de Maria. Durant l’edat mitjana es fa servir perdesignar petites figures de la Mare de Déu que es feien servir determinades festes.El mot titella, prové de la forma onomatopeica “ti, ti, ti” amb els que es feia parlara les figures de fusta imitant una parla tosca.

Webs
A Barcelona l’Enginy és una tenda que ha fet molts cap-grossos i figures per festes.Recomaneu aquesta visita.
 A altres indrets hi ha artesans molt innovadors com Dolors Sans que ha fet bèstiesmeravelloses per festes a Vilanova i altres indrets de Catalunya.http://www.dolorssans.com/
També és interessant la pàgina  web sobre dracs al món que inclou jocs. És unapàgina molt ben feta.El bestiari: construcció de titelles. Teatre pels petitshttp://bestiari.cat/
Bestiari de la ciutat de Barcelonahttp://www.ccgbcv.org/cat/imat/besti02.htm
Materials, Tècniques  i Minerals utilitzats per la il·luminació de llibreshttp://www.ub.es/bid/05baro.htm

SortidaMNAC (tallers), Ruta del Romànic

Vocabulari nou
Lapislàtzuli m. Mineral silicat complex de color blau intens compost essencialment delatzurita, usat en objectes d'ornament i per a fer blau d'ultramar.
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La religió com a tema en l’art medieval
Conèixer el cristianisme per poder interpretar l’art medieval

La religió
Des dels primers temps de la història de la humanitat, les persones han tingut unanecessitat d’entendre la vida i la mort, d’organitzar aquesta vida i aquesta mort. Quan elsestudis científics encara no havien explicat temes relacionats amb la vida (com les malalties,les tempestes, el dia i la nit…) i la mort (per què envellim, morim…) la gent necessitavadonar una explicació a les coses i els hi donava d’una manera simple i una mica màgica,perquè les coses que no s’entenen solen estar voltades d’un misteri interessant.Per una altra banda, calia organitzar comunitats cada vegada més grans i complexes.D’aquí surten les religions, de les necessitats d’explicar l’existència i d’organitzar-la.

Per què encara existeixen les religions en un món científic i tecnològic com elnostre?
Doncs per què hi ha temes que encara no s’han aclarit i ens preocupen comquè passa després de la mort o per què ens hem de morir.Perquè no totes les cultures assumeixen guiar-se per una mentalitat científica i racional coml’occidental.Perquè molta gent s’ha educat en ambients religiosos i té la necessitat d’organitzar-se la vidasegons uns principis morals que li diferenciïn el bé i el mal.La falta de coneixement i cultura provoca supersticions i explicacions màgiques,fanatismes… i això es dona en cultures molt desenvolupades científicament però pocsensibles amb el dret a la cultura de totes les persones.En aquests casos, les persones entenen la religió com una sèrie de normes de conductaobligatòries per tothom i justifiquen la violència per imposar-les o són intransigents amb elsque no comparteixen les seves idees. En qualsevol cultura podem trobar aquest fet.
La religió cristiana
Aquesta religió és la que té com a figura bàsica a Jesucrist i creu en un sol Déu(monoteisme: mono, un- teisme, Déu), no en molts com les religions de les primerescultures (politeisme: poli, molts- teisme, relacionat amb Déu). Són religions cristianes elprotestantisme, l’ortodòxia,  el catolicisme…
La figura de Jesucrist
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Jesucrist és el fill de Déu (immortal i únic) i una dona mortal, Maria. Recorda una mica lesfigures dels semidéus grecs que tenien poders divins. Recordeu les històries de Zeus i el seufill…? Què va fer Jesucrist?
1. Va néixer (Nativitat) a un pessebre a Betlem. Era fill de Maria i el seu pare mortaladoptiu era Josep. A quasi tota Europa, es celebra al Nadal el seu naixement, el 24 dedesembre perquè hi ha una cultura i unes tradicions basades en la religió cristiana.2. Va fer miracles (poders): Caminava sobre les aigües, amb un panet i un peix, donava demenjar a molta gent, multiplicant el menjar…3. Predicava la religió o el que després coneixem com cristianisme. La forma era donasermons a la gent que el volia escoltar pels carrers, camps… Un sermó és quan algú etparla molta estona sobre un tema per ensenyar-te la diferència entre actuar bé imalament, segons la seva pròpia filosofia.4. Va tenir tants seguidors que a l’entrada de les ciutats el rebien amb palmes (de palmera)i per això celebrem el dia de la palma (primer diumenge de la setmana santa)Hi ha persones que encara segueixen la tradició i estrenen vestits i compren palmes ipalmons fets pels artesans i després se’n van a l’església a beneir-los, deixant-los penjatsdel balcó de casa seva (abans a sobre de l’entrada de la porta) per garantir la benediccióde la casa al llarg de l’any. Recorda els rituals pagans de renovació (renovar la roba) al’entrada de la primavera que feien els grecs i romans i està relacionat amb el móncamperol (palmes). De fet aquesta religió va sortir de la cultura romana.5. Va morir en una creu (Passió, ve de patir). A l’època dels romans, hi havia pena demort i els lladres i contraris a les normes, se’ls condemnava a morir a la creu.L’emperador romà Ponci Pilatos, va creure que Jesucrist era contrari al poder romà, enuna terra conquerida com era Palestina i el va condemnar com a traïdor. Es recorda laseva mort durant la Setmana Santa o Pasqua, el divendres sant.6. Després de mort va ressuscitar  (Resurrecció) i va pujar al cel. Això es commemoral’últim dissabte de setmana santa.
I per què va morir d’aquesta manera si era fill de Déu?
Doncs perquè d’aquesta manera, explica l’església,  va alliberar als cristians, d’un pecat quearrossegaven (Redempció) i que havien heretat dels primers pares, Adam i Eva. Haviendesobeït a Déu i havien menjat una poma d’una arbre prohibit quan vivien al Paradís iDéu els va fer fora (expulsió del paradís). Amb lo bé que es vivia, sense haver de treballar!Doncs bé, Jesús es va sacrificar perquè Déu perdonés als cristians però no va dir res dedeixar de treballar…

Altres personatges.
Maria: mare de Jesucrist. També se li diu la mare de déu.
Josep: Pare adoptiu de Jesucrist. Era fuster.
Anna: L’avia de Jesús i mare de Maria.
Reis Mags: El van adorar com a rei i el van fer regals.
El bou i la mula: Els que van donar escalfor a aquell nadó en una nit freda al pessebre.
Evangelistes. Són els que van explicar al món i van escriure la vida de Jesucrist (evangeli), unavegada va morir i ressuscitar. Cada un està representat per un animal. Els principals sónJoan (símbol anyell), Marcos, Lucas (àliga) i Mateo (lleó).
Maria Magdalena: Sembla que era com la núvia o esposa de Jesús.
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CICLE INICIAL I MITJÀ
Un somriure mare!
Expressions en les escultures de maternitats:. Esculpir somriures amb fang.

Moltes vegades trobem la paraula hieràtica per descriure les escultures romàniquesperò amagat en aquesta quietud que més aviat és un símbol de pau, les imatges guardenexpressions variades. Aquestes imatges ens ho demostren:
Imatge de la Mare de Déu de Ger.  Segona meitat del segle XIITalla en fusta policromada al tremp52,5 x 20,5 x 14,5 cmProcedeix de l'església parroquial de Santa Coloma de Ger(Baixa Cerdanya) Llegat de Santiago Espona, 1958MNAC/MAC 65503

La maternitat és un tema freqüent en la imagineria del Romànic i de tot l’art en general. Ésun aspecte comú a la humanitat i els sentiments són iguals en qualsevol mare sigui d’onsigui, que vulgui tenir un infant. Per tant, com a tema comú, proposem invitar a mares quehagin tingut fa poc als seus nadons (si es possible, de diferents cultures i de la classe on sóninvitades) perquè ens parlin de la seva experiència. La imatge que estudiem haurà d’estarpenjada a la classe, darrera les mares però en un lloc visible perquè puguin comparar lapostura comú del nen a la faldilla que representen les escultures. Xocarà precisament elcaracterística d’immobilitat de l’escultura amb el moviment constant del nen o nena queportin. Una vegada que hagin explicat les històries, una persona d’entre els alumnes els hidemanarà que posin per una foto ja que estan treballant la maternitat i les expressions peròque al fer-la han de pensar en la sensació que els hi provoca el fet de tenir aquest fill.Llavors se’ls convida a seure en una cadira ja preparada amb la màquina digital i el trípode ies fan dues fotos. Una de cos sencer tal com apareix a la figura (mare i fill) i altra de la carade la mare. També és important que sàpiguen que seran exposades les fotos junt amb eltreball realitzat i que donin el consentiment (aquestes qüestions es resolen en la entrevistaprèvia a l’activitat)Han de quedar ben enfocades perquè és material de treball i exposició.Una vegada tenim els materials, a la següent sessió, es presenten les fotografies.Caldria tenir imatges de les boques que és el que anem a reproduir, plastificades perquè nos’embrutin amb el fang i puguin treballar a sobre i la resta, penjades en l’aula en un llocvisible junt amb les maternitats romàniques que us proporcionem al cd.Es fan peces rectangulars de fang llises i es treballen a part els llavis amb la foto.Desprès s’enganxen a la placa amb la barbotina97 preparada. Si es té forn es cou i si no esdeixa assecar a l’ombra en un lloc airejat i finalment s’envernissen. També es poden pintar ienvernissar si els infants ho volen.Quan tot el treball dels cicles estigui acabat, s’exposa i s’invita a les famílies i albarri.
ACTIVITATS PEL CURS DE SISÈ
La pintura al temple.
                                               
97 barbotina: fang i aigua, en consistència cremosa, són el pegament que s’utilitza per unir peces encaratendres.
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Catalunya va rebre una forta influència de l’art bizantí, més que d’altres territoris de lapenínsula. Així doncs, trobem mostres de pintura en taula fetes amb la tècnica de pinturaal temple que decoraven les esglésies romàniques. Trobem molts exemples d’aquestespintures al museu episcopal de Vic i MNAC de Barcelona.
Realització d’una pintura medieval amb la tècnica que utilitzaven per pintar en fusta. Cada alumne té una taula de fusta de la mida adequada i proporcional per realitzar elmural.1. Preparar la taula:

- Polir la taula amb paper de vidre de gra mig.
- Donar una primera capa de guix, deixar assecar i tornar al polir. Donar unasegona capa de guix, assecar i polir amb un paper de vidre més fi.
- La taula ja esta llesta per pintar sobre ella. La reservarem.2. Fer el dibuix:
- Repartir entre els alumnes fulls de la mida de la taula i la part del dibuixcorresponen a reproduir.
- Es pot utilitzar la tècnica de la quadrícula per traslladar el dibuix.
- Una vegada cada alumne estigui d’acord amb el que ha fet, s’agafa un punxó i esfan incisions al contorn del dibuix.
- Col·locar el dibuix sobre la taula i fixar. Passar sobre els forats un carbonet permarcar sobre la fusta el dibuix. (també es podria fer més pròxim a la tècnicaoriginal, si el carbonet en pols s’apliqués amb un pinzell d’estergir sobre elsforats. Aquesta tècnica es diu estergit.
- Treure el paper i repassar els dibuix amb un llapis gruixut. Espolsar amb undrap net la pols del carbó per no embrutar els colors posteriorment.3. Preparar els colors:
- Tindrem 5 colors diferents de pigments (groc, vermell, blau ultramar, blanc inegre) que es puguin barrejar per fer altres colors. A les drogueries tradicionalstenen per quilos i a un preu molt assequible.
- Es barreja el pigment escollit amb una mica d’aigua i se li afegeix dos rovellsd’ou, removent fins obtenir una pasta homogènia. S’ha de posar meitat i meitatde pigment i rovell. Afegir unes gotes de suc de llimona o vinagre per evitar quees faci malbé. Els colors que s’utilitzen més són el vermell, groc, taronja i blau.El negre per perfilar el dibuix.98
- Pintar la fusta segons el model. Si es fa una barreja per obtenir altres colors(taronja), fer la quantitat necessària per tots. En la pintura romànica els colorsno tenen llums ni ombres, ni matisos tonals en un mateix espai. Son colorsplans aplicats a un espai determinats i que contrasten amb el del costat per laseva intensitat. S’obtenen imatges planes mitjançant aquesta forma d’aplicar elcolor, com van fer els pintors cubistes i abstractes influenciats pel romànic il’estampa japonesa que també aplica els colors de la mateixa manera.
- Quan les zones de color estiguin seques, el toc final es fa repassant en negre leslínies del dibuix

▪ Alguns exemples de pintura al temple en pintura i escultura del MNAC
                                               
98 Aquesta pintura es fa malbé de seguida, així que s’ha d’intentar fer la part de prepara i pintar, el mateix diao en dos dies. Si trobeu dificultats per fer-la, utilitzeu pintures per pintar a la fusta. Unes que resulten moltbones relació qualitat – preu són les de la marca La Pajarita.
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Frontal d'altar de la Seu d'Urgell o dels Apòstols. Primera meitat del segleXII . Pintura al tremp sobre fusta .102 x 151 cmProcedeix d'una església del bisbat de la Seu d'UrgellAdquisició, 1905MNAC/MAC 15803
Baldaquí de Tost. Cap a 1200 . Pintura al tremp sobre fusta. 177 x 175 cmProbablement procedeix de l'església parroquial de Sant Martí de Tost (elPla de Sant Tirs, Alt Urgell) Adquisició de la col·lecció Plandiura, 1932MNAC/MAC 3905
Mare de Déu de GerSegona meitat del segle XIITalla en fusta policromada al tremp52,5 x 20,5 x 14,5 cmProcedeix de l'església parroquial de Santa Coloma de Ger (BaixaCerdanya)Llegat de Santiago Espona, 1958MNAC/MAC 65503Frontal d'altar de Cardet. Segona meitat del segle XIIIPintura al tremp sobre fusta amb relleus d'estuc antigament recoberts decolradura. 96 x 160 cmProcedeix de l'església parroquial de Santa Maria de Cardet (Vall de Boí,Alta Ribagorça)Adquisició de la col·lecció Plandiura, 1932MNAC/MAC 3903Majestat BatllóMitjan segle XIITalla en fusta policromada al trempCrist: 94 x 96 x 17 cm; creu: 156 x 120 x 4 cmProcedeix de la GarrotxaDonació d'Enric Batlló, 1914MNAC/MAC 15937
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Ll ibres, lletres i imatge
a l’època medieval

La meva inicial
El Beat de Girona

 És famós el còdex anomenat Beat de Girona (970) que foudonat a la catedral de Girona al 1078. Està escrit i il·lustratper un monjo anomenat Emeteri i per una monja, Eude oEnde. Té 568 folis escrits a dues columnes i 114 miniaturesde diferents grandàries fins i tot a doble pàgina. És el còdexmossàrab amb més il·lustracions dels que se’n conserven.Possiblement va ser il·lustrat en el regne de Lleó, al Monestirde Tábara (Zamora).

Cicle inicial: La il·luminació de llibre, les lletres capitulars99
Les capitulars són lletres que iniciaven un capítol, generalment molt treballades iil·luminades amb dibuixos. Veiem uns exemples d’en Josep Nogué i Mas100 i altres del’època estudiada.

   

                                               
99 Per introduir el tema veieu : Lletres, lletres i més lletres. (cd)
100 Veieu bibliografia pel llibre d’en Nogué i en MASSIN d’on  corresponen les imatges. Al cd les hi trobareu.Feu un tria al vostre gust.
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Material: Inicials de diferents tipografies (extretes de l’ordinador) a un cos  600 i ambserifa com la Garamond.Paper vegetal, llapis, goma, folis, tinta daurada, blava, vermella (opcional: retoladorsbrillants o purpurina i tota mena de fantasies que pintin a color), cartolina blanca.Fotocopies del models de inicials que teniu al cd (Plastifiqueu les de color)Realització:Observació del material gràfic i anàlisi del mateix. Altres imatges poden ser un  recull deelements que agradin als infants: animals, bolets, flors, papallones, fades…De tot aquestmaterial trauran la inicial final.Cada alumne agafa la fotocopia de la seva inicial de la tipografia que li agradi més. Amb elllapis pot modificar la forma i esborrar amb un pinzell i tempera blanca o bé retallant lesparts sobrants. Quan la forma sigui la desitjada, es retalla.En un full a part, fa esbossos de l’element que desitja combinar amb la lletra. Quan hagidecidit qui li agrada més atenent a la postura, al traç…el dibuixa proporcional a la lletra, elretola i retalla  i combina lletra i dibuix.Ja està fet el disseny. Ara es calca al paper vegetal, es decora amb els colors i finalment, unavegada seca la pintura, es repassa la línia del contorn amb un color que no cal que sigui elnegre.En aquest procés sortiran variants en la forma d’arribar a una solució gràfica de la inicial,sobre tot durant el disseny, que han de ser acceptades. Si l’infant no se’n surt, buscarà altresmaneres o demanarà suggeriments més viables. Els únics condicionants són el temps (queha de ser generós) i el resultat final que ha de ser satisfactori i de factura correcta.

Objectes curiosos del romànic
▪ L’ara portàtil de Sant Pere de Rodes f. X – p.XI Girona. Museu d’art
Què és un ara portàtil?Es una mena d’altar que acompanyava l’Abad del monestir i que li permetia fer missa allàon estigués. Per fer missa era necessari que l’altar estigues consagrat o beneït. L’arasolucionava el problema. En ella hi ha una concavitat per guardar les relíquies.101 És tanvaluosa (esta feta d’argent repussat) que és una de les poques que és conserven i la mésantiga.

Iconografia (imatges): àngels, alfa i omega, lletres, els personatges recorden els de santQuirze de Pedret. Espirals dels ulls, triangle del nas i línies còncaves i convexes dels llavis.Les lletres ocupen tot l’espai disponible.
                                               
101 L’Abad és el que governa un monestir, el lloc on viuen els monjos, com el de Montserrat. Normalmentapartat de pobles i ciutats. L’Abad feia una missa que es una mena de teatre simbòlic cristià on es representaen un altar o pedra gran, un petit àpat amb pa i vi, que representa un sopar que va fer Jesucrist amb els seusamics, abans de morir. Per fer la missa, l’altar era beneit per l’abat que portaves petites restes d’un sant mortque es diuen relíquies. Ja veieu, a l’edat mitjana eren una mica estranys.
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                          Un conte medieval: il·luminació de llibres pel cicle mig i superior (5è)(estany: portada de llibres transportables)
El text:Es proposa fer un petit conte des del principi a la fi. Seria ideal que a la classe decatalà es treballés la part del text i es passés a ordinador per tenir el fitxer corregit i sensefaltes. La temàtica hauria d’anar al voltant de l’edat mitjana.Si no és possible, aquí us proposem dues opcions:Prendre la història que ja teniu escrita en el cd: La llegenda del senyor de Capsigranyo bé treballar la llegenda de Sant Jordi, aprofitant la festivitat.

Les imatges:Cada alumne s’encarrega de composar una imatge, segons unes pautes que els hidonem (de les següents) i una vegada s’escaneja, s’imprimeix per composar la pàgina ambtext i dibuix.
Lletres capitulars il·lustradesMarges laterals vegetalsMarges laterals animatsEncapçalaments, títol o capítols.FinalsIl·lustracions

El format de les pàgines : dinA4
La portada, la contraportada i el llom, es treballen amb cartró dur folrat ambaironfix vermell de vellut. I s’enganxa a sobre l’estany desprès de treballar-lo. Tots elsalumnes faran propostes dibuixades i s’enganxen a la paret per escollir les més adients alconte. També han de proposar lletres que mostrin el títol del conte composades amb elsdibuixos.Per enquadernar el llibre podeu consultar les següents pàgines d’Internet:http://www.llibrarts.org/mangel.asp?lang=esAquesta és la millor perquè té molts gràfics que mostren el procés pas a pas. (català)http://www.liceus.com/cgi-bin/tcua/1800.asphttp://www.facildehacer.com/manualidades/?pagina=028_028http://personal.telefonica.terra.es/web/aus/encuad/encuader.htm#Folios

La llegenda del senyor de Capsigrany 102

 Fa molt i molt temps, més de 1000 anys, que hi passejava unjoglar per un camí. El joglar es dedicava a cantar en palaus i places delspobles per guanyar-se la vida i la veritat, no ho feia gens malament.En aquella època els boscos eren frondosos, els arbresdominaven territoris molt extensos i els animals vivien força tranquilsexcepte els dies de caça, en que el senyor feudal 103del palau, es dedicava                                               
102 Aquesta història ha sigut creada expressament pel treball per l’autora amb l’objectiu  de treballar unvocabulari i una sèrie de conceptes històrics.
103 senyor feudal : Una persona que era propietària de moltes terres i governava en elles.
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a perseguir-los per divertir-se ell i tota la seva cort. Clar que desprès se’ls cruspien i el joglarllavors tenia feina, perquè organitzaven una festa amb música, dansa i bona teca.I pensant en el menjar, va començar a tenir gana i va seure al costat del camí, vatreure del sarró un crostó de pa i una mica de formatge i feliç, va començar a menjar.Mentre ho feia va sentir una remor de veus i encuriosit va prendre atenció i això és el queva sentir:
- Ja ho sap que es prepara una altra cacera amic cérvol?. Estem perduts, aquestavegada porten un gossos ferotges regal del senyor de Hassolfen i diuen que capanimal pot escapar al seu olfacte i a les seves dents esmolades que no paren demostrar en tot moment.
- Sembla mentida que parlis així. Tu que tens fama d’astuta, àgil i escorredissa!. Jasaps que la bèstia organitza caceres sovint però mai hem tingut por i ens hemsortit prou bé.
- Et dic que aquesta vegada és pitjor i que ens faran patir.
- Doncs si tan segura estàs haurem de fer alguna cosa.- va concloure el cérvol.
Serà veritat el que diu la guineu?. – va pensar el jove- He d’arribar al palau abansque cap altre joglar. Se m’acaba el pa i el formatge ja és ranci. Necessito un bon banquet sivull continuar cantant.I en arribar al palau, va veure un gran moviment, gent estranya d’altres indrets,pagesos que portaven el millor de la collita i va preguntar a una dona quin era el motiu detanta activitat.
- D’on vens tu joglar, es que no  estàs assabentat que es casa elfill del senyor de Capsigrany? Tota la regió en va ple. Hanportat regals de terres llunyanes, es veu que veritablesmeravelles.
- I es cert lo dels gossos nous per les caceres?
- Veritables feres, terribles! Es veu que van cruspir-se a l’homeque els entrenava d’un sol cop i que tenen dues files de dentsenormes, són de color negre com el dimoni i pels ulls, els hisurten espurnes de foc.
- Valga’m Déu, vostè si que sap espantar la gent. – I trasbalsat,va marxar cap al palau per oferir els seus serveis com a cantant.

Dies desprès s’organitzava la cacera i el joglar de bon matí ja hi cantava:

Oh! Magnífics animals!Ja arriba el gran senyor.Oh magnífics animals!Tremoleu amb gran temor.
Els gossos, negres i forts com havia explicat la dona, amb una sola filera de dentsperò que valien per dues, van sortir bordant, enfurismats, lligats amb cadenes i portats perdos homes ben forts que amb prou feines els podien retenir.Una vegada al bosc, els van deixar anar. Va començar la cacera i es acabar latranquil·litat.Homes i cavalls corrien entre els arbres a una velocitat vertiginosa seguint elsgossos que havien detectat un cérvol. Arribats a una clariana, els gossos es van aturar
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nerviosos i van començar a recular, a donar voltes emetent uns aguts gemecs de por. Elscaçadors no sabien que pensar, estaven desconcertats per l’actitud d’aquelles feres. Elsenyor del castell es va començar a enfurismar pensant que el regal del comte de Hassolfennomés havia sigut una broma. I… de sobte…de dins del bosc va sorgir un alarit 104 terribleque els va deixar a tots esgarrifats. El terra tremolava i es preveia el pitjor. Una figura negrai encorbada surti a la clariana i va cridar amb una potent veu:
- Ah! Senyor de Capsigrany, t’adverteixo, Fuig d’aquests bosc i no tornis mai més,Has fet esclatar la ira del drac amb els teus gossos. I ara, desprès de segles, ha tornat.Fuig abans que arribi o ben bé et portarà a l’infern.!!
- Bruixa maleïda, creus que m’espantaràs? Surt del mig o et faré miques – i totsol, es va endinsar al bosc, on l’espessor no deixava veure la llum del dia.
Els nobles105 que l’acompanyaven van quedar en silenci, amb el cor encongit, sensesaber què fer. Estaven acostumats a enfrontar-se en guerres a éssers reals, però això eranou! Pot ser era un càstig diví o pitjor, de l’infern!
Un crit esgarrifós tornà a sentir-se. Sortia foc i fum de dins el bosc acompanyatd’un gran soroll que no acabava mai. La pudor era insuportable, semblava ben bé la ferum

106del diable!
Uns diables vermells ballaven i saltaven, cridant de branca en branca, i entre ells, elcap de la bèstia que treia foc per tots costats, amb uns ulls desorbitats, donant voltesesbojarradament.
Això era definitiu. A la veu del cura 107, tots van sortir, cames per què us desitjo.Darrera corria el senyor de Capsigrany tot socarrimat demanant ajut i els nobles, creient-loel dimoni, li donaven fuetades i encara corrien més.

Quan ja no hi quedava ningú al bosc el soroll, el foc, les danses i tot l’enrenou, es vaacabar, donant pas a fortes riotes.
- Ja podeu sortir tots – va dir el joglar – no crec que tornin més.
- Gràcies a tu i als teus amics de la faràndula108 ens hem salvat d’una bona.
- No podíem consentir tanta crueltat. I ja que ens heu acollit tan bé al bosc, ushavíem de fer un bon espectacle!I , vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos.

Celina de Voramar
Escrit per Celina de Voramar. Datat al s. XI

                                               
104 alarit: crit de guerra
105 nobles: persones riques que tenien terres i servien a un altre senyor més poderós.
106 Ferum: pudor intensa
107 cura és un sacerdot, un mossèn, el que està a l’església.
108 Faràndula : teatre o circ.
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La defensa del patrimoni: què és l’espoli?

La pintura romànica 109

Fins al segle XIX la pinturaromànica no es font d’estudi dinsla història de l’Art català.És durant el període de laRenaixença i el Modernisme, queva existir un interès per larecuperació del patrimoni. L’estudide l’època Medieval, etapa on essenten les bases de la naciócatalana, representava un fetimportant per demostrar el fetdiferenciador català.Un altre factor decisiu, va se l’espoli que estaven patint conjunts romànics del Pirineu,indefensos ja que cap llei regulava el comerç d’obres d’art. Fins i tot els defensors de que les obres restessin en el lloc d’origen, van veure la necessitatdel trasllat.
L’espoli:Lluís Plandiura, un col·leccionista català, va contractar un equip d’italians experts en latècnica d’arrencar la pintura al fresc, amb l’objectiu de vendre les pintures a col·leccionistes,museus estrangers i per ampliar la seva pròpia col·lecció.
Persones i Institucions:L’Institut d’Estudis catalans, amb Josep Pijoan i Joan Vallhonrat i el Museu de Barcelonaamb el director de la secció d’Art Medieval i Modern, J. Folch i Torres, van organitzar elrescat de les pintures que quedaven, van començar a organitzar la descoberta del patrimonide les terres pirinenques i van intentar aturar el comerç.J. Ràfols va ser l’arquitecte que va construir els suports al museu per col·locar les pintures.Domènech i Muntaner i el seu fill,  van dedicar molt temps de la seva vida d’arquitectes atestimoniar, descriure i estudiar el patrimoni romànic pirinenc.Josep Puig i Cadafalch, arqueòleg. Va estudiar la relació entre pintura romana i romànica.Durant la guerra va ser destruït un estudi important d’aquest arqueòleg sobre el tema.
L’estratègia:El primer que van fer es contractar al que estava organitzant aquest comerç I. Pollack il’equip d’italians que sabien la tècnica de l’arrencada del frescos.Desprès van fer un estudi preliminar de les obres i van deixar documentat tot el procés il’emplaçament arquitectònic de les pintures per la posterior col·locació al Museu deBarcelona  (MNAC) . Per fer-lo van utilitzar la fotografia (una tècnica recent i forçacomplicada en aquella època ja que els materials pesaven molt), els dibuixos, escrits,plànols…
                                               
109 Al cd hi trobareu imatges interessants per acabar d’entendre el procés.
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Es va haver de rescatar pintures de sota de capes d’emblanquinat, fer inventari, cercarnoves pintures fins ara desconegudes…Un dels problemes més grans va ser el transport dels Pirineus fins a Barcelona. No hi haviauna xarxa de carreteres, moltes vegades ni camins transitables, els transports eren moltrudimentaris… Per exemple, les pintures de la Vall de Boí, es van traslladar en mules fins ala Pobla de Segur, en camió fins a Tàrrega i en tren fins a Barcelona.

Primera campanya: Pedret, Boí, Esterri de Cardós, Ginestarre, Santa M. D’Àneu, Sant Pere de la Seu d’Urgell,Santa Eulàlia d’Estaó, Sant Climent i Santa M. De Taüll, Sant Pere del Burgal.
La tècnica d’arrencament o strappo:Era una primícia a Europa. Era complicada i precisava conèixer molt bé la pintura abansd’arrencar-la.
Procés:1. Es neteja la superfície2. Es delimita els fragment que s’han de desprendre per no tallar figures o escenesimportants.3. Es cobreix la pintura amb draps de cotó encolats amb una solució soluble que formaun estrat gruix que subjectarà la pintura arrencada.4. Es va traient de la paret amb ajut d’una escarpa i un martell i a la vegada, cargolant perno fer malbé la superfície.5. Els cilindres obtinguts es fiquen en caixes i es transporten al Museu en Barcelona.6. Al Museu es construeix l’estructura per col·locar les pintures seguint els plànols fets in

situ per Ràfols.7. Quan les pintures arriben s’entela el dors per subjectar-les al nou suport.8. Es dissolt la cola amb aigua molt calenta, es restauren i es cobreixen les llacunes quequeden.
Altres campanyes

Abans de la Guerra Civil encara es van recuperar algunes pintures. Al 1932 es vacomprar la col·lecció Plandiura.S’ha de dir que durant aquest període i el de la postguerra fins al 1950, es van tornar aperdre, a vegades per sempre, molt del patrimoni català, no només religiós sinó civil.Durant la guerra es va haver de evacuar precipitadament obres de museus d’un lloc a l’altresense les suficients mesures, van expatriar-se i destruir obres. Un exemple de patrimonicivil recuperat, va ser el del Palau del carrer Montcada de Barcelona. Se sap que en moltesocasions, s’han tapat o destruït pintures en edificis de Barcelona per manca de coneixemento simple especulació. D’altre patrimoni encara queda en propietat privada sense massacontrol, com un mosaic romà de Baetulo, actualment en l’interior d’una acadèmia privadaedificada damunt de les restes.
Obres:
• Sant Quirze del Pedret. Segona meitat del S.X  Paó símbol d’immortalitat. Orant MuseuDiocesà de Solsona. Descoberts al 1939. Estaven sota d’altres pintures romàniques.Representa un personatge orant amb els braços en creu a l’interior d’un cercle i coronatper un paó.
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L’altre té un altre cercle perllongat per 4 triangles formant una creu, a l’interior hi ha uncavaller, un paó sobre el qual es posa l’ocell, un segon personatge dret i un gos. Fora unaltre personatge amb un llarg vestit. Paleta cromàtica és molt reduïda: blau, roig, negre iblanc. Perfecció dels cercles, manca de proporció dels cossos.
• XII Santa Maria de Taüll MNAC Els reis magsAnimals fantàstics procedents dels teixits orientals i que els bestiaris medievals vandesenvolupar (veure tema bestiari)
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ART GÒTIC: EL VITRALL I LA LLUM
ART GÒTIC: El vitrall

“Tancament de finestra fet amb vidres tallats seguint una composició decorativa o ambfigures que s’ajunten amb plom. A l’inici, però, a l’alta edat mitjana, els vidres s’incrustavendirectament en una estructura de graella feta amb pedra, guix o marbre.”BARRAL I ALTET, XAVIER (2000)
On el trobem?:
El vitrall és un ornament artístic dels edificis litúrgics – catedrals i esglésies-  i deconstruccions nobles civils. És la tècnica artística que defineix millor l’art gòtic en general.
Els vitralls més antics que es coneixen a Catalunya són:
▪ Un fragment romànic del s. XI de la Catedral de Barcelona.
▪ El Monestir de Santes Creus del s. XIII (Art del Císter)
▪ S. XIV, Monestir reial de Pedralbes, Catedrals de Girona, Barcelona, Tarragona,col·legiata de Castelló d’Empúries i de Cervera.
▪ S. XV Sta. Ma. Del Mar. Barcelona.
Els vitralls tenen la característica de ser fràgils i per aquesta raó s’han perdut molts d’ells.En altres ocasions el vandalisme i les agressions els han fet desaparèixer com els de la SeuVella de Lleida, Palaus de la Generalitat i Ajuntament de Barcelona. Un tercer motiu és queno es van considerar patrimoni fins l’arribada del Romanticisme al s. XIX i es substituïen.El Modernisme recupera el vitrall i la seva tècnica de construcció.
El gòtic i els vitralls:
Durant l’Alta Edat Mitjana, les tècniques de construcció noves del Gòtic, com la voltade creueria, permeten obrir grans finestrals que es cobreixen amb vitralls de colors.Si en les esglésies romàniques es pintaven els murs, en les esglésies gòtiques, les vidrieressubstitueixen la pintura mural passant a realitzar la mateixa funció. El vitrall “…transforma
l’arquitectura en una superfície de color” (pàg. 13)Un vitrall es pot estudiar des de la perspectiva arquitectònica o pictòrica.El vitrall permet l’entrada de la llum del sol i atrau la mirada del fidel cap a les finestres onesperen històries de colors, llestes per explicar. De la mateixa manera, si l’esglésias’il·lumina per dintre, el vitrall decora l’arquitectura externa com un potent cartell de neó.Els temes dels vitralls i els colors tenen finalitat pedagògica religiosa.

Els mestres del vitrall
El s. XV és l’època més rica de construccions del gòtic mediterrani.És durant aquest segle que els mestres estrangers arriben a Catalunya i col·laboren ambpintors del país per dissenyar vitralls.A l’Edat Mitjana, els oficis passaven de pares a fills. Els  pares eren els mestres dels fills iensenyant-les l’ofici des de petits, no només asseguraven el “modus vivendi” del fill sinó queaconseguien formar famílies on la tècnica anava millorant de generació en generació. Altresvegades, un aprenent entrava sota la protecció d’un artesà que feia la mateixa funció de
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mestre. Però arribar a ser mestre no era fàcil i només s’aconseguia després de molts anys defeina.Els artesans d’un mateix ofici acaben formant agrupacions a les ciutats que s’anomenengremis i que treballen als mateix carrer que porta el seu nom (carrer argenteria, sabaters…)Els que estaven directament relacionats amb la construcció d’esglésies i catedrals, s’haviende desplaçar allà on es construïa un edifici religiós i per tant, viatjaven sovint a altres països.Per tant, podríem haver trobat en la construcció de qualsevol de les catedrals de Catalunya,francesos, italians, germànics…Es coneix el nom d’alguns mestres vitrallers:Antoni Llonye que va treballar amb el pintor Jaume Huguet a la rosassa de Sta. Ma. DelMar.Terri Demés (germànic) Va treballar a la Casa de la Ciutat de Barcelona.Severí Desmanes, (Avinyó) va treballar en el vitrall del Judici Final de Tarragona.Família Fontanet. De les millors considerades. Eren cridats expressament pel seuconeixement de l’ofici.Al Museu d’Art de Girona es conserva una taula de vitraller que permet conèixer el projectede realització.
Fabricació d’una vidriera

Es fa un dibuix en un cartró o calc (paper sulfurat)Es tallen els vidres segons el dibuix.Es pinten amb pintura per vidre (òxids  metàl·lics + pols de vidre)Es couen els vidres en un forn a temperatura de 500 a 700 graus a fi de que el colors’incorpori a la superfície del vidre estovat per el calor. Es diu esmalt i és la tècnica ques’utilitza a partir del s. XV.S’ajunten els trossos de vidre amb tires de plom soldades i es constitueixen pannells dedimensions apropiades perquè el pes no sigui excessiu.Aquests s’incorporen a l’obertura de les finestres fixant-los a les parets laterals en els foratspracticats a la pedra.
Renaixement del vitrall al s. XIX

El Modernisme va recuperar l’ofici de vitraller com va recuperar molts oficis artesanalscom el del ferro. A Barcelona són importants les mostres que, aplicades a tots els àmbits nonomés a les esglésies, podem contemplar. Per exemple la llum – claraboia del Palau de laMúsica Catalana, o la rotonda del segon pis de la casa modernista Lleó i Morera del tallerde Rigal i Granell fets al 1906. Antoni Gaudí va fer vitralls per la Catedral de Palma deMallorca 110 però van quedar finestres sense cobrir. Pere Cánovas va fer els que faltaven al1989 i va restaurar els malmesos de Gaudí.A la vegada, en aquest segle XIX a EEUU, dos artistes, John La Farge i Louis ComfortTiffany 111 van estudiar el vidre opalescent, és a dir, el vidre opac que no deixava passar lallum, el principi contrari pel que havia sigut escollit aquest material al llarg de l’èpocamedieval.Es busques nous motius i emplaçaments pels vitrall. La naturalesa i la mitologia modernistaes traslladen als vitralls per adornar edificis civils.A Anglaterra és important la figura de William Morris i el moviment Arts  and Crafts quevan promoure la fabricació artesanal en objectes d’us diari en contra de la producció
                                               
110 Veieu l’obra de Miquel Barceló a la mateixa catedral en el llibret sobre la Mediterrània.
111 Tiffany va arribar a ser una prestigiosa i molt elitista marca d’objectes i joies fetes amb vidre a NordAmèrica i Paris al s. XX
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industrial en sèrie. Charles Rennie Mackintosh, un arquitecte escocès va promoure en elsseus edificis el vitrall com a part de la decoració.A principis del segle XX es va continuar promovent l’ofici de vitraller en tots els àmbits.Per aquest motiu s’amplia la temàtica, l’experimentació i per tant, l’aplicació és molt diversa.Destaquem al nord-americà Frank Lloyd Wright que en 1912 va decorar una casa de Jocen Il·linois fent uns vitralls geomètrics molt bells.
El vidre

▪ ElaboracióEl vidre és un material conegut des de l’edat de Bronze. Ho van fer servir els egipcis i elsgrecs. No es troba fet a la natura sinó que s’ha d’elaborar. Segons la zona geogràficas’utilitzen uns materials o uns altres però sempre ha de contenir 3 grups d’elements:
Material vitrificantSílice, sorra, àcid bòric i àcid fosfòric en un 70% aproximadament. Són àcids i els quedonen transparència al vidre. Material fonentSosa i potassa. Són òxids. Un 15 % aprox. Material estabilitzantCal, mini, zinc, alumina, maquesia i barita. Ôxids que proporcionen estabilitat i resistència.Sense ells el vidre es desfaria amb l’aigua bullint i el vapor. Fins a un 13%Aquests materials s’han de fondre a temperatures molt elevades (1.650 º C)Per donar color, una vegada feta la massa vítrea se li afegeixen altres substàncies minerals.Per exemple pels blaus, els òxids de cobalt o coure. Es poden aconseguir més de 400colors.

▪ Tipus de vidre
Cristall. És el vidre més pur, de gran qualitat i brillantor. Es pot distingir pel so que emet alcolpejar-lo suaument.
Vidre strass. Imita algunes pedres com el safir o el diamant.Vidre bufat o antic. Es el que s’utilitza per fer vitrallsVidre opal. És un vidre translúcid, deixa passar la llum però no és transparent.Vidre colat. S’utilitza per posar  a les portes i fa com aigües.Vidre imprés o listral. Amb rodets metàl·lics se li fan uns gravats quadriculats o ambtexturaVidre de motlle. La pasta es fica en un motlle i pren la forma

EULÀLIA VALLDOSERA
El conjunt de tècniques emprades en l'arquitectura gòtica permet la

desaparició del mur tradicional i la seva substitució per un paramentsemitransparent fins al punt que les obertures arriben a predominar sobrel'estructura massissa. Aquests finestrals policroms deixen entrar la llum alhora quela tamisen i així acoloreixen l'espai interior.La valoració estètica dels vitralls, que tingueren una presència esporàdica en els edificis romànics, éssigne d'una nova sensibilitat religiosa més humanitzada. La tradicional metàfora de Déu com a llum del mónes manifesta ara a través de la llum natural.
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El vitrall compila alhora una doble comesa: suport de contingut iconogràficsimbòlic d'un espai lluminós. Les seves imatges exercien un enorme poder sobrel'esperit de les persones de la baixa edat mitjana. Els vitralls, que resguarden de lesinclemències del temps com són el fred, la pluja o el vent, i permeten el pas de la
llum, s'identifiquen plenament amb el contingut de les Sagrades Escriptures, queprotegeixen els fidels del mal i els il·luminen en tot moment. La llum simbolitza laidea de la immaterialitat, ja que en travessar el vidre sense alterar-lo servia perdesenvolupar metafòricament la idea de l'omnipresència i proximitat del Creador.
Déu és més tangible, humà i radiant a través de l'art dels vitralls.

http://html.rincondelvago.com/arte-gotico_9.html

…el món gòtic dóna una importància capital als vitralls, tant per ser lesentrades de la llum, com per ser “l’amansiment” d’aquesta mateixa llum. En l’obra
del vitrall, la metafísica gòtica de la llum pren forma: el raig lluminós del sol que hipenetra és la materialització del logos (la ment) diví que es fa visible per als ullshumans; en el fet que aquest raig il·lumini les figures del vitrall i prengui la formade la història que el vitrall explica, es fa visible el punt de trobada entre aquest
mateix logos diví i el logos humà que s’expressa en aquest art. Un necessita del’altre i ambdós es fan intel·ligibles en el punt de trobada dels finestrals de lacatedral. Recordem també que el finestral és la part més important de l’edifici gòtic,que ha de ser lluminós en si mateix i no ha de tenir racons foscos ni secrets
impenetrables…

http://www.aixada.com/index.php?seccion=Seu-Vitralls&columnas=0

“No s’assoleix la il·luminació pel fet d’imaginar figures de llum, s’aconsegueix fentconscient l’obscuritat.”  Eulàlia Valldosera.

Eulàlia Valldosera va néixer al 1963 a Vilafranca del Penedès, Barcelona. De 1981 a1986 va estudiar  Pintura a la Facultat de Belles Arts de Barcelona i desprès, entre
1987 y 1988, gravat a l’Escola d’Arts i Oficis de Catalunya. Va viure a Amsterdamentre 1990 y 1994, obtenint el 1992 una Llicenciatura en Audiovisuals en la GerritRietveld Academie. En el període 1999-2000 ha residit a Berlín, amb una Beca delDAAD. Actualment viu i treballa a Barcelona.
Comença a exposar públicament el 1986, i realitza la seva primera mostra individualel 1991. Des de llavors, la seva obra ha tingut una presencia creixent en els mésdiversos espais expositius, tant en Espanya com a l’estranger.http://www.elmundo.es/cultura/arteXXI/eulalia/criticaeulalia.html

Projecta imatges per tota l’habitació explicant històries.Juga amb les ombres que provoquen els objectes de la vida diària formant noves formes.Amplia les imatges projectant la llum sobre cortines formant altres estances de llum iombra.
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Imita les posicions dels personatges representats en famoses obres d’art que tracten del coshumà jugant amb un projector de llum i el quadrat queprojecta i interposats el seu cos i altres objectes que tambéprovoquen ombres. Per exemple, hi ha projectada una llum i esveu el perfil d’una dona. Ella fa l’altre personatge imitant laseva postura.També mitjançant les projeccions crea ambients comhabitacions o sobre habitacions reals crea amb projeccions,situacions absurdes com veure sobre un sofà una personadividida en dues meitats.
▪ Visions del cos:“De la mateixa manera que del nostre cos només en podem veure una part, ja que hi ha zones queno podem veure (els ulls, la cara, l’esquena…) i per contemplar-les necessitem el reflex d’un mirall,també per a la nostra ment patim una ceguesa parcial, i només en podem reconèixer la part que ensés invisible (l’ombra) a través de la seva projecció i reflex en el que anomenem entorn o mónexterior… tot allò que no volem ser, que no volem admetre, és la nostra identitat, forma el nostrenegatiu, la nostra ombra…l’ombra produeix la malaltia, i encarar-se amb la forma cura.”

Thorwald Dethlesfsen i Rüdiger Dahlke, 1994 (La enfermedad como camino)
 “La malaltia és el costat nocturn de la vida, una ciutadania més cara. A tots, en néixer, ens atorguenuna doble ciutadania, la del regne dels sants i la del regne dels malalts. I malgrat que preferimutilitzar el passaport bo, més tard o més d’hora, cadascú de nosaltres es veu obligat a identificar-se,si més no durant un temps, com a ciutadà d’aquell altre lloc”.

Susan Sontag, 1978 (Illness as Metaphor)
Citat a la pàg 87 de Núria Enguita Mayo. (1999) Eulàlia Valldosera Obres 1990 – 2000Fundació Antoni Tàpies. Barcelona
Eulàlia V. Treballa el concepte de malaltia com experiènciaterapèutica de la vida. La malaltia t’ensenya a través deldolor i el patiment del cos que parla de si mateix i esmanifesta d’aquesta forma. En sanar, et guareixes tanfísicament com espiritualment.Fer un Belen projectat amb pots de neteja com al’obra d’Eulàlia. Per què utilitza pots de neteja. Sobretot la seva obra parla de la dona i de la dona que ellaconeix. Diu: Quan jo era petita les dones solien netejarel terra agenollades. Una postura corporal similar a lapregària. Pàg. 105

"Envasos: el culte a la mare (n.3 Fairy)" (1996)

http://www.elmundo.es/cultura/arteXXI/eulalia/criticaeulalia.html
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ACTIVITAT PEL CICLE INICIAL
Aquesta activitat es pot realitzar també amb alumnes de l’últim curs educació infantil.L’activitat comença com un joc al pati. Necessitem que sigui un dia assolellat i d’una llumclara com els dies de primavera. Hi ha una capsa gran de cartró. Es tracta de jugar amb elles ficant-se dintre varis infants. No poden sortir fins que no es digui ja, els tindrem un minut.  Després han demanifestar les sensacions que han tingut dins la caixa. Amb el cutter, es tallen uns rectanglesallargats a manera de finestres del romànic i es torna a fer el mateix a llarg d’un minut. Ara lessensacions haurien de ser menys claustrofòbiques encara que les obertures siguin petites entra unamica de llum. En aquesta fase i si el dia es prou assolellat el contrast entre llum i ombra en l’interiorde la capsa s’ha de fer notar.És el moment d’introduir la consciència d’ombra com a contrari de la llum.

Recordeu la frase:“No s’assoleix la il·luminació pel fet d’imaginar figures de llum, s’aconsegueix fentconscient l’obscuritat.”  Eulàlia Valldosera.
Es això el que volem que sentin els infants, l’obscuritat, per valorar la llum i jugar amb ella.Llavors es presenta una capsa i dintre uns quants vidres de les llums d’aranya que podemaconseguir al mercadillo (Encants vells de Barcelona hi ha un veritable assortiment i a Ikea,llàgrimes de colors en paquets econòmics), paper de cel·lofana de colors i qualsevol objecte quedeixi passar la llum i la impregni de color (ampolles de vidre). Deixem una bona estona perquèjuguin lliurement.La següent sessió transcorre en un interior amb poca llum. Precisament es tracta de jugaramb les ombres de llum projectades sobre paret, terra, llençols… Tal com vam fer amb la capsa delsvidres, ara traiem ) una capsa amb objectes opacs amb els que deixem que experimentin fentombres (ampolles de plàstic, formes planes geomètriques o orgàniques… i desprès una capsa ambmiralls que reflecteixen la llum i fins i tot les imatges projectades pel canó (diapositives o canó dellum). Tot allò que trobem interessant s’ha de fotografiar o filmar l’experiència.
Finalment els proposem fer mòbils i escultures que reflecteixin, s’interposin o donin color ala llum i els pengem a classe.Per finalitzar l’experiència i sempre que tinguem l’oportunitat, caldria mostrar una vidrieragòtica en la realitat, en les hores que entra la llum d’una forma més potent perquè experimentin lasensació dins d’una immensa arquitectura. Es pot explicar la importància del vitralls en els edificisgòtics d’una forma senzilla fent el paral·lelisme amb el recinte de la capsa.

▪ Es important pel resultat experimentar amb diverses formes superposades i veure lesdiferents formes que provoca l’ombra.
▪ Projectar sobre diferents teles i jugar amb les arrugues de les mateixes
▪ Canviar mitjançant l’ombra la grandària dels objectes, en relació a d’altres que conviuen en lamateixa instal·lació
▪ Jugar amb figures geomètriques a partir de l’ombra que projecten objectes quotidiansdisposats de diferents maneres.
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ACTIVITAT PEL CICLE MITJÀ
L’artista Eulàlia Valldosera ha treballat en diversos camps visuals que van des de lafotografia a la performance, de la instal·lació al vídeo. La llum ha sigut l’eixgenerador de gran part de la seva obra. La utilitza com un material capaç
d’apercebre’s a sí mateix. La concep com una corrent energètica que circula entre elsobjectes quotidians, trencant xarxes invisibles entre les coses i lespersones. La llum com a generadora d’imatge, està cada vegadamés present a la nostra vida a través de les tecnologies mésdiverses; però es també un concepte propi de les tradicionsespirituals i la recerca psicològica. L’oposició llum/ombra, és eltema principal. D’aquesta obra editada en forma de cartell. Ensparla de que qualsevol afan per entendre i conèixer, per“il·luminar” en definitiva, comporta obtenir una ombra, una zonafosca a la qual no podem accedir amb els instruments de laracionalitat. L’art entès com un joc fet a partir dels elements moltsimples i empobrits. A l’abast de qualsevol. L’ús del cos cominstrument primordial de l’obra d’art. L’aspecte màgic que neix dela mateixa quotidianitat…són trets que defineixen l’obra d’aquestaartista.Una projecció de les pàgines d’un text neix a lapanxa d’una dona. Al centre mateix del cosexisteix, arrelat, un tipus de coneixement que no passa pels filtres de la raó, i allà, el
llibre ens proporciona una segona imatge de l’espelma encesa. L’ombra, quesembla un espelma apagadaAquesta es va divulgar en forma de cartell, que la Generalitat de Catalunya ofereixanualment com part del premi, al guanyador del Premi Nacional de Catalunya en
l’especialitat d’Arts Visuals. A sobre de la imatge es llegeix el següent text . (Traduïtal català per l’autora del treball )© E.Valldosera, 2003 http://www.fcgjung.com.es/art_41.html

Estudiar el cos des de diverses perspectives és un tema ideal per reflexionar i treure tabúsque encara queden. Cada un d’aquests suggeriments serveix per treballar un aspecte relacionat ambel cos de la dona o de l’home.
▪ Performance:  Els infants interpreten unes accions darrera un llençol blanc. Seran lesombres anònimes les que parlen. El tema relacionat amb les emocions.
▪ Projectar una imatge sobre miralls de formes diferents. Aquest provoquen un reflex a laparet més propera només del reflectit per ells, desmembrant la projecció i adquirint laforma dels mirall. També podem utilitzar el reflex dels cd’s. Les històries que es podenexplicar poden ser l’enregistrament d’activitats com sortides o esbarjo o la pròpia classe.La idea és projectar la vida quotidiana com a font de riquesa.
▪ Col·locar una lupa a la sortida del focus projectat. Probabilitat de crear imatgesinvertides i a partir d’aquí fer històries enregistrant escenes amb aquesta idea del’inrevés. Per exemple, caminem pel sostre fent equilibris del circ. També podemprojectar una imatge fent equilibris que de fet s’ha enregistrat al terra. I la projectem auna alçada considerable. Un circ.
▪ Jugar amb ombres i miralls. Un altre idea de Valldosera, el cos com una casa. Projeccióde l’ombra del cos. Sobre ell, projecció d’objectes a través de miralls.
▪ Jugar amb l’ombra i la llum. Aquesta no provoca ombra al projectar-se i es per això queuna espelma encesa projectada
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ACTIVITAT PEL CICLE SUPERIOR
▪ Reflexionar sobre la imatge i l’aparença.
▪ Els miralls també juguen un paper dins de la projecció d’imatges. També són aparença.
▪ Jugar amb l’atzar i reflexionar sobre aquest tema.

“L’atzar no és altra cosa que la nostra ignorància de la maquinària complexa dela casualitat.”
Podem introduir la idea de que molts fets es poden calcular matemàticament, encaraque no expliquem com. Per exemple, es pot calcular les probabilitats de guanyar en eljoc i desbancar un Casino. També les probabilitats de que et trobis a una persona o bécalcular quants anys pots viure fent un estudi de la teva família.

▪ Inventar finestres d’ombra. Projectar a la paret portes de llum, interposat objectes percrear una imatge amb les ombres prou estètica. Els objectes han de ser petits objectessobre una taula i no cal que per representar l’ombra d’una cadira, hi posem una cadiretasinó que l’ombra es pot construir.
▪ Fotografiar la imatge d’un calidoscopi i projectar-la sobre un mirall que a la vegada,reflectirà sobre una superfície (paret) la imatge creant la sensació de rosasses. Aquestambient s’ha de arrodonir amb música de caràcter intimista i peces de l’època medievalcom les que inclou el cd.

DOCUMENTACIÓ
▪ Bibliografia
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▪ Web
Interessant pàgina que parla del procés de creació d’un vitrall medieval i l’església de SantLlorens a l’Empordà.http://www.lamuga.com/article.asp?a=111
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2. EL BARROC : LA NATURA MORTA

▪ Què és una natura morta o “bodegón”.
Caravaggio112 va pintar a finals del s. XVI el que es considera la primera natura morta.

Cistella de fruites. Cap al 1598 – 1599.Oli sobre tela. 31 x 47 cm.Milà. Pinacoteca Ambrosiana.

Les natures mortes són un mostrari de peces sense vida relacionades o no amb lanatura. En castellà es diuen “bodegones” ja que era en aquesta part de la casa, la bodega, ones guardaven els aliments. Era la més fresca i abans no hi havia frigorífics.Els elements en la natura morta són vegetals, animals morts (per consumir) o vius(atrets pels elements que es mostren) i objectes relacionats amb la cuina i la taula.A la cultura romana trobem representacions d’aliments que els amfitrions de lacasa oferien als seus convidats. A l’edat mitjana no es concebia la representació únicad’objectes ja que el tema religiós era el més important. Tot i així, es continuen pintantobjectes dins les escenes. Arribat el renaixement la figura humana és més importantrepresentativament i els objectes continuen com un element del quadre. No deixen de tenirimportància ja que moltes vegades són simbòlics, es a dir, representen una cosa diferent delque són (per exemple, un lliri és símbol de puresa i en les representacions de santes i vergeshi surt freqüentment). Durant el barroc (moviment artístic i cultural que es situa entre 1600i 1750 a Europa), la representació d’objectes relacionats amb la natura pren tantaimportància, que es fan quadres només amb aquests elements o bé dins una escena peròamb tant luxe de detalls i verisme, que prenen més importància que els mateixospersonatges. De fet es continua donant importància a les persones però a través de la sevaactivitat o necessitat. Per exemple, el que mengen, el que usen, els que els hiagrada…Posteriorment, les natures mortes han ampliat la temàtica i la manera derepresentar-la. Al segle XX, el cubisme va tornar a representar natures mortes ambtècniques noves com el collage. Actualment el gènere el treballa en fotografia i en elrealisme pictòric.
▪ Elements representats en una natura morta
Descripció detallada e individualitzada dels diferents objectes.
En les primeres natures mortes:
▪ Animals vius o morts.
▪ Verdures i fruites comestibles, flors en rams, vegetals de tota mena.
▪ Aliments cuinats com dolços.
                                               
112 Gilles Lambert. Caravaggio. Taschen. Germany 2004 La imatge està extreta d’aquest llibre on podeu trobaraltres imatges i informació complerta sobre el pintor italià.
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▪ Objectes de la cuina: olles, terrissa…
▪ Objectes de la taula: tovalles, coberts, copes, ampolles, fruiters, ceràmica…
Posteriorment trobem:
▪ Objectes personals.
▪ Calaveres (vanitats)
▪ Mobles
▪ Cortinatge i teles diverses.
▪ Llibres
▪ Instruments musicals
▪ …
▪ Materials dels objectes
▪ Terrissa
▪ Ceràmica decorada catalana (blava)
▪ Metalls: coure i ferro fonamentalment.
▪ Vidre transparent
▪ Col·locació dels elements.
▪ Sobre una taula
▪ Sobre una pedra llisa a un nivell o diversos nivells.
▪ Sobre un ampit
▪ Penjats de cordes, pals…

▪ Composició
Ens fixarem en la primera etapa corresponen al Barroc anomenada Tenebrista, perl’ús de llums i ombres molt contrastades i els fons obscurs.
▪ SimetriaLa col·locació dels elements respon a un eix de simetria vertical que divideix la telaen dues parts iguals. Aquest eix quasi sempre és real, indicat per un element, una corda, unplec de les estovalles. Als dos costats es situen objectes a la mateixa alçada i distància sobreuna mena de fris.És important la distribució equilibrada de les masses per donar una sensació desimetria perfecta. Mitjançant aquest sistema, la composició es mostra serena, immòbil  ireposada. Es representa la quietud.
▪ Perspectiva
Els objectes omplen el quadre, el fons és negre, com es representa la perspectiva?.1. Un objecte allargat (ganivet, forquilla…), situat en diagonal respecte a l’eix desimetria, dona la pauta a l’ull per crear distància. L’element es situa en diagonalmirant cap enfora del quadre segons la meitat en la que es troba situat. Si és enla meitat esquerra, la punta mirarà cap a l’esquerra.
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2. Els dibuixos de les estovalles formen línies que es dirigeixen cap a un punt defuga situat a l’eix central.3. Situar objectes disposats en diversos plans, amb esglaons, o uns davant delsaltres.4. Situant l’observador (punt de fuga) en una posició elevada respecte al suport ones representen els objectes (taula, pedra…)
▪ Llum / ombra. Color

El contrast entre la llum directa i potent i les ombres molt fosques, d’un buitimpenetrable, és la característica més destacada d’aquestes obres barroques, sobre tot de lanatura morta feta a Espanya.El joc constant entre llum i ombra i el detall, construeixen els volums i les masses.Les ombres donen la tercera dimensió als objectes.La llum i el color donen la massa.Hi ha masses potents que “pesen”, es a dir, que tenen un protagonisme evident dins lacomposició. Aquestes s’han de compensar, en la balança visual, amb altres masses en lesquals el color, els hi doni el mateix protagonisme. Els colors càlids i de forta intensitatdonaran aquest protagonisme. Els freds, allunyaran els objectes. Les terres i en general elscolors foscos, faran que els objectes quedin fora del centre d’atenció.El fons de la composició ha de ser neutre, fosc, buit. La pintura ens diu: No hi ha resexcepte els objectes que veieu.
▪ Textures
▪ Transparències : fruites que semblen de vidre, vidre que deixa veure el líquid queconté. El tema de l’aigua és una constant. Els aiguaders eren persones que venienaigua pels carrers en una època sense aixetes.Dibuixar vidre: gots, ampolles, pitxers…necessita d’una tècnica, del domini del nocolor, de la invisibilitat, de l’aigua transparent o bruta…
▪ Reflexos: Al metalls polits i al vidres es reflecteix la llum. Per la imatge que esreflecteix podem esbrinar d’on prové la font lumínica.
▪ Lluentors: On la llum es fa més intensa, més blanca.
▪ Textura aspra: com les cordes d’espart que protegeixen els vidres de lescantimplores
▪ Textura suau: com el vellut de la pell del préssec o els pètals de les flors.
▪ Entramats: com les cistelles
▪ Decoració ceràmica. A Catalunya la ceràmica blava es va fer famosa a partir dels s.XVII. El comerç d’Itàlia amb la península es reflecteix en la quantitat de ceràmicaque, lluint tons blaus, provenia d’aquest país i que es mostra en les natures mortesd’aquest període.
▪ Terrissa. Molt important a Catalunya. Abans era un material comú a la cuina.
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▪ Els artistes
ANTONI VILADOMAT

(Barcelona 1678-1755)
“És la figura més destacada de la pintura catalana del seu temps /…/va marcar l’inici d’unanova etapa a Catalunya. “113El tema dels seus quadre era religiós però a principis del XVIII, va fer  tres natures mortesa les que li atribueixen simbolismes religiosos. El gall dindi  plomat s’associa al Nadal, elspeixos a la Quaresma i la tercera obra està associada al carnaval. Totes tres es podencontemplar al MNAC.
Natura morta amb verdura, raïm, ous, nous, escórpores i sardines.Oli sobre tela 66 x 102 cm.MNAC Natura morta amb verdura, gall dindi plomat, altre aviram i neules.Antoni ViladomatOli sobre tela. 65,5 x 101 cm. MNAC

Els pintors com Viladomat, estaven influenciats pels napolitans per la relació quetenien com a pintor de la cort. En el cas de Viladomat, amb la cort de l’arxiduc Carlesd’Àustria. Giuseppe Recco, Giovanni Battista Ruoppolo són dos dels pintors napolitans denatures mortes que influenciaren a Viladomat.Però, sobre tot, el que es considera més important, és que el pintor català va iniciaruna nova època que va influenciar cent anys desprès a grans pintors com Goya. Comparemel quadre de Viladomat amb el de Goya…

                                               
113 Natures mortes. Catàleg de MNAC. (consultar bibliografia) Pàg. 132
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Natura morta amb gall dindi mort. 1808-1812. Francisco de GoyaOli sobre tela. M. N. el Prado. Madrid.

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES(Fuendetodos, 1746 – Bordeus, 1828)
Goya va pintar temes del seu temps com les guerres o els costums de la gent.Inconformista amb el que veia i la societat en que li havia tocat viure, va fer una sèriede dibuixos i gravats que feien un retrat psicològic de la societat del XIX.La visió de la mort, sempre present en la seva obra, influeix en el tema dels bodegó, alpresentar amb tota cruesa l’aviram mort amb les potes rígides i el coll desnucat, centrat almig de la composició com únic protagonista.Dues maneres de veure un mateix animal i de parlar a través d’ell. Ús de la tècnica del’oli semblant.  El suposat simbolisme nadalenc de Viladomat i la representació de la mortde Goya.
UNA PICA A FLANDES…

On esta Flandes? Aquesta seria la primera pregunta o pot serni sabeu què és Flandes. Però al segle XVII, els espanyols hosabien molt bé. Flandes era també al s. XVII, el lloc on mésnatures mortes es feien, de fet, la burgesia comerciant eraamant d’aquestes pintures domèstiques. Pintures d’animals engeneral, éssers mitològics, fruites, cornucòpies114...Temessobre els cinc sentits …A més els flamencs eren molt bonspintors tècnicament, així que a Espanya, el reiscol·leccionaven aquestes pintures. De fet, l’afanycol·leccionista dels reis ha fet possible l’existència de Museusen l’actualitat força importants, com el Museu del Prado aMadrid.  Jan Van de Velde

                                               
114 Cornucòpia: Una cargola de la que surten joies, monedes …És símbol de l’abundància o fertilitat.
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ALTRES PINTORS DEL GÈNERE DE L’ÀMBIT MEDITERRANI PENINSULARJosep Ferrer (1746 – 1815), Benito Espinós (1748 – 1818), Gabriel Planella iConxello (1777 – 1850), Joaquim Planella Conxello (1788 – 1875). Francesc Lacoma i Fontanet (1784 – 1849) és considerat el més destacat pintordedicat a aquest gènere. Al MNAC es poden veure 3 obres seves considerades de lesmillors i datades a principis del 1800.
LA REPRESENTACIÓ DELS OBJECTES

Proposta general per primària
▪ Conceptes plàstics que es treballen en aquesta proposta1. Composició, equilibri de masses, perspectiva, simetria2. llum i ombra, reflexos, brillantors3. foscor i buit4. color, textures, transparències5. formes i volums6. materials
▪ Conceptes d’història de l’artLes natures mortes al llarg de la història: des de Caravaggio a l’actualitat.
“Natura morta amb gerro i pomes” 1919. Pablo Picasso, Musée Picasso. Paris.“Sopa amb plat vermell” Miquel Barceló (1957). 1992 . Col·lecció particular.El costum per posar molts elements dins d’una pintura prové del Barroc (XVII i XVIII).Per comentar les obres d’aquest període hom es refereix al “horror vacui”, la por al buitque fa omplir d’objectes la composició. Però també és clar que el barroc és un art de laburgesia, un art fastuós, on la gent rica mostrava i gaudia al contemplar objectes diversos,decorats, complicats en la seva estructura, fets amb materials nobles o fins com marbres,cristall, plata i or.Miquel Barceló capta aquest gust per l’objecte i ens mostra una acumulació d’animals,fruites i verdures, disposats en un suposat desordre i presentat en un format enorme (235x285 cm. No vol ser una mostra d’orgull burgès, sinó una crítica a l’abundància en contrastamb la misèria del 3er. món. Trobem com objectes dels seus quadres: llibres, papers, igerros foradats representat l’espai ple i el buit com una paradoxa, igual que en el barroc dels. XVII, en que es representava el fons com un immens buit.
Salvador Dalí. Canibalisme a la tardor. 1936. National Gallery. Londres. Regne Unit.S’emmarca dintre del moviment surrealista però té una vessant personal que el significa delsaltres artistes. Pinta els somnis i utilitza objectes modificant la seva forma, disposant-los alvoltant de masses que es desfan i s’ajunten entre elles atretes per la gravetat d’una terrasolitària, casi sempre representació del paisatge de Cadaqués. En aquest quadre aplica elmètode paranoic - crític i manifesta que la bellesa si ho vol ser, ha de ser comestible. És unquadre molt tràgic ja que els personatges es mengen entre si. Els crítics veuen en aquestarepresentació, una conseqüència de la guerra civil que va començar el mateix any en queesta fet el quadre.
▪ 1ª. PROPOSTA D’EXERCICIS

La natura morta és un exercici d’observació, paciència i destresa extraordinaris.
Una natura morta pot ser molt senzilla, només ha de ser detallista i treballar llums icomposició, que potenciaran formes i textures.
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La relació obscuritat i buit, és important.
MetodologiaAquests exercicis es fan en petits grups per rotació. Important calcular el tempsd’execució en cada etapa i proposar diferents exercicis a l’hora. No cal fer-los tots. Però síun mínim que treballi diferents maneres de plasmar objectes en una pintura i una varietatde tècniques i formats.Els motius poden estar desplegats per l’escola, en racons morts. S’ha de donar l’opcióde poder dibuixar en temps lliure a qualsevol persona que ho desitgi. També seriainteressant poder disposar del material in situ, de cadires i fustes amb pinces per poderdibuixar.Si l’organització de la ed. Visual i plàstica està pensada com a tallers per cicles, elsprofessors poden fer-se càrrec de diferents espais per guanyar tranquil·litat i organitzar-se en  petits grups. Si , pel contrari, és una persona/ una classe, l’espai unitari, potdividir-se per evitar aglomeracions.

▪ Exercici 1 : Llimones
Material3 Llimones i plat de cuina senzill. (Es pot canviar les llimones per pomes de laBlancaneus que donen uns resultats espectaculars però el plat, en aquest cas ha de ser d’unmaterial mat, com la poma: fusta, vímet o un plat de porcellana molt vell.)Focus i fons neutre: una cartolina negra pel fons.Ceres. Espelma. Cartolina d’un color complementari al motiu. Llapis. Fusta i pinces.Conceptes que es treballen “La composició és l’art d’ordenar els diversos elementsde que disposa el pintor per expressar els seus sentiments.” Henri Matisse.115

La composició. El punt de vista. El color respecte a la llum. Els volums. El buit.L’encaix. El contorn.Al representar una natura morta com aquesta, tan quotidiana, l’infant tendeix a nomirar els objectes sinó a interpretar-los conceptualment. Es a dir, pensa que és un plat ambtres llimones i el dibuixa tal com té la imatge de que creu és la seva forma. Per això enspodem trobar errors respecte al punt de vista. Aquest exercici és important per aprendre amirar i captar les formes que es veuen, no les que es pensen.Proposem una composició simètrica com la que s’utilitzava habitualment al s. XVIIa Espanya.116 És una composició en la que els protagonistes són els objectes, col·locatsordenadament en simetria i proporció de masses.La llum il·lumina els objectes, deixant el fons negre en un buit misteriós.En el dibuix que ha de fer l’alumne utilitzarem color de fons ja que interessa eltreball de l’objecte i el tenebrisme no deixa d’estar lluny del món infantil real. Per tants’utilitza un color que sigui complementari amb les llimones (lila) o les pomes (verd). Elsmés grans utilitzaran la tècnica de la cera calenta, escalfant amb compte la barra de cera icreant una textura similar a la fruita.

                                               
115 Citat al llibre de G.Guasch i J. Asunción, Espacio. Traduït al català per l’autora del treball. (veurebibliografia)
116 Recomanem veure al natural les pintures del barroc espanyol i les natures mortes de Juan Sánchez Cotán(1560-1627). Hi ha un catàleg de l’exposició del MNAC del 2007 on les fotografies estan molt ben impreses.Consultar bibliografia.
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▪ Exercici 2 : Horror vacui
MaterialObjectes quotidians de diferents textures, colors, formes… Guix blanc. Cartolina marró com a suport en format apaïsat. Laca de cabell per fixar elguix. Conceptes que es treballen

Línia i contornEspai buit, espai ple. Negatiu i positiu.Perspectiva per interposició d’objectes: “traslapo”.Punt de vista frontal.Presentem objectes quotidians diferents disposats en línia com en una prestatgeria iacumulats.S’han de dibuixar directament amb el guix i no esborrar el que implica observar la sevaforma primer. Captar els buits i plens com primer exercici de visualització. Captar elsdetalls més importants que són necessaris per definir l’objecte. El punt de vista del’espectador és frontal en relació a la base en que descansen els objectes.
Altres opcions:1. Sèrie d’un mateix motiu repetit, disposat en línia recta seguint un ritme. Per exemple,una sèrie de tasses (poden ser de diferents colors però ha de ser la mateixa forma). Latassa funciona com un mòdul que es repeteix seguint un ritme, aquest el dóna l’espaique separa dues tasses.2. Motius diferenciats per la grandària però amb una forma similar. També es disposenseguint un ritme dictat per l’espai entre els elements o la intersecció visual que esprodueix al interposar-los creant perspectiva.3. Un got dintre de l’altre fan una torre de Pisa.4. En acabar, a berenar!. Dibuixar un plat amb diferents aliments de pastisseria: croissantspetits, ensaïmades, xocolata…i menjar-se’ls en acabar. En aquest cas el punt de vista ésalt, interessen les formes entrellaçades en disposició circular. Es pot oferir un formattambé circular i introduir llibertat de color, oferint altres guixos o pastel pels més grans.
▪ Exercici 3: Espais imaginats (només pel cicle superior)

En l’última etapa del Barroc trobem les Vanitas117 que responen a una temàtica on esreacciona contra la fastuositat, criticant-la en base a un concepte religiós cristià: tots hem demorir, les persones més belles, més riques, més divertides, més sabies o més dolentes. Pertant, no cal ser vanitós ja que, com es diupopularment: “dintre de 100 anys, tots calvos”. Un dels objectes més habituals era lacalavera, disposada i decorada de milmaneres diferents però casi semprerelacionada amb els llibres.

Vanitas de Picasso. Interpretació del temabarroc per un pintor cubista del segle XX

                                               
117 El tema de Vanitas arriba fins els nostres dies. Al cd teniu una Vanitas de Picasso, que pertany al cubisme.
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Altres representacions inquietants amb elements estranys són les que agrupen objectesd’una manera il·lògica, sense relació aparent. Normalment l’agrupació es fa a partir decriteris personals a partir de pensaments, somnis, fantasies, il·lusions… Són creacionsde pintors del s. XX, influenciats pel Barroc, entre els que troben a Dalí i el movimentSurrealista o el pintor italià De Chirico.
Material:Objectes diversos, si és possible aportats pels alumnes. Cada persona es farà el seupropi muntatge.Full fotocopiat dinA3, amb una perspectiva en un punt de fuga central al queconvergeixen les diverses línies del terra.
Es tracta de crear un espai infinit amb un objecte que es repeteix rítmicament seguint laperspectiva i perdent-se en l’infinit. Cada alumne escull un objecte que repetirà com amínim 3 vegades seguint una correcta escala donada per la perspectiva. Un altre quedibuixarà al fons, com si fos un gegant que sortís de l’horitzó i un altre que disposarà enprimer pla, en un lateral. Aquest últim pot sortir com si observés a través de la finestra al’espectador i no cal dibuixar-lo sencer.Altres opcions
1. La casa de nines. Dibuixar una habitació on es col·locarà el mobiliari, en escalail·lògica i per totes les parets i espai.
▪ 2ª. PROPOSTA D’EXERCICIS

L’objectiu de la proposta és l’estudi del món vegetal per estacions, adquirint elsvocabulari adequat i tastant, si cal, els productes.Es tracta d’obtenir un plaer estètic en la contemplació de les formes, conèixer elvocabulari relatiu a aquests aliments de temporada tan proper a la vida diària.Seguint les pautes de composició de les natures mortes barroques estudiades, els infantshan de “construir” natures mortes. Es tracta d’una activitat que, si bé no té una finalitat decreació física d’una obra, sí forma part del procés intel·lectual que efectua un artista quanprepara un model. Seguint criteris estètics, matemàtics, cromàtics, lumínics…esconstrueixen les natures, es modifiquen , es comenten, es perfeccionen…Proposen aquestexercici cada temporada per conèixer els vegetals. Podem introduir el tema, com sempre,amb una imatge per l’arxiu cultural de l’infant. Una composició floral barroca oncuriosament, l’estudi dels elements representats a  l’obra revelen que les flors representadessón copiades d’un llibre de botànica ja que entre elles no hi ha una coherència estacional. Avegades també trobem representades flors que enganyen a l’espectador ja que no són ni tansols reals, són flors de tela. És un doble joc sobre il·lusionisme pictòric.
� El cicle inicial jugarà amb fruites i fruiters.
� El cicle mig amb verdures i cistelles.
� El cicle superior amb flors i pitxers, cistelles, garlandes i gerros.
Si es fan composicions que realment segueixen totes les pautes indicades, com es preveu,podem immortalitzar-les amb una foto i adjuntar-les al material visual que es va recopilantal llarg de les activitats. També poden ser motiu decoratiu per l’escola.
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3ª. PROPOSTA D’EXERCICIS
Una de les principals característiques de les natures mortes és la importància quepren l’objecte representat. En l’art modern, l’objecte passa a ser motiu de reflexió sobre ellmateix, la seva funció, la seva força expressiva. S’estudia la forma, les característiquesmatèriques, el simbolisme, l’essència en si, se li descontextualitza, se li acumula,  se li fica encapses, se’l fotocopia…Es consideren tot els punts de vista, descomponent-lo en unageometria cubista. Se’l pot fer quasi invisible confonent-lo amb el fons o es suggereix,dibuixant la seva ombra.Tot això i més pot donar de si un objecte.Proposem doncs una reflexió a nivell general i una posada en pràctica a nivellplàstic.

CICLE INICIAL
Prenem un objecte per estudiar la seva forma i les seves possibilitats plàstiques.Proposem una pinta per la facilitat per aconseguir uns quants models exactamentiguals pels exercicis.Es divideix en grups la classe i es proposa a cada un d’ells que experimentin amb elssegüents exercicis. Després, en l’exposició de les obres resultants, cada persona o gruppodrà manifestar la seva visió sobre l’objecte representat. En aquest moment es potproduir una pluja d’idees interessants sobre el que pot donar de si una pinta i la sevarepresentació plàstica. Aquests exercicis es poden fer com activitat en les classe de totun cicle o bé experimentar-los en una classe tots. Però, el que és important, es la reuniófinal de tots els exercicis i les manifestacions que els infants facin tan al realitzar-loscom a l’hora de presentar-los a la resta  de l’alumnat.

1ª. Tanda d’exercicis: Dibuix amb llapis
� Dibuixar l’objecte, el que ens donarà una visió de la idea que cada un té sobre unapinta. (és interessant fer aquest exercici el primer, abans d’ensenyar el model amb el quees treballarà posteriorment)
� Repassar amb llapis l’objecte
� Repassar amb llapis de colors l’objectes, varies vegades.2ª Tanda d’exercicis: ColorUtilitzar-lo com a tampó enganxant  un suro en un costat per poder agafar-lo.

� Estampat en blanc sobre cartolina negra.
� Estampat en negre sobre cartolina blanca
� Estampat en tricolor (primaris)
� Estampat en bicolor (primari i complementari)
� Estampat en 5 colors (la paleta bàsica: primaris, blanc i negre)
� Polvoritzar sobre l’objecte amb pintura aigualida i respall de dents, com si for unaplantilla, per deixar la seva empremta.
3ª Tanda d’exercicis: Modelatge
� Deixar l’empremta en una peça de fang
� Modelar la pinta amb fang
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4ª Tanda d’exercicis: Collage
� Fer una composició amb papier collé, amb fotocopies de l’objecte en b/n i diferentsgrandàries.
� Ajuntar tots els dibuixos de l’objecte i fer amb ells un collage.
� Collage amb les pintes reals, tacades de pintura en una disposició lliure dictada pelsalumnes.Proposem que el suport pels collage, no sigui el convencional, es a dir, no omplim demurals l’escola. A vegades el reciclat és una bona solució. Pots de sabó per la roba,capses…
5. Presentació i Exposició:
� Exposició en cicle de les obres i manifestació de les impressions que cada persona opetit grup hagin tingut. Inclou l’explicació de la tècnica a la resta.
6. El llibre.Tot aquest treball es pot recollir en un llibre “La pinta, objecte artístic”, on es recull lafinalitat de l’experiència en una breu introducció, totes les imatges dels exercicis realitzats iuna selecció dels comentaris recollits.

CICLE MIG
Reflexió sobre la representació tridimensional (es a dir, no dibuixada) dels objectes.S’escull el tema dels pastissos i es proposa la representació o imitació d’aquests utilitzant latècnica del paper maché o bé la plastilina (paper maché en grup, plastilina individual).La investigació gràfica que precedeix la realització plàstica, implica la visita a lespastisseries del barri, fer alguna enquesta si cal (per l’àrea de llengua) i recollir imatges dediferents models de pastissos.Els temes poden anar en torn a:
� Pastissos d’aniversari. A tot el món es celebren els aniversaris i si és així, el pastís hiés present? Quin tipus de pastís?

� Pastisseria de Catalunya: Coca de Sant Joan, Mona, carquinyolis, panellets…
� Pastisseria a diferents països: La bouche a França, …

CICLE SUPERIOR
� Reflexió sobre la relació entre objectes, el seu significat simbòlic, introducció de latècnica de l’assemblage.
� Primera proposta: Coneixement de l’obra de Joan Brossa en relació a la producció depoemes objecte. Proposta de treball interdisciplinari de llengua, història i visual iplàstica.
� Segona proposta: Anàlisi d’una obra de Joan Miró anomenada també “Poema objecte”.Aplicació de la tècnica del collage i interpretació de l’obra a través de la informacióverbal donada.
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 JOAN BROSSA
"Jo era un ull que veia però no mirava. I tot procés ha estat de reeixir a saber mirar,reeixir en l´empresa de penetrar les coses"Joan Brossa

L’artista té una magnífica pàgina on podeu contemplar la seva obra.http://www.joanbrossa.org/
La proposta inclou activitats en l’àrea de llengua catalana on es presenta a l’artista i estreballen els poemes visuals.Una vegada que s’ha treballat en llengua, es realitzarà la part plàstica introduint elspoemes objecte.

JOAN MIRÓ. Poema Visual.
▪ Realització d’una obra de collage a partir de la descripció oral de l’obra.

Partim de l’obra de Joan Miró, Poema Objecte de 1936. Assemblage. Museu d’artModern de Nova York. MOMA118

Joan Miró també té Poemes objecte, com Joan Bossa119. A partir de la descripció del’obra, cada alumne farà un collage. No han de compartir, si és possible, fins al final lesseves impressions. Quan s’acaba, s’exposen tots i es comenten. Els hi facilitaremimatges de les paraules clau marcades en negreta. La varietat d’imatges d’un mateixconcepte és força important. Només quan s’acaba el tema és possible veure la obra deMiró.120 El text s’ha de donar a cada alumne perquè pugui llegir-lo totes les vegades quevulgui, amb les paraules destacades.
Material: Paper dinA3, pegament en barra, tisores, fotografies, retalls i fotocòpies.Retoladors de diferents colors. Pinzells amples. Preparat (aiguada) d’aquarel·la delssegüents colors: marró, groc, verd i blau.

Descripció de la obra121:
“Vaig remenar per les golfes de la casa abandonada. Realment era emocionant perquè voliaesbrinar els secrets del seu propietari. Un bagul d’un vellut vell i vermell, dormia esperant que algúés decidís a obrir-lo i descobrir el tresor. En comptes d’això, vaig trobar una mena d’obra, feta ambdiferents objectes enganxats, entre els quals hi havia el lloro dissecat. Al bagul junt amb la peça, vaigtrobar una nota que deia: “Aquestes són les meves últimes paraules. En elles està l’essència de lameva vida” i signava un gargot indesxifrable. En aquella cosa estava l’essència de la seva vida?Ara, contemplo l’obra i intento fer una descripció d’ella al meu quadern: És una mena denatura morta. Hi ha un barret negre com a base de l’obra. És un “bombin” com els que porten els

                                               
▪ 118 Imatge treta del llibre ROWELL, MARGIT. The Modern still life. Objects of desire. The Museuof Modern Art: New York. 1997 Pàg. 151.
119 Consultar Llibret sobre Joan Brossa
120 Trobareu la imatge al cd. a la carpeta Natura morta/Joanmiro/ poema objecte
▪ 121 Descripció feta per l’autora pel present treball.
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detectius de Tintin, Dupon i Dupon. Sobre l’ala del barret un petit peix vermell neda sense aiguaamb la boca oberta, cap a la sortida. Sobre el barret, encastada en ell, una fusta amb el centre buitque sembla una forca perquè d’una corda, penja una cama vestida amb una mitja de color crema,sostinguda per un lligacames, i una sabata daurada amb un petit llaç negre. Com embolicant elbarret i la meitat de la fusta, hi trobem un mapa antic del món en el que podem veure els països maldibuixats.Sobre la fusta, una peça de la que surt un petit tronc on s’agafa un lloro mascle o parrot verd,en una posició que recorda el capità de la nau, contemplant l’horitzó orgullós. De la based’aquesta peça que és com un disc negre de plàstic o metall, penja una petita bola del món. Totté un aspecte vell i uniforme com si tots els elements tinguessin la mateixa edat.Estic intentant desxifrar el seu significat i crec que ja tinc suficients pistes per fer-me unaidea.”
L’obra de Joan Miró

Joan Miró, Poema Objecte de 1936.Assemblage.Museu d’art Modern de Nova York.MOMA

▪ Altres temes a treballar a partir de l’estudi de natures mortes.
▪ Ciències Socials:Les costums domèstiques de la gent del s. XVI i XVIISegles i línia del temps.Representacions geogràfiques i lectura de mapes històrics.
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▪ Ciències Experimentals:Materials i aplicacionsMassa i pesFuncionament de la percepció en l’ull humà
▪ Llengua:Receptes. Elaboració de les mateixes.Vocabulari català - castellà
▪ MatemàtiquesConceptes de simetria/asimetria. Representació.Sistemes de representació: La perspectiva.Nombres romans
▪ MúsicaLa música barroca
▪ Vocabulari català / castellà

Natura morta / BodegónAmpit / AlféizarTenebrisme / TenebrismoPitxer / Florero, jarrónPàmpols / Pámpanos

Garlanda / GuirnaldaLluentor / BrilloVuitavat / OchavadoAtuell / Recipiente

▪ Altres expressions relacionades amb el tema.
“horror vacui”: por al buit.
“amor profusi”: amor per la profusió o el ple.“vanitas”: vanitats.
▪ Conceptes a reflexionar
L’il·lusionisme pictòric
“ la tradició conta com (…) Parrasi va entrar en competició amb Zeuxis (artistes clàssics).Aquest havia presentat uns raïms representats de tal manera que els ocells acudien a picarsobre la mateixa escena, però l’altre va presentar una cortina pintada amb tanta perfeccióque Zeuxis, inflat d’orgull a causa del judici dels ocells, va demanar que s’aixequés la cortinaper mostrar la pintura; després, havent entès el seu error, va cedir l’honor al seu rival ambuna modèstia plena de franquesa, ja que si bé ell havia enganyat els ocells, Parrasi l’haviaenganyat a ell com artista”

Plini, Història Natural. Citat per Francesc M. Quílez Corella a la pàgina 49de Natures mortes , catàleg de l’exposició (consultar bibliografia.)
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FOTOGRAFIANT NATURA MORTA(1ª. Part)
Una natura morta representa:Experimentar amb la llum sobre els objectes, textures, color, formes, ombres…
En fotografia és bo experimentar:
▪ amb la llum
▪ amb les formes
▪ amb les textures
▪ amb la composició
▪ amb els punts de vista
▪ amb el color
▪ amb els fons (color i textura)
Com preparar el lloc a fotografiar?Una capsa gran amb el fons pintat de negre.Els objectes cal seleccionar-los amb anterioritat i tenir una varietat de materials.La camera ha d’estar col·locada en un trípode davant de l’escenari, una mica elevada.Necessitem un fons de llum potent. Pot ser un focus o una llum d’escriptori que es puguidirigir cap als objectes.Disposició dels objectesLa llum pot ser lateral o zenital.Davant dels objectes, per potenciar la lluminositat, es col·loquen dos pannells blancs.

Una sola font de llum zenital . Davantdels objectes hem col·locat dos pannellsblancs per intensificar la llum id’aquesta forma apropar la imatge de lagerra. Els pannells es reflecteixen a lasuperfície de la gerra. El fons no estail·luminat. El punt de vista està situat al’alçada del centre de la gerra per evitardeformacions.

La composició lineal consta de diferentselements. Hi ha un fort contrast de llumi ombra per augmentar la gamma degrisos. L'alçada de la copa trenca elconjunt. La il·luminació s'aconsegueixcol·locant un focus a la part del darreraper fer les fulles de l’enciam mésblanques. Aquest efecte també s’utilitzaper donar brillantor als cabells en elsretrats. Un pannell blanc a un costataugmenta la llum blanca en els reflexos icontrasta més amb les ombres
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Llum rebotada : Proporciona suavitat ales ombres i poc contrast a les flors.Sobre les ampolles podem veure elreflex del pannell col·locat peraugmentar els contrastos.

La composició està feta amb multitudd’elements orientats cap a la mateixadirecció amb un punt de vista baix quefa augmentar la direccionalitat delselements superiors. Tot plegat resultaharmònic i manté una certa unitat. Lallum és lateral tamisada i s’han col·locatpannells al davant i darrera per rebotarla llum cap els elements.

CICLE INICIAL
Investigació sobre els següents objectes o aliments:Caramels, pastissos, tauletes de xocolata, pa o panets (rodons, de Viena, allargats,bastons..).Cada classe escollirà una fotografia sense mirar-la per saber quin tema li ha tocat. En base aaquest tema es comença una investigació que pot dur a la visita al mercat, a la participaciódels avis i avies, a l’ampliació de vocabulari…La  investigació es centrarà en:1. Buscar la major quantitat de elements diferenciats del tema.2. Classificació per colors, formes, grandàries i estètica. També per funció, el querepresenta esbrinar si un caramel xiula, si és per aclarir la veu, els beneficis d’un paintegral, els tipus de xocolata…3. Col·locació dels elements trobats d’una manera estètica per fotografiar-los. Sobre unataula es col·loquen els elements, la camera amb un punt de vista més alt. El fons negre ila llum incidint sobre els objectes. Fotografiar en color viu si la camera digital té aquestafunció i en blanc i negre per obtenir material per treballar posteriorment.

CICLE MIG
1. En base als temes del cicle inicial, buscar elements relacionats com: diferentstrencanous, xocolateres, motlles de pastís, ingredients dels pastís o del caramel, capsesde bombons…2. Classificar-los per forma, material.3. Disposar-los estèticament per fotografiar segons:Els objectes per: Materials, formes i funció.Els ingredients agrupats per receptes en les quantitats i recipients oportuns,disposant-los jeràrquicament segons l’ordre d’importància pel producte final. això
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s’aconsegueix amb primers plans, nivells diferents, coincidència amb els eixosprincipals en la composició, col·locant els més importants en primer pla…4. Fotografiar amb un punt de vista perpendicular al pla, col·locant la camera al centre de lacomposició.
CICLE  SUPERIOR

Buscar elements relacionats amb els temes del cicle inicial i significar-los dintre de larepresentació final. Per exemple, significar un paper de caramel per la seva transparència ifotografiar-lo sol en un primer pla des d’un punt de vista perpendicular a l’objecte, mirantcap a l’horitzó.
Fer fotografies. Fotografiar un munt de caramels, pastissos, xocolateres, diferents tauletesde xocolata…Investigar sobre els utensilis relacionats amb els aliments com la xocolata, els fruitsecs…Per exemple, aportar entre tots una multitud de trencanous. TxaikovskiInvestigar sobre el vidre i la llum que reflecteix amb líquid o sense. Cada classe es dedica aun objecte i investiga sobre ell i les seves possibilitats estètiques.Fotografiar les fruites i les verdures (per separat) de cada estació , fruits secs.

RECEPTARI DE CUINA(2ª. Part)
Una de les investigacions que s’han de portar a terme en el treball de fotografia,consisteix en fer un recull de receptes senzilles amb els aliments que es fotografien. Apartir del material fotogràfic que tenim i de les diverses receptes es proposa elaborarartesanament un llibre que ha de contenir algunes fotos, dibuixos i receptes.Segons el pressupost es pot:1. Elaborar un per l’escola amb el recull de tot el material aportat i produït perl’alumnat.2. Elaborar un per cicle3. Elaborar un petit personal al marge del general
Nosaltres proposem elaborar un per cicle i fer activitats posteriors per la sevautilització. També cal dir que al llarg del curs, aquest llibre es pot portar a casa percompartir-lo amb la família i tastar les receptes.Hi ha molts receptaris de cuina barroca que relacionen la literatura o la música amb lacuina i el sentit del gust i l’olfacte.Aquí us recomanem un que és el que hem llegit i treballat i que relaciona literatura icuina.DÍAZ, LORENZO. (2003) La cocina del Barroco.La gastronomía del siglo de Oro en Lope, Cervantes y QuevedoMadrid. Alianza editorial.

En aquest llibre es pot comprovar com les natures mortes d’aquesta època eren unapresentació dels ingredients de les cuines del XVIII. Naturalment de les més poderoses.Caldria doncs, parlar  de la fam que patia molta gent i diferenciar també entre la cuina delcentre de la península i la mediterrània fent reflexió sobre el que representa eldesenvolupament dels transports, el desenvolupament de les tècniques agrícoles i el comerçentre països i regions.
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Hi ha un quadre de Velázquez que cal mostrar en iniciar l’activitat: “Vieja friendohuevos” i comentar ja que, encara que envoltat d’una escena amb persones, és un mostrarid’objectes i aliments que per la seva perfecció prenen tot el protagonisme. La quietut ambque presenta les dues figures les converteix en objecte.

Diego Silva de Velázquez.Vieja friendo huevos.Edimburgo. 1618. NationalGallery of Scotland,

Imatges tretes deVelázquez (1990)bibliografia

Els hi mostrem a l’hora que es llegeix un petit text:
“ Era l’any 1611. Encara vivia a Sevilla. Jo tenia 12 anys i la meva avia 45. Estàvem els dos a
la cuina i ella preparava el dinar.
- Diego, porta el pa i el vi que avui tenim un bon menjar. Ah, i el meló de la fresquera.
 I em va ensenyar 3 ous blancs i grossos. Immediatament els budells van començar a
demanar, fent uns sorolls prou evident.
L’avia va afegir unes brases al foc122 i va posar la cassola, la va omplir d’aigua i va esperar
fins que va estar ben calenta. Mentrestant, picava al morter uns alls que va afegir a l’aigua i
tot seguit, va trencar els ous al vorell de la cassola i una vegada dintre, es van anant coent

                                               
122 En castellà aquesta peça per cuinar es diu “anafe”. La dona sembla ser l’esposa del pintor Pacheco, Maríadel Páramo, per altra banda sogra de Velázquez. El noi és un petit camperol que a vegades feia de model alpintor.
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mentre remenava amb el colleró perquè no s’enganxés la clara. Després els va treure i el va
col·locar en un plat.
- A dinar! – va dir. I vaig seure ràpidament.
Em va donar un tros de ceba crua, pa i vi i van començar a menjar del mateix plat aquells
ous meravellosament cuinats per la meva avia. “

Diego de Silva Velázquez
Sevilla. 1618123

Comentari amb els infants dels aspectes que s’han llegit en el text i de la imatge enconcret. Una vegada resoltes les dubtes i fets els comentaris, proposem l’activitat. Es tracta de recollir aquelles receptes que siguin fàcils de fer i que agradin de menjar.En això les avies poden ajudar. S’ha de portar la llista d’ingredients, sabent que és cadacosa i les instruccions per fer la recepta. A més afegirem un llistat d’objectes de cuinaque dibuixaran per integrar-los en el receptari.La sessió següent s’exposen els objecte i es comencen a dibuixar: morters, cassoles,culleres de fusta, paelles…També es va comentant per grups el resultat de les investigacions. Si l’alumnatprocedeix de altres zones fora de Catalunya, l’activitat es veurà enriquida amb unainformació directa de gent de cada país, metre que si és de Catalunya, obtindrem unconeixement imprescindible per saber més coses sobre la nostra cultura. En els dos casosproposem la col·laboració amb altres escoles d’alumnat diferent per fer intercanvis imostrar els resultats. Serà beneficiós per tots.En aquesta activitat és necessària la col·laboració amb informàtica per escriure textos,escanejar dibuixos i muntar les pàgines del receptari. Això són varies sessions amb tots elsgrups al que se’ls hi distribueix la feina en aquesta aula.Per tal de que la feina sigui més productiva aconsellem  fer un disseny previ de coms’estructurarà el llibre amb els alumnes del cicle superior. També és convenient fer unesplantilles per col·locar imatges i text pensant en els més petits.Una vegada impreses les pàgines amb un marge ampli per poder enganxar-les, es buscaun sistema senzill per fer el llibre amb taper dures i plastificades. En realitat el treball queens interessa ja està fet. Si volem, podem ampliar l’experiència fent amb 6è un tallerd’enquadernació.Un altra variant és fer totalment artesanal el llibre. Llavors els dibuixos s’han de fer amida del llibre i el text és pot escriure en l’àrea de llengua.
Web amb receptes molt senzilles que pot servir d’orientació per realitzar el llibre.També té receptes d’altres països.http://www.xtec.es/~exirgu/receptes/postres/postres.htm

▪ Bibliografia
▪ NATURES MORTES. DE SÁNCHEZ COTÁN A GOYA

A l’entorn de la col·lecció Naseiro adquirida pel al Prado.Catàleg de l’exposició  al MNAC del 27 de març al 24 de juny de 2007.Ed. MNAC. Barcelona 2007.
▪ El bodegón. Recull de col·laboracions de 19 autors.Fundación amigos del Museo del Prado.
                                               
123 Text escrit per l’autora per l’activitat.
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Galaxia Gutenberg. Círculo de lectores. Barcelona 2000
▪ ROWELL, MARGIT. The Modern still life. Objects of desire.The Museu of Modern Art: New York. 1997
▪ VELÁZQUEZ. Catàleg de l’exposició del museu del Prado 1990.Ministeri de Cultura
▪ FilmsVÍCTOR ERICE. El sol del membrillo. Sobre el pintor Antonio López i la sevaobsessió per captar la realitat d’un arbre amb els seus fruits. Es troba en DVD.
▪ Webshttp://www.mundorecetas.com/yademas/arte/index.htm#Tesi sobre Antoni Viladomathttp://www.tdx.cbuc.es/TDX-0421105-112821/Una pàgina sobre la Capella dels Dolors (Mataró) d’Antoni Viladomat, l’obra pictòrica mésimportant del Barroc català (segons la web)http://perso.wanadoo.es/jcarbonellr/
www.aulafacil.com/pintarbodegon/curso/Lecc-1.htm
Altres idees a desenvolupar.
▪ Sobre l’objecte:
▪ Acumular, repetir, seriar, relacionar…
▪ Realització d’objectes amb plastilina.
▪ Embolicar objectes per endevinar què són.
▪ Objecte trobat.
▪ Escombraries exposades com obra d’art per la descontextualització.
▪ Desmembrar un objecte per analitzar-lo. Fer motlles de les peces.
▪ Relacionar l’objecte amb la paraula en diversos idiomes i jugar amb la tipografia perpresentar-lo.
▪ Petjada d’un objecte
▪ Imitar un objecte fins a identificar-se amb ell. Humanitzar els objectes.
▪ Personificar un objecte: “Una poma mirant per la finestra”
▪ Magritte
▪ Salvador Dalí: cistella de pa de 1926
▪ Artistes treballats o anomenat en aquest llibret
▪ CatalansAntoni ViladomatJosep FerrerB. EspinósG. PlanellaJ. PlanellaF. Lacoma
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S. DalíJoan BrossaJoan Miró
▪ EspanyolsF. GoyaPicassoAntonio LópezVelázquezQuevedo, Cervantes, Lope de Vega
▪ EstrangersJan Van del VeldeDe Chirico

ÍNDEX
▪ Què és una natura morta?
▪ Elements representats en una natura morta
▪ Materials dels objectes
▪ Col·locació dels elements
▪ Composició
▪ Llum / ombra. Color.
▪ Textures
▪ Artistes
▪ Antoni Viladomat
▪ Francisco de Goya
▪ Una pica a Flandes
▪ Altres artistes mediterranis
▪ La representació dels objectes1. 1a. proposta d’exercicis2. 2ª. Proposta d’exercicis3. 3ª. Proposta d’exercicis
▪ Altres temes
▪ Vocabulari català /castellà
▪ Expressions relacionades amb el tema
▪ Conceptes a reflexionar
▪ Fotografiant la natura morta
▪ Receptari de cuina.
▪ Fonts: Bibliografia., Films, Web
▪ Altres idees a desenvolupar
▪ Artistes treballats o anomenat en aquest llibret
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3. EL MODERNISME, UNA JOIA

Metalls com l’or, l’argent o el platí i les pedres precioses com els diamants, robis,aiguamarines… materials com l’ivori,  han sigut utilitzats pels joiers durant segles en lesseves creacions. Al seu valor material, s’afegeix el disseny que fa de la peça una autènticaobra d’art.Durant els segles XIX i XX hi ha hagut famílies amb gran renom a Catalunya quepassaven l’ofici de generació en generació i han arribat als nostres dies. Masriera oCapdevila, són cognoms que encara sonen en el món de la joieria.Podem afirmar que va ser gràcies al moviment modernista o art nouveau, quan escomença a experimentar amb nous materials i el disseny de la joia comença a prendre unaimportància i originalitat extraordinàries. La llibertat amb la que es van incorporar materialstan insòlits com el vidre o la banya, va obrir un camí vers la joieria entesa com obra d’art.Així es demostrava que el veritable caràcter preciós de la joia no residia únicament enl’elevat cost del materials empleats, sinó també en l’originalitat del disseny i la capacitat deconnectar amb l’esperit del seu temps.Actualment, continua la tendència de buscar nous materials i podem trobar pecesd’or complementades amb llanes de colors o fins i tot materials plàstics. El que compta ésel disseny.Veieu uns exemples de la joieria que es feia durant el modernisme…

I ara les obresd’un joieractual…124

        

                                               
124 El bloc anterior i aquests de fotografies estan extretes del llibres que consten a la bibliografia.
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Compareu les peces amb aquestes altres imatges…125

Quina és la font d’inspiració?Ara comparem amb aquestes peces més modernes…126

Amb plàstics de colors, fulles plastificades, paper maché, petits escenaris, pasta de menjar,tires de paper, estany acolorit…

DIARI VISUAL
Un diari visual és unrecull d’imatges personals. Estracta d’investigar sobre el món de les imatges. És una investigacióindividual que dona com a resultat una definició del gust estètic de l’autor del diari.El procés per la realització d’aquest diari comença quan la persona troba unaimatge, un objecte, es troba amb una situació o viu una experiència agradablement estètica ila reconeix com a tal.Desprès ha de recollir-la d’alguna manera: retallant la foto, enganxant un material oguardant l’objecte, fent foto del fet o experiència…El següent pas és la reflexió. Per què aquesta imatge m’ha fet sentir bé, m’agrada?És una reflexió que porta a l’anàlisi dels sentiments que provoca i a veure quin és l’origen o

                                               
125 Imatges extretes de http://forum.softpedia.com/foto/
126 imatges extretes del llibre DORMER, PETER I TURNER, RALPH. La nueva joyeria, diseños actuales ynuevas tendencias. Ed. Blume. Barcelona 1986
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estímul físic que ha provocat aquest sentiment. Aquesta reflexió pot conduir a trobar altresimatges en els record personals de l’infant.
Posem un exemple:

Marta ha recollit un retall de vellut vermell que li va donar la seva mare. Estavaconfeccionant la disfressa de carnaval quan la mare li va provar la capa i va sentir unasensació molt agradable i la idea que era la capa més bonica que havia vist mai. Pel seu diarivisual, li va demanar a la mare que li donés un retall d’aquella tela, la va enganxar en un fulli va escriure: “vellut”. Va cercar la definició en un diccionari normal i també al de sinònimsi va anotar: “Vellut: m. Teixit de pelfa amb el pèl tallat o arrissat, de seda, llana, cotó, etc.Sinònim: vellutàs, vellutet, pana, pelfa, peluix” (va destacar l’última).Desprès va pensar què era el que havia sentit i va apuntar : alegria, il·lusió,impaciència perquè arribi Carnaval, ganes d’abraçar a la mare. Com ho va manifestarfísicament?: va riure, va donar salts, va abraçar la mare i va tocar constantment aquella tela.Exacte! El que li agradava era el color, el tacte i la forma.Ràpidament hem fet un resum d’un procés que porta un temps de reflexió itraducció en paraules. Que l’infant arribi a fer per si mateix aquest procés és l’objectiu:
Cada persona ha de ser capaç de arribar al final d’aquest procés amb un grau de autosatisfacció evident.

DIARI TÈCNIC
El diari tècnic s’utilitza quan es proposa un projecte. Llavors és una eina en la ques’anirà deixant constància del procés que s’ha seguit, la investigació i les solucionspràctiques a les que s’arriba per aconseguir l’objectiu.En un diari tècnic és troben imatges, esbossos, materials, anotacions d’un procéstècnic, la forma d’organitzar-se, el material que es necessita, instruccions, solucions d’altresartistes…Al principi, el diari sol tenir més d’apunts sobre el que s’ha de fer que d’ideespròpies, però aquests aspecte canvia a mida que l’alumnat entengui el que es demana, agaficonfiança i comenci a investigar.La forma física d’un diari tècnic depèn del que s’estigui treballant. Pot tenir volum iconvertir-se en pannells de mostra, independents, pot ser una llibreta, pot contenirdiferents tipus de papers (mil·limetrat, vegetal, de colors, mostres…) o d’altres materials(planxes d’estany, cordes, petxines, suros…).És fonamental deixar constància de tot el que s’aprèn, el que s’experimenta (encaraque el resultat no agradi), del que s’investiga, dels problemes que s’han trobat i les possiblessolucions, adreces, Webs…El diari tècnic ha d’estar sempre present en un procés de realització ja que és unaeina de les més importants. Si esta ben fet, possibilita altres projectes ja que durant lainvestigació i les solucions aportades, es troben altres camins a experimentar i deixenconstància del que s’ha fet per poder tornar a fer-lo amb èxit.Continuem amb l’exemple de la Marta.A l’escola se li proposa la creació d’una petita peça de “joieria moderna”. Liexpliquen què és una joia, li parlen del Modernisme, de disseny, del que representa per unapersona portar un objecte i de que fonamentalment, ha d’agradar ja que forma part de lapersonalitat del que la porta. Segons això, el punt de partida ha de ser alguna cosaagradable.Tot el procés ha d’estar anotat en un diari tècnic que han de lliurar junt amb lapeça acabada.
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A tothom li sembla molt difícil però la mestra els tranquil·litza. El primer, cerqueuen les anotacions del vostre diari visual i quan trobeu la primera idea, començareu el diaritècnic – diu la mestra. I llavors recorda el vellut vermell de la seva capa.Consulta el diari, treu el full on havia enganxat el vellut i tota la informació i veudestacat la paraula peluix. Llavors li fa una foto al conill de peluix que li van portar els Reis il’enganxa. Ja ha començat el diari tècnic.
- Per què has enganxat la foto del conill, Marta? - pregunta la mestra.
- Es de peluix i peluix és un sinònim de vellut, una tela que m’agrada molt.Marta, amb ajuda de la mestra, continua reflexionant i conclou en que el vellut i elpeluix són agradables per sentir a la pell, per tant és un bon material per fer una joia. Si amés pren una forma animal agradable, pot arribar a ser un objecte estimat com el conill.Doncs, bé, comença el projecte anotant aquestes conclusions i mira com es pottransformar el conill o simplement, el vellut, en una peça de joieria. Busca teles o papers enel material d’aquelles capses que tinguin la mateixa textura agradable i enganxa una mostraal teu diari, fixa’t en els colors, en les formes, en les combinacions entre els materials. Pensaque pots fer braçalets, collarets, arracades, fermalls, adorns pel cabell…Mira les fotografiesde les peces de joieria que hi ha penjades a la paret o dibuixa la que tu t’inventis.El resultat haurem de provar-lo en infants reals. Segur que són satisfactoris isorprenents.
Un dels inconvenients a l’hora de treballar a l’escola és la massificació de les aules.Això fa que no puguem dedicar massa atenció personalitzada a cada infant. Per tant,proposarem una activitat comuna que, si més no, treballa una tècnica (és importantdominar la tècnica per arribar als objectius), uns conceptes d’art i dona pautes per unaposterior experimentació individual. A l’hora d’investigar materials, formes i a l’hora deproposar als alumnes la investigació, també s’han de proporcionar diverses opcions des del’escola ja que no tot l’alumnat és participatiu en el sentit d’aportar materials.

��

Joies modernistes. Disseny a partir de la Natura.

 ��

EL MODERNISME
El moviment modernista, com el seu nom indica, volia ser un moviment derenovació i resposta a la situació que s’estava vivint. No entenien el progrés amb elcreixement exagerat de la producció, la pèrdua de qualitat dels productes i la situacióinfrahumana en la que vivia la classe treballadora. La renovació doncs era un retorn a lesformes tradicionals del treball ben fet, reivindicant, d’aquesta manera l’artesania. Però si bél’artesà es limitava a copiar els models dels catàlegs ja fets (i en el cas dels joiers eraevident), el modernisme reivindica la figura del dissenyador com artista que crea el seupropi estil, experimentant amb nous materials i inspirant-se fonamentalment en la natura, lamitologia i els temes del Simbolisme.
René Lalique és el primer en manifestar el desig de dissenyar les seves pròpiesjoies. Ell i els seus seguidors introduiran materials com el vidre o la banya i reproduiran el
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món dels insectes de forma tan versemblant que, fins i tot, la contemplació d’aquestes joiesprovocava una certa repugnància.Com en pintura127, el modernisme va estar molt influenciat per l’estampajaponesa. En joieria, el japonesisme es veu en els temes florals, les peces destinades al’adorn dels cabells, la filosofia basada en la sensibilitat pel més mínim detall de la natura,les transparències del materials… Els ventalls, para-sols, quimonos i gerros són objectesque sovint contemplem en les pintures modernistes, de la mà de belles dames burgeses ocom a part de l’escenari. La joieria europea adopta aquest sentit de bellesa i funcionalitatperò atrapa la natura, la “domestica” , segons ens explica Mònica Gaspar en el seu article
El jardí portàtil 128. Aquests paràgrafs són molt interessants per reflexionar sobre l’origendel consumisme i el que representa per la nostra societat:

“A diferència del model japonès , que accepta la impossibilitat de fixar el
flux vital de la natura i accepta gaudir dels seus instants fugissers, ens referim ara a
una natura de saló, domesticada, “seca”, atrapada entre els fulls dels herbaris o
disseccionada fins a l’abstracció en les làmines científiques, fent que un
microorganisme sembli més una pedra preciosa que un ésser viu/…/

Segons la historiadora Celeste Olalquiaga, col·locar qualsevol cosa darrere
un vidre la converteix en un fòssil de col·lecció, mercaderia o obra d’art. /…/…les
famoses galeries comercials (son) com aquaris per a humans, llocs de consum per
somiar davant els aparadors, un nou fenomen en què els objectes de desig ens
criden des de l’altra banda del vidre.”El Modernisme convertirà les llars, els carrers i les persones en mostraris estètics delmoment. Les persones, lluint les joies, duran un “oasi estètic portàtil”.A Catalunya (Barcelona) Lluís Masriera va introduir les tendències parisenques deRené Lalique, però adaptant-les a la cultura catalana amb imatges de la Verge deMontserrat, Sant Jordi i figures femenines de Alexandre Riquer i el món fantàstic d’Apel·lesMestres 129.

“Gràcies a l’impuls del Modernisme, la joieria s’ha convertit en un
estimulant camp de recerca plàstica i conceptual/…/

Així es demostrava que el veritable caràcter preciós de la joia no residia en
l’alt cos de materials molt valuosos, sinó en l’originalitat del disseny, la curosa
execució tècnica i la capacitat de connectar amb l’esperit del seu temps.” 130Aquestes tres característiques (de la que és hereva la joieria contemporània) és laque hem de transmetre als infants en la realització del treball que els proposem. De maneraque avaluarem l’originalitat, el diari tècnic, la acurada presentació i realització tant del diaritècnic com de la peça. La contemporaneïtat ens servirà com a mestres per apropar-nos alsnostres alumnes en el seu coneixement estètic, afeccions i arxiu cultural de cada un d’ells.

Els models o fonts d’inspiració
“El Modernisme es dedicà a la recerca de la Gesamtkunstwerk, l’obra total, en què
tot(…) havia de compartir l’exuberància vital de la natura, i en la qual els
dissenyadors posaven tots els seus esforços a impregnar de subjectivitat les seves
obres, com si (…) defugissin l’avanç de la industrialització homogeneïtzadora.”131

                                               
127 Veieu el llibret sobre Santiago Rusiñol.
128 Dins el llibre El jardí fantàstic del catàleg de l’exposició del mateix nom. Pàg. 17. Veieu bibliografia. Totl’article és una reflexió sobre el món del disseny, el consum i el paral·lelisme entre l’època del Modernisme il’actual. Recomanant llegir-lo atentament i comentar alguns paràgraf amb els alumnes.
129 Veieu per Alexandre Riquer, el llibret sobre els ex-libris i per Apel·les Mestres el llibret sobre la Natura.
130 Op.cit. pag 27 i 28
131 Op.cit.pag. 25
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A Catalunya, el dissenyador més important del Modernisme és Lluís Masriera. Vaconèixer la tècnica a la perfecció ja que la seva família si havia dedicat a la joieria i vatreballar des de ben jove als tallers. Es va formar a Europa, coneixent d’aquesta manera elsjoiers més importants de l’Art Nouveau i les seves produccions. Amb Lluís Masriera, la joiaés transforma en objecte d’art i en la recerca constant de noves manifestacions plàstiques.Per això tothom el considera un artista. A Barcelona, el 2008, es podrà contemplar la sevaobra en un museu de les Rambles, encara que l’entorn (estarà dins d’un hotel de cincestrelles), és el que toca a la joieria de preus inassequibles, seria bo que una figura comMasriera no quedes com un joier simplement, sinó que es reivindiqués la seva figura com acreador.Al nostre país, els temes estaven molt influenciats pel Japó, els jardins i les flors, perla figura de la dona enmig d’aquests jardins i dels habitants d’aquests: insectes, paó (símboldels presumits), ocells i éssers màgics com fades o dones d’aigua. També hi havia encarauna harmonia entre el progrés i la natura que es reflectia en la temàtica de les joies (Aeroplàsobrevolant Barcelona de 1905).Per tant la natura era la primera font d’inspiració, la figura femenina, el món màgic tanproper a Apel·les Mestres i les noves tècniques com els avions.Actualment, la joieria moderna també s’inspira en aquests temes, sobre tot en la natura i lesnoves tècniques (moltes vegades per fer una crítica sobre elles).  És fàcil veure petites joiesimitant ordinadors o televisions o trobar mòbils fets joies (encara que aquesta última peçano és la que ens interessa com artistes). El que importa és la reflexió i les conseqüènciesd’aquesta.Consulteu les pàgines web que us proposem per fer-vos una idea.
LLUÍS MASRIERABarcelona 1872 – 1958
Un artista total, com propugnava el modernisme: orfebre, pintor, escriptor i escenògraf. Laseva família es dedicava a la joieria des de 1839. Va aprendre a esmaltar amb els millorsjoiers de Ginebra, Londres, Paris i Limoges. René Lalique i l’exposició Universal deBarcelona del 1900 van influir en la seva passió pel modernisme. Al 1901 ja tenia exposadesla primera col·lecció de joies modernistes. Va col·laborar amb el dibuixant Alexandre  deRiquer (consulteu llibret ex-libris) i amb el cisellador Narcís Perafita. Al 1913 vacomprendre que el Modernisme havia acabat i així ho va manifestar, tot i que encara lesproduccions que li han donat fama són les d’aquest període. Actualment la família Bages ésla propietària de la col·lecció d’objectes i joies que va produir el taller de la família Masriera.

http://www.masriera.es/

��

LA PROPOSTA GENERAL
Elaborar una peça de joieria moderna amb diferents materials i utilitzant diversestècniques a partir dels conceptes explicats prèviament. Realització d’un diari tècnic que s’hade lliurar amb la peça en finalitzar el procés.Es vol elaborar una “joia” que sigui personal, agradable, significativa per la personaque la porti, estèticament atractiva i tècnicament correcta.
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La tècnica
Ja hem senyalat la importància del domini de la tècnica per elaborar qualsevolobjecte artístic. Donarem unes pautes prèvies sobre aquest tema a fi de que tothom parteixid’un coneixement. L’infant que tingui més habilitats tècniques aconseguirà, pot ser, tenirmés solucions a l’hora d’arribar al seu objectiu. En tot cas, el bon ús d’una tècnica senzilla iun correcte procés en el disseny, pot arribar a solucions sorprenents.Aquestes són algunes de les tècniques més bàsiques per treballar prèviament:Paper: Es poden fer boles amb paper de cel·lulosa i cola blanca aigualida i fer un forat comsi fos una perla amb un pal pels pinxos. Una vegada seques es pinten amb temperes is’envernissen. Si es vol crear “perles”, es pinten amb tempera blanca a la que se li afegeixuna gota de platejat però sense barrejar massa. També es pot fer les denes amb paper dediari i cola d’empaperar encara que pels més petits no és aconsellable l’ús directe de la colad’empaperar perquè pot produir al·lèrgies i els guants resulten massa grans. S’ha de deixatassecar fins a 48 hores. Pintar primer de blanc i desprès amb colors. Envernissar.Un altre manera de treballar el paper és utilitzant papers de colors per fer canonets. Partintd’un rectangle de paper, es senyala en un costat cada 5 cm. i a l’altre, cada 2,5 cm. S’uneixenels punts i es formen triangles llargs. Cada triangle es retalla, s’encola per una banda is’enrotlla en un pal de fusta de fer pinxos començant per la punta del triangle. S’extreu elpal una vegada enrotllat polint els extrems amb les tisores. Deixar assecar. També es podenenvernissar una vegada seques tornant-les a ficar el un pal.Trenes de llana: Molts joiers utilitzen ara les fibres amb combinació amb or o argent. Labarreja de colors vius en una trena ben feta a la que se li intercalen boletes (els hi diremdenes  com les del rosari) o petites peces, fa unes polseres resistents i molt atractives.“Papier maché” sobre una plantilla de cartró amb la forma desitjada. Es pot afegir a lapasta l’embolcall dels bombons, petites pedres de bijuteria, pintura, paper de plata…Persaber pas a pas com es fa el “papier maché” visiteu (en català):http://www.xena.ad/ad2eenc/Aula%20de%20Diversificaci%C3%B3%20Curricular/Projectes%20de%20Curs/Papier%20Mache%201_archivos/frame.htmPlaques d’estany: Una vegada feta la placa, s’enganxa a sobre d’un cartró de mida mésreduïda per poder voltar els extrems i arrodonir-los.

Fang: Amb el fang Paco Durrio i Manolo Huguet modelaven els seus dissenys de joies. Pertant, és un primer pas. Treballar el fang en porcions petites és relaxant i dona bonsresultats. Si queden boles seques o trossos de fang també es pot esculpir com si fos un blocde pedra i desprès pintar imitat el bronze, la plata o l’or.
Diferents formes de lligar una peça. En establiments de bijuteria es poden trobardiferents peces per muntar a sobre les creacions fetes o bé per lligar-les. Si no hi ha gairepressupost és pot fer ús dels nusos mariners que sempre queden bonics.
Realitzeu els diversos exercicis amb els alumnes, anotant el procés en el diari tècnic.Possibilitat d’enganxar les peces resultants o una foto.
El procés de disseny
L’objectiu d’aquest procés és estimular el anomenat pensament lateral enfront del literalque és el primer que utilitza una persona.El pensament literal consisteix en donar solucions a una proposta basant-se en el que ésevident. La utilització d’aquest pensament dona com a resultat l’esgotament ràpid desolucions i que aquestes siguin poc brillants.
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El pensament lateral va més enllà de l’evidencia i busca altres solucions més originalslligades al tema. Aquesta forma de raonar estimula la creativitat però s’ha d’ensenyar ipracticar ja que la creativitat no és la capacitat màgica d’alguns afortunats sinó el resultatd’un treball constant.Per exemple, si diem: representar un arbre. El pensament literal farà que la primerarepresentació sigui un tronc amb branques, fulles i pot ser algun ocell, segons el model quecada persona tingui al cap. El pensament lateral anirà a cercar altres possibilitats com latextura de l’escorça, el fragment d’una fulla, l’entramat de les branques…i jugarà ambaquestes idees.Per exercitar el pensament lateral proposem un treball a fons del diari tècnic, seguinaquestes pautes que desprès desenvoluparem més concretament però que ara intentendonar una idea general per aplicar en tots els cursos:
▪ Idea inicial: Escollir la peça de joieria que es vol fer: fermall, collaret…S’escull enfunció del que es desitja, no de les possibilitats tècniques. Això es resoldrà després.Analitzar aquesta peça segons uns paràmetres que podem respondre als següents:Fermall: És una peça amb moltes possibilitats creatives ja que pot variar la grandària i latemàtica pot ser més narrativa. És important que no sigui molt pesada i ha de poder-selligar d’alguna forma a una peça de la vestimenta.Collaret: La funció del collaret és la d’anar al voltant del coll. La llargada varia. El materialha de ser agradables al tacte ja que ha d’anar directament a la pell. Ha de ser lleuger. Elscolors i la textura són part important per un resultat estètic. Podem distingir la zona que vaen contacte amb la pell i aquella que pot anar sobre un vestit.Braçalet o polsera: També lleuger, d’amplada i llargada variable, de formes anatòmiques osuposant que el braç és un recorregut per la joia.Arracades: Molt lleugeres. Han de jugar amb el cabell i la forma de l’orella.
Adorns pel cabell: en aquí hi ha moltes possibilitats. Fins i tot, una pinta o un raspall espoden transforma en joia. Aquesta peça la reservem pel cicle superior dins del tema delcabell en l’art.Afegiu i considereu aquelles peces que vagin sortint en el diàleg amb l’alumnat.
▪ La forma: Escollir la forma de la peça a realitzar comporta analitzar la intenció primeraque ha de tenir dita peça. Les formes arrodonides, corbes i suaus, provoquensensacions agradables mentre que les angulars i afilades són agressives. De totesmaneres podem fer que un cercle perfecte resulti agressiu i, al contrari, suavitzar untriangle. Una vegada escollides la forma o formes amb les que es vol treballar, esbusquen  imatges i objectes que responguin a aquesta forma.      Exemple:

Forma Formes trobades (cercar imatges)
El cercle. Aro, pilota, bitlla, bola de paper o llana, bolade fang, cercle d’estany, boca dient O, carade la lluna…
▪ La simetria dona pau però també fa que un disseny resulti avorrit si no la trenquemuna mica.
▪ Volum: L’esforç de veure mentalment els diferents angles de la peça és important.Aquest volum ha d’estar en relació amb la part del cos a la que va unida i les diferentsposicions que es pot adoptar.
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▪ Color: De quina manera donaré color a la peça i quins seran els colors escollits?
▪ Els sentits: El tacte, materials suaus, aspres, llisos, freds o càlids…Oïda, té so,l’incorporo el so o el provoco?. Faig un collaret de caramels? Té aspecte de sucre?Olora a romaní? És una polsera d’anissos? Es brillant, transparents, té llum, té estranyesformes?
▪ Quin sentiment provoca aquesta peça en els altres: és agradable, espanta, fa fàsticperquè imita un insecte negre, és romàntic, és desconcertant o no provoca sentimentsespecials?
▪ Funció: Realment es podrà portar?
▪ Materials: Al triar els materials s’ha d’anar en compte perquè aquests donen moltes deles característiques que hem esmentat abans. També han de ser adients per la funció iper la tècnica utilitzada. Sempre que ajuntem materials diferents s’han de fer proves percomprovar els resultats.
▪ Procés: Serà possible arribar a fer la peça desitjada? Quins problemes ens podemtrobar i com resoldre’ls. L’alumne s’ha de preguntar: Està dins de les mevespossibilitats?
▪ Calendari: Una part important del treball és organitzar-lo en funció del temps que esdestina a l’activitat, dividint les sessions cada persona segons la part que tindrà mésdificultat. Es a dir, si la realització és laboriosa o necessita un temps d’assecat, etc, s’hade comptar dedicar més sessions a aquesta part i fer un senzill disseny. Això l’ha de ferl’alumne i és un dels aspectes a avaluar, a més de l’habilitat tècnica i el resultat final  enfunció de la funcionalitat i l’estètica.
▪ Programar les necessitats afegides al treball. Es a dir, el temps fora de l’escola, portarel material necessari si cal, buscar informació, no oblidar res el dia de l’activitat quedificulti o impedeixi la seva elaboració…
Tots aquests punts previs a l’inici del treball formen part de les primeres sessions i han dequedar clars: què es valora, la qualitat del treball final, l’actitud investigadora, l’esforç perdesenvolupar un pensament lateral que doni resultats creatius, el diari tècnic i la baseteòrica fonamental que prenem del moviment modernista per iniciar el tema i desenvoluparel treball.

��

CICLE INICIAL
▪ Materials idonis:Suro tallat a làmines, taps, fragments per enganxar…Fang: planxes amb impressió dels dits o qualsevol altre material.Teles: de diverses formes, colors i tipus.Paper de plata i altres papers de color.Cotó blanc, de colors, pintat, amb purpurina…Boles de papier maché pintades.Pasta comestible variada.CaramelsEsponges i làmines de colors.Llanes i fils. Corda de cotó…
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Branques, fulles, caragoles i petxines amb forat.Tempera platejada, daurada i de colors.Ninots petits o peces per enganxar o imprimir en fang.
Es presenten en capses diferents, classificats i amb el distintiu fora ben visible del que contéla capsa (per exemple a la capsa dels caramels hi enganxem un a fora).Realitzarem tres peces senzilles en base a uns models que us presentem a continuació i unaquarta experimental que cada alumne ha d’inventar.
▪ Models

A partir dels models de dissenyadors actuals es poden treure idees per elaborar les joies al’escola. Mostrar aquests exemples als alumnes (cd) que es poden imprimir i penjar a laparet.Com realitzar aquestes peces amb materials adients a l’escola?. D’aquest mostrari, elsinfants han d’escollir 3 per conèixer la tècnica (sempre desprès d’haver explicat la tècnicaque s’utilitza en cada un d’ells podran escollir aquella que volen treballar) i el procés derealització. Posteriorment realitzaran una peça personal que es pot basar en aquestes o serinventada.

Paper maxé. Ferboles i pintar-les. Cartolina platejada idaurada a la ques’enganxen tires depaper pinotxo decolor.

Una corda de cotó amida. Es lliguentires de papersdiferents de tonsverds i tires de telade colors harmònicsamb el verd. El nuses fa a la partcentral de la tira.

Plaques de fang enles que s’imprimeixel dit. Es fa un forata cada costat is’arrodoneixen elscostats. Una vegadasec es pinten deplata, s’uneixenamb un llaç.

Fang blanc pintat ial revers s’enganxaun imperdible.

Papers diferentsunits per una cordade cotó per la partcentral. Es pot ferpeces pel cap,collarets o polseres.

Fermall amb paperpintat de colorsamb aquarel·les.
Pasta diferent icorda suau. Petxines diverses. Botons: Suro alàmines pintat ambtemperes i foradat.
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CICLE MIG I CICLE SUPERIOR: DISSENYADORS
Les “meravelloses pintes decoratives i els ornaments per als cabells que, durant l’èpocamodernista, reberen una atenció privilegiada: (són) tot un homenatge a la cabellera femenina,símbol eròtic de la dona, font d’inspiració o arabesc decoratiu.La natura ondulant dels cabells recorda la sinuositat del cos de la serp…”132

Una primera sessió consisteix en introduir els conceptes que sobre el moviment ArtNouveau o Modernisme, hem explicat al principi. Aquesta explicació anirà reforçada ambles imatges que del tema trobareu al cd. L’objectiu d’aquesta sessió és situar a l’alumnat en

el treball que ha de realitzar, un treball de disseny que va tenir el seu origen en els joiers del’època modernista. La importància del treball artesanal, del concepte de joia. El diàleg ques’estableix entre la peça, la persona que la llueix i el que contempla el conjunt, és un altreaspecte interessant de reflexió.La segona sessió consisteix en la presentació d’un procés de disseny del joier catalàMajoral. 133
Majoral s’inspira en les illes mediterrànies de Formentera i Menorca per fer lamajoria dels seus dissenys. Fixeu-vos en el procés:

De totes les imatges aconseguidespassejant per l’illa de Menorcaescull: La naveta des Tudons per laforma i un àmfora, per la texturaque deixa el mar en elles al estarsubmergides. També es fixa en latextura de les pedres que arriba autilitzar com a material.
                                               
132 Op.cit. pàg. 24
133 Enric Majoral. Dibuixos i joies. Temes de Joieria Contemporània, 4. Sd edicions. Barcelona 2004. Pag. 158a 161
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Després es presenta un diari tècnic senzill que consisteix en unes fulles cosides enles que hi ha diferents materials a utilitzar, anotacions…tal com s’ha explicat al principi.Convé tenir un preparat, millor que les imatges però si no us és possible confeccionar un,podeu fer servir les imatges del cd.L’objectiu d’aquest diari és recollir el procés tècnic que cada alumne seguirà perelaborar una peça (joia) destinada al cabell: pinta, raspall, passador, adorn per les trenes…

Tercera sessió i quarta sessió: Aquestes sessions es poden començar a partir deldiari visual de cada alumne en el cas de que ja s’hagi començat, o bé, a partir d’una sèried’imatges de la natura que proporcionem al cd.En el cas de les imatges de la Natura procedirem de la següent manera:Observació i comentari per part de l’alumnat de les fotografies. Cada alumne escullal menys una de les fotografies en un procés de selecció personal. Cada persona haurà depensar per posteriorment expressar el per què de la tria:1. quin sentiment em provoca2. Quina sensació física sento. Localitzo la part o parts del cos que reaccionendavant la imatge i en què es basa aquesta sensació. Buscar paraules per descriureaquestes sensacions i si cal apuntar-les al diari.3.  Sento emoció? Quins sentiments hem provoca, desigs, records,vivències…També deixo constància al diari.4. Totes les persones que han escollit una mateixa imatge s’ajuntes per fer unapluja d’idees sobre ella. Tot allò que se’ls hi acudeixi, ha de quedar reflectir alsdiaris.5. Un altre pas és la captació de formes que ens inspira aquella imatge. Per feraquesta abstracció, s’ha d’observar atentament la imatge per parts. Si cal és potutilitzar un visor, una lupa, calcar a un paper vegetal les línies principals d’unobjecte, capturar i obtenir els colors, la textura, el moviment que pot arribar atenir o provocar, l’estructura interna, analitzar els reflexos, el joc de lesombres…Es poden fer paral·lelismes i comparacions amb altres formes igeometritzar-les, exagerar-les, deformar-les…També cal eliminar tot allòsuperflu, no important. Tot això ha de quedar reflectit tant en dibuixos com enapunts, fotografies i altres imatges al diari tècnic.



305

Diari tècnic

Aquest primer esbós surt de l’observació d’un jocinfantil que té les peces per muntar.El nivell de perfecció dels esbossos aniràfent-se més evident a mida que es facin més,naturalment. S’ha de proporcionar a l’alumne lallibertat d’escollir els materials per fer els seus dibuixos i anotacions. Per tant és convenienttenir a mà aquarel·les, diferents retoladors de colors de punta fina i gruixuda, tisores ipegament,  papers vegetals per calcar, llapis de variada numeració, colors, bolígrafs i fins itot material d’escriptura de fantasia com bolígrafs de purpurina…No es pot taxar un esbós ni trencar-lo. Fins i tot les idees dolentes són útils.
6. Si és possible, la quarta sessió, es pot finalitzar amb el comentari de tot el material quefins ara s’ha obtingut. Aquests comentari pot plantejar-se fent el comentari per grupsque parteixen d’una mateixa imatge i veient coma cada un ha trobat diferents caminsper treballar. Important comentar tots els camins sense fer valoracions per part delmestre. Simplement es tracta de reflexionar i enriquir-se amb el treball d’altrespersones.La cinquena sessió es comença parlant del concepte i la peça. Ja s’ha decidit la peça arealitzar, ara parlem del concepte que es vol transmetre a través d’ella.Per exemple: La peça escollida és un raspall pel cabell. Grandària, material, utilització són elprimer que es decideix. Si ho proporciona l’escola, aquesta part només es comenta. Elsuport serà el raspall. A sobre d’ell s’ha d’enviar un missatge al destinatari. Qui és eldestinatari? Per què ho vol: pentinar-se, adorn, record…?Segons el material del raspall i la forma tindrem unes possibilitats o altres.Ens interessa el desenvolupament de les sensacions de cada persona, per tant,partirem de les idees que ha desenvolupat a partir de la imatge. Un altre punt de partidapodria ser si penses en el destinatari de la peça, llavors es partiria dels sentiments cap aaquesta persona i el coneixement d’aquesta.Ara es tracta d’escollir una idea de les que tenim al diari i desenvolupar-la i posarmans a l’obra.

Per comprendre tot el procés posem un exemple concret:
I la princesa es va raspallar els cabells de foc…

Imatge: rosa
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Un pensament literal es basaria en la idea de reproduir les roses amb paper o plastilina al raspall.Estaria prou bé estèticament però podríem anar més enllà. Les roses tenen olor. Si les fem en paper i ambvolum podríem posar un perfum al paper de maneraque el raspall fes olor a roses. També podríem ampliarels colors fent un complet mostrari de colorsharmònics o de complementaris com a la foto.Podríem treure el color per potenciar la forma i la olor,les podríem fer amb paper vegetal i fer-les transparentso podríem anular el volum i dibuixar la forma d’espiralen el suport del raspall. Si dibuixem l’espiral podríemfer deformacions o geometritzar-les fent un patrórepetitiu o una seriació jugant amb diferents mides.Aquesta pluja d’idees ens ha portat del pensamentliteral al lateral, més creatiu. Ara es pot continuar…Es decideix  passar els dibuixos a la superfíciedel raspall però donant-li un lleuger relleu. Per això esfan servir uns retoladors especials de purpurina quedeixen un relleu molt suau però molt vistós. S’utilitzendiversos colors.Té missatge? Potser és la part més difícil perl’abstracció que comporta i la quantitat d’associacionsque ha de fer l’alumne. A mida que vagi exercitant-seen la tècnica creativa, és pot complicar més el resultatfinal. De moment, arribats a aquest punt, es pot donarper vàlida l’experiència. Més endavant podem introduirla investigació al diari tècnic com a mètode de disseny.

UNA ACTIVITAT D’APROPAMENT AL MARROC134

El cos com a suport.La henna com a joia natural.
La henna és el nom àrab de l’arbust Lawsonia Inermis. Les fulles s’assequen i espolvoritzen per fer la henna en pols, després es barreja amb aigua o suc de llimona, té verd,sucre i olis. Per donar el to negre al tatuatge (la henna és taronja - vermella) se li afegeixcafè. Es fa servir per tatuar la pell, les ungles o per tenyir els cabells.  La henna conté unasubstància que s’oxida en contacte amb l’aire, donant-li la capacitat d’actuar com a colorantvermell. Aquest tipus de henna no és tòxica i només tenyeix la part de la pell corresponenta la superfície. És originària d’Orient Mitjà. Actualment la fan servir el món musulmà i  l’hindú en moltsritus:  casament, bateig, gestacions…També es fa servir com a perfum.La henna està relacionada amb celebracions religioses però és principalment uncosmètic que utilitzen homes i dones per  embellir el cos, la pell o els cabells. A vegades peratraure la bona sort.La henna natural és ataronjada, la negra original és molt perillosa. El color negreque té la henna natural és per l’afegit (cafè) però mai s’ha de confondre amb la henna
                                               
134 Veieu  el llibret sobre la Mediterrània.
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natural negra que és verinosa. Per tant la henna ataronjada que es ven al comerç no causaproblemes d’al·lèrgies per sí sola. Pot ser que la reacció vingui de productes afegits perdonar color.
Els tatuatges
 A Europa els tatuatges mai s’han considerat una expressió de bellesa com en el mónoriental. Les persones que els portaven eren pirates, guerrillers, legionaris i gent relacionadaamb el mar. Aquests portaven tatuatges permanents de color blau o vermell que consistienen fer-se una ferida i introduir en ella tinta. Al cicatritzar, el dibuix (fet amb una agulla)queda permanent i només es pot treure cremant-lo, encara que queda la pell amb la cicatriui sempre es veu la marca.A l’Orient, el tatuatge es considera com una joia que t’embelleix i que es posa percelebrar alguna esdeveniment alegre. Desprès marxa i per tant no queda la marca. Aquestfet és positiu perquè et permet variar segons varien els costums al llarg d’una vida, fersignificativa una vivència i resultar diferent físicament durant els dies que dura el tatuatge.La permanència d’aquest, al nostre parer, el fa avorrit, vulgar i, el que és pitjor, tens unlligam per vida al dibuix i el seu significat.
Actualment, molta gent es tatua permanentment però si se’l volen treure, hauran de gastarmolts diners perquè la seva pell torni a quedar mínimament atractiva. I encara que hoaconsegueixin, no podran prendre el sol ja que queda molt delicada.

Els pearcings.
En la segona meitat del segle XX, es va posar de moda foradar-se la pell enmultitud de llocs, per du joies, generalment de plata. Eren les tribus urbanes de lesprincipals ciutats que es rebel·laven contra la tradició. A Europa i en general al món, la gentforada les orelles a les nenes al néixer per diferenciar-les dels nens. Durant les dècades del1960 fins al 1990, els moviments feministes es van queixar argumentant que aquest costum,ja marcava a les dones des del naixement i per tant la desigualtat. Moltes dones van optarper deixar que les filles prenguessin la decisió al fer-se grans.Actualment, podem veure nois i noies amb arracades i el costum de foradar lesorelles sense permís de la recent nascuda, continua. Hi ha persones que pensen que elcostum de foradar-se és primitiu, altres ho troben molt agressiu. Altres en canvi,  trobenbellesa en un cos ple de metall.Nosaltres us proposem una reflexió a l’entorn del tema puntualitzant que, com apersones cultes, tot té un terme mig en el que tothom es pot entendre.

La proposta
Us proposem una activitat lligada a la cultura oriental, seguint els criteris de noagressió al cos i la no diferenciació entre sexes.Consisteix en fer un petit tatuatge a les mans, amb el permís de les famílies, percelebrar l’arribada de la primavera i la màniga curta al poder!La bellesa que proporciona l’adorn de la pell amb henna és equivalent i efímera comuna joia. El disseny del dibuix que tindrà aquesta joia serà personal i el millor és que es potdur on vulguis.Una vegada aplicada la pasta de henna, s’ha de deixar assecar unes 3 a 5 hores i norentar-se fins al dia següent. Naturalment això és impossible així es que ho farem de formasimbòlica, donant més importància als dissenys que puguin sortir que al propi tatuatge.
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“Si quieres probar tú mismo/a a hacerte un tatuaje de henna, aquí te explico más o menos como hacer la
mezcla, digo más o menos porque no hay una receta para esto, se puede mezclar con muchos productos.
Ingredientes (por separado o juntos):
• Henna en polvo para tatuajes (no sirve la henna para cabello).
• Agua.
• Café oscuro.
• Té verde.
• Azúcar.
• Limón.
• Aceites esenciales.
• Miel.
• Aceite de eucalipto.
• Pasta de tamarindo.
• Látex líquido.
• Clavo en polvo.
• Aceite de clavo.

La mezcla tiene que quedar más bien espesa, no tienes que utilizar todos los ingredientes anteriores, puedes
mezclar el polvo únicamente con agua, o sólo con café para darle un tono más oscuro, la mezcla de azúcar y
limón sirve para que el diseño se adhiera mejor a la piel evitando así emborronarlo (la mezcla azúcar/limón
se sustituye por el látex líquido), así que tienes varias opciones para elegir a la hora de hacer la mezcla.
Recuerda tiene que ser una mezcla más bien espesa (pero sin pasarse) y sin grumos, para evitar esto lo mejor
es pasar el polvo de henna por un colador. Tienes que dejar reposar la mezcla unas 6 horas antes de
aplicarla sobre la piel. Ahora solo necesitas un aplicador y alguna plantilla, también puedes usar un diseño
del que poder copiarte o incluso te lo puedes inventar.
Una vez hecho el diseño tienes que dejarlo secar de 3 a 5 horas y no mojarlo con agua hasta el día siguiente,
deja que la pasta seca se vaya cayendo sola y ¡listo! ya puedes disfrutar de tu diseño.”Recepta extreta de :     http://es.wikipedia.org/wiki/Henna

http://www.alarde.com/http://www.innatia.com/cosmetica_natural/mas/dibujos.php
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4. EL SEGLE XIX
UN MON FANTÀSTIC: ELS MURALS DE JOSEP MARIA SERT

• BiografiaBarcelona 21 de desembre de 1874-1945
Fill de Domènech Sert i Rius i Maria Badia i Capdevila, industrials tèxtils que tenienfàbrica al carrer Trafalgar de Barcelona. Com era bon dibuixant, li van assignar a la fàbrica,la feina de dissenyar motius per les catifes. Va estudiar dibuix amb un gran dibuixant iartesà ebenista que feia mobles de gran qualitat, Pere Borrell.Va tenir una relació interessant amb el bisbe de Vic, Torres i Bages que sempre vamantenir la confiança de que acabaria l’encàrrec de les pintures de la Catedral de Vic.Durant la Guerra Civil es va cremar la catedral i les pintures de Sert que posteriorment vatreballar per tornar a decorar l’església.Es va casar amb Misia Godebska (1880-1950)

• Els ballets russosAmb els ballets russos van col·laborar com a decoradors:Picasso (1916), Giacomo Balla (1917), Matisse (1920), J.Gris (1923), G. Braque (1925), Miró i M. Ernest (1926), i G.De Chirico (1928), entre els més representatius.L’any 1908, els ballets russos van estrenar l’òpera BorisGodunov. Era Diaghilev el director. Valslav Nijinski (1890-1950) un gran ballarí de la companyia i Anna Pavlova.

Diaghilev

Anna Paulova vestida de fada
L’impacte dels ballets russos es va estendre  a la pintura i a les artsdecoratives i va impulsar el naixement del corrents artístic conegutcom art déco. Pintors com Picasso van reflectir en els seus quadres lainspiració que els proporcionava aquestes representacions.En Sert certs detalls decoratius de les seves obres indiquen aquesta influència com elsarbres de corall ficats dins de gerres que havien estat dissenyats per Sert per l’òperaCimarosiana de 1924, va posar de moda la compra per part de la gent adinerada i elegant,de comprar corall per fer arbres xinesos.Pintors italians que influenciaren a Sert com Veronese.Al 1916, dissenya el vestuari del petit ballet Les Menines.L’estil Déco va tenir un primer moment, durant els anys anteriors a la Gran Guerra,d’interès per la puresa primitivista i per l’exotisme estètic. La música dels Ballets Russostenia aparentment una gran senzillesa, però, en realitat, era un producte molt depurat itreballat que va impressionar el públic i es va considerar com si fos la recuperació delsarrels folklòrics. La fantasia escènica dels grans escenògrafs de Diaghilev va entusiasmar elsartistes avantguardistes que valoraven la gràcia i elegància del vestuari i dels decorats, quesemblaven de procedència popular. D’aquesta forma , l’orientalisme estètic i el primitivismedepurat dominaven en el primer estil Déco.
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• La tècnica dels murals en Sert
Degut a les dimensions de les teles que pintava Sert, el seu taller havia de reunir unescaracterístiques especials. Eren dues plantes amb sostres de gran alçada de manera que perun sistema de politges i una escletxa al terra, les teles pujaven i baixaven facilitant larealització. També hi tenia instal·lat un sistema de miralls que el permetien comprovarl’efecte que  obtindria la pintura col·locada en un sostre o una gran paret.Sert no pintava sobre la paret (això hauria sigut la tècnica del fresc), sinó que semprepintava sobre teles que desprès s’encolaven (marouflage) composant-les com untrencaclosques o bé s’instal·laven en bastidors construïts al mateix lloc on anaven les teles.La tècnica pictòrica de Sert era complicada i requeria molta planificació. Les teles,que venien de Suïssa, eren molt gruixudes. Portaven una preparació sobre la que escol·locava la capa d’or o plata (que feia portar d’Itàlia). Si no tenia or o plata (com en tempsde La 1ª. Guerra Mundial al Palau Maricel de Sitges), aplicava un vernís groguenc. Per sobred’aquest fons anava posant capes de pintura i vernís fins a composar el quadre.

"Els equilibristes"1932Josep Maria Sert i
Badia6m. x 12m.Ambaixada de Brasil,ex Palau Pereda.Sostre del Gran Halldel primer pis.Oli sobre tela, fixat alsostre amb la tècnicadenominada"marouflage"(encolat),
L’artista va fer servir elrecurs del "trompel'oeil", per mitjà delqual la pintura creail·lusions òptiques.Contava amb un equipde preparadors deteles (Sert cobria lesteles amb laminesdaurades o platejades,segons el to de baseque requeriren),dauradors yespecialistes enmarouflage.



312

CICLE INICIAL

UN CONTE FANTÀSTIC: ELEFANTS I MAGS
Sala de baile de Sir Philip Sassoon en Park Lane, 1921 Londres.

Josep M. Sert (1874-1945)
Oli sobre fusta en blau, negre i rosat sobre plataMNAC/MAM 122089-122149Sala Sert

“Josep M. Sert (1874-1945) fue uno de los pintores muralistas más cotizados de su tiempo. Su pinturamural, artificiosa, sofisticada y envolvente, asimilaba la tradición de los grandes maestrosvenecianos. Basta recordar, entre muchas otras, sus pinturas murales para el Rockefeller Center o elHotel Waldorf Astoria de Nueva York; la decoración de la Sociedad de Naciones de Ginebra, sinolvidar la catedral de Vic y numerosas mansiones de París, Buenos Aires, Venecia o Londres.Precisamente, en esta última ciudad en 1921, Sert se encargó de la decoración del salón de baile de laresidencia de Sir. Philip Sassoon, figura relevante del mundo político, cultural y financiero de lasociedad británica. Sert cubrió aquella estancia rectangular (de 85 m2 y 6,5 m de altura) con panelesde madera pintados al óleo, en tonos negros y plateados, con un estilo que revive el ilusionismobarroco con connotaciones del art déco. La escena, titulada Caravanas de Oriente, incluye camellosgigantescos, palmeras con fuentes barrocas, ruinas de un templo griego y multitudes humanas queavanzan hacia una ciudad ideal. La obra se completaba en el cielo raso, sobre el que pintó nubes yuna abertura celeste. Muerto Sassoon en 1939, su residencia fue derruida. “De la pàgina del MNAC: www.mnac.es
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▪ Jugar amb les figures.
Sert utilitzava maniquís per crear escenaris plens de masses humanes que circulaven pelsseus murals en un pujar i baixar sobre línies ondulants. Aquestes escenes tenien implícitesmultitud d’històries que s’intercalaven, perdent, d’aquesta manera la importància individual.Potser a manera de reflexió, podríem treure la conclusió que en el món efímer dels humans,la massa és al final la que domina, deixantl’experiència individual en un segon termeque fins i tot s’acaba diluint. Aquest és elmissatge de l’artista?Els moviment que observem en les obresmurals ens recorden els espais de M. C.

Escher amb la diferència dels punts devista, el de Sert sempre des de la terra, eld’Escher a vegades des de l’aire.
http://www.uv.es/~buso/escher/index.html

La sessió per treballar a l’artista necessita d’un material fàcil d’obtenir que es pot comprarcom a joguines de la classe. Es tracta de ninots articulats tipus airgamboy. Es poden trobaranimals i persones variades per poder composar escenes. Cada alumne composa una escenadesprés d’haver vist l’obra de Sert que ha de ser observada i comentada àmpliament ja siguipel professorat com pels infants. L’obra és opcional. Es recomana Caravana a l’Orientque està al MNAC.
Els alumnes podran fotografiar les seves composicions.Es prepara un escenari que pot ser una capsa gran pintat de daurat tot l’interior. Aquestescenari ho poden pintar els alumnes.També es donen possibilitats per decorar l’escenari: escales (fetes amb canyes de suc), drapso cortinatge, baranes, balcons, columnes (fetes amb cilindres de fil o joguines deconstrucció).Després es deixa jugar una estona amb els personatges, animals i persones i una vegadaestigui muntat l’escenari, el mateix infant el fotografia.Proposem fer una experiència filmada, col·locant una càmera de filmar encastada a la partinterior de l’escenari de manera que es vegi part d’aquest escenari i l’infant des de dintre.Recollir la història que va explicant i els moviments que efectua, els sorolls, els gestos. Totforma part de l’experiència artística i de la informació que es pot donar a les famílies.

Mentre es realitza aquesta experiència, proposem que la resta treballi el mosaic d’Escher,repetició d’una figura que va construint un mural com si fos un trencaclosques.
Consulteu aquestes la pàgina d’Escher amb informació sobre l’artista i amb propostes perla construcció de mosaics.

http://www.uv.es/~buso/escher/index.html
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• Interrelació entre assignatures
Matemàtiques (Geometria)
http://www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret/ciencia/http://www.matematicas.net/ http://www.elosiodelosantos.com

CICLE MIG
SERT:  LA FIGURA HUMANA I ELS MURALS

La figura humana és l’element que domina plenament les composicions de Sert.Aquesta presència humana com a element decoratiu és característica de la concepcióbarroca de la pintura mural…Les figures de Sert, són presentades en grans multituds com les coreografiescinematogràfiques de l’època135 on l’individu perdia importància per potenciar lacol·lectivitat. Totes les figures prenen un moviment, a vegades exagerat que es combinaamb els altres per formar una representació dinàmica i a vegades frenètica. Sert era unafeccionat a la fotografia com els artistes de l’època. Era un invent nou que permetia al’artista obtenir imatges estàtiques sense haver de recórrer al model i fer composicions de

                                               
135 Se li han vist semblances amb les coreografies dels films  de Griffith. PASCUAL I RODRIGUEZ,VICENÇ, Sert, el darrer muralista, Publicacions l’Abadia de Montserrat 1997 Barcelona (pàg.139)
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diversos cossos en acció. Quan obtenia una fotografia, resseguia els contorns iposteriorment, realitzava el dibuix.Aquesta manera de obtenir els personatges, però, tenia un problema a l’hora de presentar-los col·lectivament: quedaven retallats. Per això, Sert intensificava les ombres per unificarl’escena. L’obra de Sert vista de prop dona sensació de inacabada. Aquesta sensació es perdquan t’allunyes i es part de la fusió visual que s’ha d’obtenir al contemplar l’obra sencera ala distància adequada.Per intensificar la sensació escultural i potent de les figures, Sert va reduint elscolors fins a utilitzar un monocromatisme sobre fons daurat. La crítica d’aquella època vadir que Sert pintava amb “purpurina i merda”. El cert és que aquest estil s’utilitzava des defa segles en la pintura europea: la grisalla era la manera de pintar en tons grisos quepermetien a la pintura semblar-se a un relleu escultòric de marbre.La metal·lització de les seves pintures probablement té molt a veure amb la brillantormetàl·lica de les fotografies de Daguerre.

• A treballar:
Representació de la figura humana en escorç.Utilització de la fotografia com eina de documentació en el dibuix.Utilització de mètodes de projecció per ampliar un motiu sobre un gran suport.Construcció i utilització d’una escala de valors amb el color ocre.

• Objectius:
Realitzar un mural seguint els passos de Josep Maria Sert i utilitzant com a modelsels propis alumnes.Entendre el mètode de treball de l’artista estudiat.Construir  i utilitzar els valors d’un mateix color per acolorir una pintura.Entendre l’escorç i les diferents possibilitats que ofereix en la representació de lafigura humana.

• Inici de l’activitatRealització d’un mural a partir de la invenció o copia d’una escena. Per prepararl’escena caldrà aportar idees sobre el tema a representar, la composició i els personatges queactuaran representant petites històries dins l’escena general. Una vegada es té clar aquestaspecte i s’han fet esbossos generals, es prepara el vestuari i el lloc on es realitzaran lesfotografies.Preparar un escenari neutre per la realització de les fotografies.Posar per diferents escorços. Composició d’una escena. Fotocopiar l’escenadibuixada en acetat i projectar sobre un mur o paper. Traspassar l’escena al paper o mur ipintar sobre el suport pintat amb daurat prèviament i assecat. Pintar les figures enmonocrom amb gamma d’ocres seguint el model en blanc i negre fotocopiat prèviament.També es pot pintar amb colors acrílics variats, resulta més atractiu pels infants.
• Materials

Retroprojector, acetats, paper Kraft blanc o marró, pinzells, pintura temperametal·litzada i dels tons escollits, pots, maquina de fotos digital, impressora, fotocopiadora,retoladors permanents.
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CICLE SUPERIORSERT I EL CÒMIC AMERICÀ
La figura humana és l’element que domina plenament les composicions de Sert.Aquesta presència humana com a element decoratiu és característica de la concepcióbarroca de la pintura mural…Les figures de Sert, són presentades en grans multituds com les coreografiescinematogràfiques de l’època on l’individu perdia importància per potenciar la col·lectivitat.Totes les figures prenen un moviment, a vegades exagerat que es combina amb els altresper formar una representació dinàmica i a vegades frenètica. Sert era un afeccionat a lafotografia com els artistes de l’època. Era un invent nou que permetia a l’artista obtenirimatges estàtiques sense haver de recórrer al model i fer composicions de diversos cossosen acció. Quan obtenia una fotografia, resseguia els contorns i posteriorment, realitzava eldibuix. Aquesta manera de obtenir els personatges, però, tenia un problema a l’hora depresentar-los col·lectivament: quedaven retallats. Per això, Sert intensificava les ombres perunificar l’escena. L’obra de Sert vista de prop dona sensació de inacabada. Aquesta sensacióes perd quan t’allunyes i es part de la fusió visual que s’ha d’obtenir al contemplar l’obrasencera a la distància adequada.Els dibuixants de còmics americans van rebre la impressió de les obres de Sert jaque aquest havia fet nombroses obres per edificis importants americans com el RockefellerCenter de Nova York o el Waldorf Astoria, un important hotel de la ciutat. La figuramusculosa dels personatges de còmics dels super-herois, té molt a veure amb les masseshumanes dels murals sertians.Per intensificar la sensació escultural i potent de les figures, Sert va reduint elscolors fins a utilitzar un monocromatisme sobre fons daurat. La crítica d’aquella època vadir que Sert pintava amb “purpurina i merda”. El cert és que aquest estil s’utilitzava des defa segles en la pintura europea: la grisalla era la manera de pintar en tons grisos quepermetien a la pintura semblar-se a un relleu escultòric de marbre.La metal·lització de les seves pintures probablement té molt a veure amb la brillantormetàl·lica de les fotografies de Daguerre.Sert és un artista poc conegut al nostre país a nivell popular (es coneix més al seunebot, l’arquitecte Josep Lluís Sert) perquè va exercir la seva professió bona part del tempsa Amèrica. Algunes de les seves obres s’han perdut, altres resten en mans privades i unesquantes estan en edificis públics que normalment queden reservades per actes polítics.Els 15 murals que decoraven el menjador de l’hotel Waldorf Astoria de Nova York finsal 1972, són ara propietat del Grup Santander i es poden veure a la Sala d’art a Boadilla delMonte (17 quilòmetres de Madrid). Són “Las bodas de Camacho” realitzada entre 1929 i1930 en grisalla negre i or sobre tela de 420 x 640 cm.També es poden contemplar obres de Sert al Saló de Cròniques a l’Ajuntament DeBarcelona (Saló de Cent) i a la sala Sert de l’ajuntament de Vic. El MNAC té una sala ons’estudia l’obra de Sert. La Catedral de Vic.

• Objectius:
Si l’artista estudiat és un dels que utilitza la informació gràfica de la fotografia per crear elsmurals, l’objectiu d’aquesta activitat serà treballar a partir d’aquesta informació gràfica desdel principi, es a dir, des de saber com obtenir-la, recopilar-la i arxivar-la a utilitzar-lasegons les necessitats.
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Degut al paral·lelisme que es fa entre l’obra de Sert i el còmic americà de figuresmusculades dels super-herois, treballem el còmic per aconseguir els objectius anteriors.

▪ La documentacióPer qualsevol obra artística que tingui una base conceptual, s’han de buscar fontsdocumentals que sostinguin les afirmacions fetes i donin una certesa al missatge que es voltransmetre. Bona part d’aquesta informació és gràfica i necessita recorre a l’arxiu perordenar-la a fi d’anar construint la pròpia font documental. Quan parlàvem dels diarisvisuals i tècnics 136 donàvem ja un sistema d’emmagatzemar i ordenar la informaciópersonal. Aquest arxiu que proposem és per consulta general i està format per les troballesde tot l’alumnat disposat a col·laborar.L’arxiu gràfic consta fonamentalment d’imatges fotogràfiques però també tenen cabuda elsdibuixos propis o d’altres dibuixants coneguts, gràfics, esbossos… Les fotografies podenser trobades o realitzades expressament com per exemple les que fem per dibuixar elmoviment, l’escorç, les textures, els paisatges…Quan es realitzen còmics molts dels grans dibuixants utilitzen la imatge de l’arxiu i això nolimita la seva creativitat com tampoc la limita a l’artista. Sobre tot en els primers anys enque es dibuixa, es necessari veure les formes ja que abans no s’ha fet una intensa observaciói memorització de les característiques del motiu. Si un infant vol dibuixar una granota, no lapot inventar si no la té davant per observar-la o en tot cas, una sèrie d’imatges des de totesles perspectives per comprendre la forma. Si és capaç de dibuixar-la és per què ha fet unacopia del seu arxiu mental. Mai res surt del no res.Aquest és un exercici que convé e l’infant ja que augmenta el seu arxiu mental d’imatges, liobliga a observar i analitzar, a racionalitzar allò que veu i a comprendre el funcionament ifinalment, li porta a realitzar un esquema gràfic de la realitat, una síntesi on els detallsprincipals donen vida al dibuix.Una vegada s’ha copiat el model, intervé la imaginació que també depèn de la informaciómental que li hagin donat al infant, una sèrie d’experiències viscudes pels sentits i lesemocions. La capacitat de utilitzar la imaginació també es desenvolupa amb el temps i ambl’experiència.
▪ Sistema d’arxiuProposem un sistema senzill però metòdic per arxivar les imatges que provenen de retallsde revistes, diaris o pròpies en paper. El mateix es pot servir amb imatges digitalitzadesperò aquestes no són pràctiques a l’hora de treballar així que una vegada escollida, s’had’imprimir, passant així a l’arxiu en paper.Les imatges retallades s’enganxen en fulls de cartolina i es posa una referència segons eltema i un nombre. Per exemple per una fotografia d’un pi (VM-1: Vegetació mediterrània,primera imatge), per la d’un gos (AGO-12: Animals, gos, fotografia 12) i per un ocell (AO-4: animals, ocell, imatge 4ª.)Desprès es fiquen en carpetes d’anelles o arxivadors de carpetes on anirà especificat elcontingut : ANIMALS           AGat – gata           AG – 4(nombre de fotografies que conté sobre gats)Gos  - gossa        AGO - 12Hipopòtam        AH - 8
• Exercicis d’utilització de l’arxiu

                                               
136 Llibrets sobre el modernisme i la joieria.
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1. Dibuix a partir d’un guió
Imagineu que ens donen un guió per fer un còmic. La primera vinyeta ja resulta una micacomplicada i hem de recorre a l’arxiu. Llegim el guió:
Vinyeta 1:  Un gos surt d’una masia. És un cadell de labrador. Va acompanyat d’una nenade 5 anys, Marta, la protagonista que va disfressada de fada i salta alegrement. A la paret unrellotge de sol indica l’hora, les 12 del migdia.Necessitem doncs les imatges següents: un cabdell de gos llop en varies posicions, una nenapetita saltant, una vestimenta de fada, una masia i un rellotge de sol.

Trobem aquestes fotos a l’arxiu digital 137:

Com ens faltaria la de la nena saltant, busquem alguna voluntària de p-5 per fer un esbós ouna fotografia, explicant per què és i informant si cal a la família.Ja es pot composar l’escena.

2. Dibuix fantàstic a partir d’elements sense relació aparent:
En aquest cas necessitem d’un programa informàtic de tractament d’imatge i de l’arxiudigital. Es treballa el retallat de la foto, la composició, els efectes…Ensenyem el funcionament del programa i assessorem, la creació corre a càrrec del’alumnat. Poden agrupar-se en parelles.Una vegada està feta la composició, s’imprimeix i es dibuixa dins d’una mida concreta quequeda pautada prèviament en funció si es per exposar o per altre ús. Es recomana el dinA4com a mínim.
3. Canviar la cara.
Aquest exercici consisteix en canviar el cap de les persones representades per les del gatsque tenim. Es fa el contorn bàsic dels cossos del grup i es treballa el cap del gat amb mésdetall.
• Relació amb altres àrees:
Música: Manuel de Falla. Els Ballets Russos.Audiovisuals: La fotografia: Els inicis de la fotografia: els daguerreotips
                                               
137 Aquestes són fotos trobades a Internet al google (labrador, masia, niña).Rellotge:http://www.xtec.es/~jcanadil/imatges/mat_apl/rellotges_sol.htm
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Tractament de la imatge:  envelliment de fotografies en blanc i negre.
DOCUMENTACIÓ

• Bibliografia pels mestres
José Maria Sert 1874-1945. Catàleg de l’exposició Palació de Velázquez. Madrid. 1987.Ministerio de Cultura.
PASCUAL I RODRIGUEZ, VICENÇ, (1997) Sert, el darrer muralista, Publicacionsl’Abadia de Montserrat  BarcelonaBEÁ, JOSEP MARIA. (1985). La tècnica del còmic. Premi ciutat de Barcelona. Ed.Intermargen, s. A.
• Web
Catedral de Vicwww.bisbatvic.com/catedral.htm
Griffith
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/luces_de_la_ciudad/Memorias/clasicoscm/griffith/griffith1.htm
Vocabulari constructiu en catalàhttp://www.artifexbalear.org/diccio2.htm
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320

5.SEGLE XX
1ª. PART: EL COLLAGE O LA REALITAT DINS D’UN QUADRE

INTRODUCCIÓ
En aquest llibret trobareu una primera part sobre el collage i una segonacomplementaria, dedicada als artistes Antoni Clavé i Antoni Tàpies.En la primera proposta ens dediquem a introduir la tècnica i a reflexionar sobre ella,veient i experimentant les possibilitats del collage, fonamentalment el papier collé i elfotomuntatge.En la proposta sobre Antoni Clavé, anem ampliant les possibilitats del collage iescollim una estètica basada en el japonesisme. Analitzem l’obra de Clavé i proposem alsinfants un format i una sèrie de materials amb els que experimentar. Els resultats sónmagnífics.En la part dedicada al cicle superior de la proposta sobre collage, parlem d’AntoniTàpies i en aquest cas trobem la màxima expressió del collage.És important començar en ordre començar per la primera proposta abans de passarals artistes. EL COLLAGE
Fins al segle XX, s’havien produït revolucions dins de l’art. Revolucions en el sentitde modificar la visió que fins ara es tenia de com realitzar plàsticament una obra.La perspectiva al Renaixement (s. XV) va transformar la pintura en un engany al’ull. Semblava que darrere al quadre continuava la realitat. Amb un altra tècnica però ambel mateix resultat, va fer del cinema una altra tècnica revolucionaria elevant-se a lacategoria de setè art.A principis de segle XX, al 1912, Picasso juga amb tisores, pegament i paper,inventant el papier collé138. Això suposava que dins la pintura hi podien haver elements dela realitat física, no dibuixats que formaven part del quadre i aquests elements adquirien ungran significat i ser un medi d’expressió plàstica amb noves possibilitats. A la vegada, lapintura captava la realitat quotidiana, la descontextualitzava139 i la integrava en una obrad’art. La tècnica no era nova. Al segle XIX, els col·leccionistes, retallaven i enganxavenpapers en llibretes de records140. Però el collage va suposar una aplicació nova queràpidament van adaptar tots els països europeus i els EEUU.
Què va significar el collage al principis del segle XX?
1. Trencar amb la forma de pintar tradicional i amb els temes.2. Incorporar la realitat quotidiana a l’art, fent aquest més democràtic, menyselitista141. Al incorporar retalls de papers escrits, fan que aquests representin lapersona que ha dit aquelles paraules, les ha imprès o escrit, ha dibuixat o ha

                                               
138 Ja havia fet una experimentació anterior al 1899 al dibuix Home repenjant en una paret (Museu PicassoBarcelona), on hi va retallar la foto d’una dona i la va enganxar al costat del dibuix.
139 Descontextualitzar : Treure una cosa o persona del seu medi habitual i posar-la en un altre. Generalment,canvia el sentit o significat de l’objecte o la consideració de la persona.
140 Veieu el llibret: La natura on es parla de diaris en els que s’utilitza el collage.
141 Elitista. Que només gaudeixen de l’art uns pocs privilegiats.
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pensat. Posteriorment formarà part de l’obra qualsevol cosa: objectes de totamena, fotografies, miralls, lletres…142 i es dirà en termes generals collage.3. Concentrar els esforços dels artistes no sols en el resultat final sinó en laconcepció, el procés i els resultat.4. Apropar l’art a l’artesania, al treball manual, ja que la manipulació dels materialsera important.5. Incorporar nous temes a l’art, lluny dels que fins ara havia imposat l’església il’estat. La Primera guerra mundial de 1914, les revolucions obreres, la revoluciótecnològica… van formar part de la nova temàtica del segle XX.

PROPOSTA DIDÀCTICA
▪ Introducció del tema
El text que inicia aquest llibret és la base per introduir el tema.Només mostrarem dues imatges de dues obres de Picasso.

Home repenjat en una paret. 1899.Museu Picasso de Barcelona Natura morta amb cadira de reixeta. 1912Museu Picasso de París
▪ ReflexióEn la mesura del possible i segons l’edat, s’ha de provocar una reflexió sobre la importànciadel collage per al món artístic i sobre què representa com a mitjà d’expressió. Com a base,prendrem també el text que us facilitem. Podeu ampliar la informació amb la bibliografiaon s’inclou un interessant catàleg d’una exposició realitzada a Barcelona a l’any 2005/06, ala Fundació Miró.

Joan Miró també va utilitzar el collage associat a la pintura.Al 1929, buscant una forma més poètica d’expressió artística,va introduir el collage en les seves obres.

                                               
142 Diane Waldman cita a Apollinaire quan es refereix a uns elements que “ ja estaven impregnats
d’humanitat”. (pàg. 15. La revolució de retallar i enganxar”. Consulteu bibliografia.
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Ballarina espanyola(4 objectes –collage)
▪ Principis tècnics d’un collage
Ens fixarem en:

▪ Material utilitzat
▪ Sistema per retallar
▪ Sistema per enganxar
▪ Format
▪ Temàtica

▪ Material utilitzat:Segons el material que s’utilitza hem de parlar de
papier collé (paper enganxat: només paper),
fotomuntatge (fotografia) o collage (qualsevol menade material. Per tant, els dos anteriors estan inclososquan parlem de collage).

1. Bidimensionals:
Tipus de Paper: Fotografies: LletresDiariSeda o cel·lofanaKraftVegetalArtesanalCartróJaponès o d’arròs …

Blanc i negreColorOriginals o impresesDigitals o analògiques…

Confeccionades i retallades oimpreses.

2. Tridimensionals:
Materials naturals: Materials transformats:Sorra, petxines, flors, vegetals, fustes… Mobles, cordes, draps, metall, plàstic…
▪ Sistema per retallar

Amb la màAmb tisoresAmb cutterAmb eines tallants com destral, ganivet…Amb una perforadoraAmb un motlle…
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▪ Sistema per enganxar
Encolats Clavats InseritsAmb cola blancaAmb cola d’empaperarAmb coles fortes (superglu,fusta, plàstic, resines…)Amb cel·lo

Amb grapesAmb claus i martellCositAmb altres sistemes…

Amb entrellaçat o formantdibuixInserit entre materials perinserció, tall, unió, fusió…

Formats i suports                       De què parlen. Els temes.CartellsContes (il·lustració ifotografia)QuadresEsculturesCaràtules de cd.

Vida quotidiana: domèstica, d’escola, de carrer…Fets històricsRecords personals o col·lectiusTemes d’actualitatVivències extraordinàriesArtImaginació i fantasia.…
▪ Exercicis amb la tècnica del papier colléProposem aquests exercicis perquè són sistemàtics i  experimenten diverses possibilitats apartir de les quals s’ha d’intentar donar la paraula a l’infant perquè pugui crear això que vol idescobrir altres formes de treballar amb papers. S’han de fer en sessions programades coma mínim 1 vegada al mes.
▪ Exercicis 0
Presentació: Aquest exercici el fa la persona encarregada de dirigir la resta d’exercicis. Ésuna demostració que introdueix unes regles del joc per tots els exercicis del primer grup.Es parteix d’un rectangle de cartolina negre i un full dina3 blanc. Aquest s’enganxa a unasuperfície on quedi ben visible per tot l’alumnat. Amb unes tisores i la cartolina negras’explica com es realitza el primer exercici i més senzill.Fem un tall vertical a la cartolina i la dividim en dues parts. Queda així. I separem una micales dues parts sobre el full blanc de manera que el tall quedi marcat com una línia blanca.Després fem un tall horitzontal a les dues parts i encolem deixant igualment una petitaseparació entre els talls de forma que el joc visual blanc i negre sigui el primer efecte quepuguin veure els alumnes.Ja està. Ara ho complicarem més però hi ha unes normes:1. S’utilitzaran les tisores.2. Es disposen les parts jugant sempre amb el positiu i negatiu, buscant el ritme il’equilibri..3. Al principi els talls només s’han d’orientar en un sentit i es treballa únicament ambrectes o corbes.4. Mai s’ha de treure o afegir material.5. Cada exercici parteix d’unes instruccions concretes.
▪ Exercicis a partir d’un rectangle.
1. Talls rectes verticals. Començar per pocs talls rectes i
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uniformes (a la mateixa distància) i anar augmentant el nombre de talls i la distància entreells.
2. Talls irregulars3. Talls verticals i horitzontals.4. Combinació de talls diagonals5. Combinació de talls corbats6. Combinació de talls corbats i rectes.7. Retallar només un dels costats i desplaçar la part tallada.

   Exercici 7

▪ Exercicis a partir d’un triangle
▪ Exercicis a partir del cercle
▪ Rectes horitzontals i verticals, corbes i diagonals.

▪ Realització d’un tema.
La cara

El peix
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perfils

Abstracte.Alumna d’educació infantil

▪ Exercicis amb color

Exercicis d’alumnes de P-5 i cicle inicial al voltant del tema del mar (imatges de l’autora)

▪ Altres exercicis

Imatges de ROTTGER, ERNST I KLANTE, DIETER (1972)
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COLLAGE I ARTISTES DEL SEGLE XX
Els exercicis anteriors són exercicis d’introducció per treballar la tècnica i per desenvoluparla creativitat. Els següents exercicis estan basats en la pràctica dels artistes que van experimentaramb la tècnica del collage i té com objectiu, treballar les possibilitats creatives en base a obres i a laseva filosofia . Es poden fer a tota la primària perquè són fàcils d’ajustar a les necessitats de cadaedat. Si hi ha alguna excepció, s’indica.

▪ Disposició a l’atzar dels materials.
Una sèrie d’artistes troben en l’atzar una manera per realitzar les obres.Segons paraules de l’Eulàlia Valdosera 143: “L’atzar no és altra cosa que la nostraignorància de la maquinària complexa de la casualitat.”
 Jugar amb l’atzar i reflexionar sobre aquest tema Podem introduir la idea de que moltsfets es poden calcular matemàticament, encara que no expliquem com. Per exemple, espot calcular les probabilitats de guanyar en el joc i desbancar un Casino. També lesprobabilitats de que et trobis a una persona o bé calcular quants anys pots viure fent unestudi de la teva família.En aquesta proposta s’utilitza la càmera fotogràfica i un marc senzill per enquadrar imatges.És un procés de descoberta de composicions a l’atzar en un passeig per la vida diària. Elpasseig, encara que no es digui a l’alumnat, esta previst però les circumstàncies i el que estroba, és una sorpresa per tothom. El fet de preveure el recorregut és per facilitar la trobada dematerial per fotografiar, escollint aquells llocs que per la seva estètica o característiques, hofaciliti. Incloure l’interior d’un mercat en el recorregut dóna una riquesa d’imatges sorprenent.L’objectiu és trobar objectes disposats a l’atzar, no ordenats, per tant, el supermercat no val. Almercat trobem les patates col·locades a l’atzar, les sardines, els caramels, les restes pel terra, finsi tot la gent que espera a les parades. La dona que talla la carn la deixa caure en un lloc però elfet de deixar-la caure provoca l’atzar. En els lloc multitudinaris trobem, pot ser, personesconegudes que no saben que anirem aquell dia: l’atzar les reuneix. I així podríem continuar enun parc infantil, al carrer major, a una obra…Una vegada trobat un tema i ajudats pels companys, emmarquen un detall del material trobat al’atzar i el fotografien. El marc ha de tenir dos dits com a mínim de paspertu  i s’ha d’incloure enla fotografia.

▪ Fer collage a partir d’elements trobats. Es treballa l’element trobat per fer un procés de descontextualització, anàlisi i
ordenació que el transforma en obra d’art, perdent així la seva funció original.
Un altre opció al treball anterior és proposar un projecte a llarg termini. L’alumnat hade recollir elements que trobi al llarg d’una setmana, quinze dies o un mes. Si el tempsde recollida és llarg, s’ha de ser bastant sistemàtic a l’hora de revisar setmanalment lescoses trobades i fer el seguiment. La selecció dels objectes ha de ser en base aquestcriteri que s’explica als alumnes:Al llarg de l’activitat diària normal, ens trobem multitud d’objectes (papers, teles, cosestridimensionals…) Em trobo un objecte o aquest em crida l’atenció. Respon a unscriteris estètics personals, es a dir, m’agrada el color, les lletres impreses, la forma, lararesa…El guardo i faig un procés racional d’anàlisi de l’objecte: què és, per què m’agrada, onl’he trobat, hora i dia. Quina funció té. També les circumstàncies en que s’efectua latroballa. S’anota tot. Es guarda l’objecte i les anotacions junts.

                                               
143  Aquesta artista de l’art contemporani la podeu tornar a trobar en el llibret sobre el gòtic i la llum.
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A mida que es va fent el seguiment de l’activitat veurem com a cada alumne li vansortint relacions entre els objectes que ha trobat. Hi ha que els hi agrada recollir papers,altres tenen preferència per uns colors determinats, altres per formes naturals…Per no condicionar la troballa, aquestes observacions seran exclusives del professoratfins al moment de fer la composició final on quedaran paleses totes les observacions ies compartiran amb l’alumnat.La composició final anirà condicionada pel material i el volum dels objectes trobats.
▪ Clavar, enganxar, encaixar, construir, col·locar…

Aquesta es una proposta que agradarà als més petits. Es necessita tot una sèrie dematerial per reciclar sortit de jocs, envasos petits, abaloris, peces, purpurina …   Elssuports seran variats, des de la mateixa taula, el terra, un rectangle de porexpan osuro…Es poden clavar amb xinxetes o petits claus i martell sobre fusta, encolar osimplement col·locar peces per després destruir la composició i provar de noves.
▪ René Magritte (1898-1967) L’espirit comique 1927 Oli sobre tela.Doblegar i retallar un paper fent com una ventalla, com els papers dels pastissos.Desprès donar la forma del contorn d’una figura humana. (Els hi podem tenirpreparades plantilles diverses o fer que ressegueixin les fotografies i que les facin) Pintarun fons de colors foscos i una vegada sec, enganxar les diferents figures, superposant-les, guardant una jerarquia de grandària i formant un bosc humà. Inspirat en l’obra deRené Margritte (1898-1967) L’espirit comique 1927 Oli sobre tela.
▪ Inspirat en l’obra de Jean Hubert (1721-1786) Riba del llac.Decoupure con aplicació de paper de seda. Es tracta d’un fons negre de cartolina, unafranja daurada pel llac en la part inferior i unes siluetes retallades amb papers blancs quedestaquen sobre el negre i el daurat.

▪ Henri Matisse. Dos ballarins 1938. Estudi pervermell i Negre.Sobre una planxa de suro i amb peces retallades de cartolinade diversos colors, l’infant ha d’anar provant el resultatenganxant amb xinxetes del mateix color que el paper.Primer, l’alumne ha de pensar el tema i posteriorment fer elretall de les peces. Basada en una obra de Henri Matisse(1869-1954)

▪ Jean Dubuffet (1901- 1985)Jardin nacré. Juin 1955.Assemblage d’ailes de papillons

 Sobre un fons negre en la part inferior, construir un jardí de flors elspètals de les quals siguin com les ales de les papallones.

▪ Wolf Vostell
Descobridor de la tècnica del Décollage, pare del Happening a Europa i iniciador delmoviment Fluxus y del videoart a Europa, segons la biografia del Museu de Malpartida



328

(Cáceres). Wolf Vostell és un artista original que va mantenir una estreta relació ambExtremadura. A Cáceres hi ha el Museu de Malpartida que porta el seu nom.
ihr kandidat

http://es.wikipedia.org/wiki/Wolf_Vostell
http://www.museovostell.org/

Décoller, déchirer, lacérer.Desenganxar, trencar, rascar.
▪ Collage matèric.Representants: Antoni Tàpies.Antoni Clavé. Eduardo Chillida.Anthony Caro. Kenneth Noland(amb paper reciclat acoloritamb tints naturals). Jiri Kolar
▪ Acumulacions.Representants: Erró 1932.Planescape 1972. Collaged’il·lustracions. BernardRéquichot (1929-1961)reliquarie de papiers choisis. 1961. Collage d’il·lustracions retallades i encolades o donades formasobre la telaCombinar, ritme, construccióAcumular, saturar, denunciarEugènia Balcells En trànsit, postals. En base  aquesta obra l’art de la postal feta en collageSupermercat de la Balcells es tracta de recollir un munt d’etiquetes dels productes que femservir sovint a casa nostra procés d’escollir, desenganxar, arreglar i enganxar estèticament
EL FOTOMUNTATGE

El fotomuntatge és la tècnica que utilitza la fotografia retallada per crear una
composició.Al 1914 artistes de França, Rússia i Itàlia ja havien introduït fragments de fotografies enles seves pintures. Per tant, el fotomuntatge en principi va lligat a la pintura fins que noadquireix identitat pròpia. A la URSS, va se molt utilitzat en la propaganda política. Van serel grup anomenat Dadà 144 que van utilitzar-lo per protestar contra la Primera GuerraMundial al 1914.

“(Dadà) era el producte de l’absurditat, tota la immensa Schweinerei de la guerra
estúpida. Nosaltres, els joves, vam tornar de la guerra en un estat d’estupefacció, i la nostra
ràbia havia de trobar una manera d’expressar-ho. Això ho vam fer atacant els fonaments de
la civilització responsable de la guerra…el nostre entusiasme va aconseguir la revolució
total.”

Max Ernst 145

A més de les fotografies, aquest artista utilitzava una mena de curiosa font d’imatges, elscatàlegs de venta per correu als que afegia llibres i diaris.
▪ Realització d’exercicis amb la tècnica del fotomuntatge.
                                               
144 veieu el tema del circ
145 citat al catàleg de l’exposició Mestres del collage de Picasso a Rauschenberg.. Fundació Miró
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1. Canviar l’escala de les fotografies2. Muntar figures amb elements absurds3. Afegir lletres retallades com a títol o per composar poemes o petits textos en harmoniaamb la imatge.4. Entrades, figures humanes amb màquines, etiquetes, combinar il·lustracions de modaamb imatges d’art.
PROPOSTA FINAL

Ara que s’han fet una diversitat d’exercicis per comprendre el funcionament i les possibilitats delcollage, fem una proposta adaptable a tots els cicles. Es tracta de realitzar un conte per classe, ambqualsevol tècnica de collage, inclosa la barreja de tècniques.Es parteix dels contes següents :
▪ Cicle inicial i cicle mig:Toro, Grassa (text) i Ferrer, Isidro (illustrador). (2007). Una casa para el abueloSins entido. MadridAquest conte és un compendi de tècniques de collage. Té un equilibri entre el text i laimatge que el permet llegir a infants de primària i gaudir a qualsevol edat. Fins i tot podríemdir que la temàtica està tractada tan subtilment que acaba tenint una extraordinària tendresa.
▪ Cicle superior:
V.V. Radunsky- Radunsky. (2006) El gran Bazar. Editorial Kókinos
www.editorialkokinos.com
www.vladimirradunsky.com
Un llibre que explica com fer un llibre a través de materials i imatges per fer papier collé ifotomuntatge.

L’activitat s’inicia amb la lectura d’una carta que ha rebut l’alumnat de l’escola d’un senyoranomenat Juan Gris. Aquests home demana als infants que li enviïn contes, ja que el paíson està s’ha quedat sense llibres i per tant han perdut les ganes de viure. Aquesta és lacarta…
Benvolguts infants:Em dic Juan Gris i us escric aquesta carta perquè estem en una situació desesperada. Fa dosanys que patim una guerra sense treva. Encara recordo el dia que va començar. Asseguts albalcó, gaudien d’un diumenge assolellat i alegre de primavera. Sentia com la canalla jugavaal carrer i sentia l’olor a gessamí que pujava per la balconada. Estava llegint un conte al meufill Jorge, quan, de sobte, les lletres van sortir volant com les fulles arrossegades pel vent iels dibuixos es van esvair com la boira. Només quedaven les pàgines en blanc.Van restar immòbils per un moment, incapaços de reaccionar. Però la por no va trigar gaireen envair el meu estómac, vaig agafar en Jorge i el vaig dur dintre de la casa. Només enaquell moment em vaig adonar del silenci. Un silenci fred, gelat, com els flocs de neu quequeien fora la finestra.La meva germana va entrar de cop a la casa deixant caure la cistella de les que van fugirrodolant les pomes i les taronges que acabava de comprar. Va cridar el nen que es varefugiar en la calidesa de la seva abraçada a punt de plorar.



330

No hi ha bombes, no hi ha cap mena de batalla, no hi ha ferits…Us preguntareu, de quina mena de guerra ens està parlant?. Aquesta gent utilitza unes armesinvisibles que no ens maten el cos. Poc a poc han desaparegut els llibres, els quadres, lesestàtues de la plaça que rajaven aigua, la música…Ja la gent no parla, no mira. Nomésmenja, beu i engreixa asseguda al sofà. Els infants no juguen al carrer, no saben jugar, noriuen, no corren…En aquest país on visc, ja no ens queden contes. La fantasia és una paraula que pocsrecorden.No podem combatre en contra d’un enemic que no veiem, allunyar-nos de l’acció d’unesarmes que no sentim.Per això us demano ajuda.Encara puc pensar però aviat no sabré qui soc. Per això us demano que ens envieu contes,que torneu a omplir aquest país de paraules i imatges. Estic segur que la vostra fantasiaaturarà aquesta barbàrie.Tan de bo tornessin aquells anys de color, a Paris, amb el meu amic Picasso, quanexperimentàvem amb el collage, el cubisme, la revolució pictòrica!Torno a sentir la fred d’aquest silenci…doneu-vos presa…José Victoriano González Pérez
S’organitzen els grups-classe de forma que puguin treballar en grup, en parelles oindividualment les parts del conte que hagin escollit per il·lustrar. Si és possible treballar-loa classe de llengua i inventar-lo estaria bé. També es pot escollir el text d’un conte jaconegut. Com ja s’ha parlat de collage, potser el nom de Juan Gris ha sortit. Si no és així,s’explica la seva relació amb aquesta tècnica.http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
http://www.xtec.cat/~mmoron/L'ARTdelsegleXXal'ESCOLA/MovimentsArtistics/LesPrimeresAvantguardes/cubisme.htm
Es presenten els llibres a cada cicle o bé les imatges en general si no es poden comprarvaris exemplars (Aquest dos llibres estan dintre de la bibliografia d’art per l’escola querecomanem. Veieu llibret introductori). Cal tenir al menys un exemplar de cada perconsultar.Les obres es queden a l’escola per ser exposades en Sant Jordi i s’escanejen els dibuixos pertal de muntar un llibre.Més endavant tornaran a rebre una carta i un paquet amb els contes i un llibre de regal percada classe i una sèrie de làmines de quadres de Juan Gris (feu coincidir amb Sant Jordi) ones llegirà:
Estimats infants:Ho heu aconseguit! Mai podrem agrair prou el que heu fet per nosaltres. La guerra s’haacabat!Va ser difícil rebre els vostres contes sense que ells no s’adonessin. Han fet un viatge proullarg fins arribar al seu destí per tal de despistar-los. Per això, només uns quants sabíem elpaís de destí. Però aquests noms quedaran en secret, igual que el nom del meu país. Peròsospito ja ho sabeu.
Encara poden tornar, però ara sabem com els podem vèncer. Queda molt treball, vosaltresens heu ensenyat el camí. Juan Gris, el pintor



331

ARTISTES RELACIONATS AMB EL COLLAGE
Apollinaire GuillaumeAragon, Luis
Arcimboldo ,GuiseppeAndersen Hans

CbristianArmanArp,. HansBalla, GiacomoBettencourt, PierreBeuys, JosephBoccioni, HumbertoBonnard, PierreBraque, GeorgesBrauner, VictorBurri, AlbertoBury, PolCahn, MarcelleCanivetCarra, CarloCaro, AnthonyCesarChaissac, GastonChamberlain, JhonChillida, EduardoChlebnkikov ,VictorChristoCira ,AndréCiesIewcz Roman
Clave ,AntoniCoppel, YeanneCornel JosephCourtright RobertDalí, SalvadorDe Chirico GiorgioDe Kooning WillemDelaunay SoniaDepero FortunatoDe Stael NicolasDole WilliamDorny BertrandDuchamp MarcelDubuffet JeanDufrene Francois

1880-19181897-1982cap a 1527-1593
1805-187519281887-19661871-19581917192 1-19861882- 19161867-19471882-19631903-1966191519251895-1981Siglo XVIII1881-196619241921-19981910-1964192719241885-192219351935191319131896-19711903-197219261904-19861888-19781904-19961885-19791892-19601914-19551917-198319311887-19681901-19851930-1982

Eluard, PaulErnst, MaxErroEspiliteEsteve, Maurice
Farreras, FranciscoFester, Jean ClaudeFitziaGontcharova Natalia
Gris, JuanGrosz, GeorgesGuinovartHaberle, JhonHains, RaymondHausmann, RaoulHauswith Johann, JacobHearfield, JbonHoch, HannahHuber, JeanHugo, VictorJones, JasperJoostens, PaulKasprow, AllanKlee, PaulKelly, EllsworthKlíne, FranzKolar, JiriLaurens,HenriLeger FemandEl LissistzkyMagnelli ,AlbertoMalevitch KasimirMagritte RenéMandeville BernardMan RayMillaresMiró, JoanMoholy-Nagy-LazloMondrian PietMongenstern ChristianMotherwell Robert

1985-19521891-19761932194219041927194319311881-19621887-19271893-195919281856-193319261886-19711808-18711891-19681889-19781721-17861802-188519301889-196019271879-194019231919-196219141885-19541881-19551890-19411882-19171878-19351898-196719211890-197619191893-19831895-19461872-19441871-19141915
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Nevelson Louise
Noland Kenneth
Ortlieb Evelyn
Picabia Francis
Picasso, Pablo
Pille Edgar
Pollock Jackson
Popova Lioubov
Rachenberg Robert
Raysse Martial
Redon Odilon
Reberyrolle
Reinhardt Ad
Requichot Bernard
Richter Hans
Rivera Diego
Rosenquist James
Rotella Mimo
Rozanova Iga

1899-1988
1924
1925
1879-1953
1881-1973
1912
1912-1956
1889-1924
1925
1936
1890-1916
1925
1913-1967
1929-1961
1888-1976
1886-1957
1933
1918
1886-1918

Saint-PhalIe Niki
Saver Greta
Schweitters Kurt
Severini Gino
Saura
Shanon Anna
Sironi Mario
Spitzeg Carl
Spoerri Daniel
Styrsky Jindrich
Tanguy Ives
Tapies, Antoni
Tommaso Marinetti Filipo
Toulouse Lautrec Henri
Twombly Cy
Tzara Tristan
Vordemberge Gildewart Friedric
Vostel Wolf
Warhol Andy
Wesselmann Tom

1930
1909
1887-1948
1883-1961
1927
1916
1885-1961
1808-1865
1930
1899-1942
1900-1955
1923
1876-1944
1864-1901
1929
1896-1963
1899-1962
1932
1928-1987
1931

DOCUMENTACIÓ
▪ Bibliografia

VALLÈS ROVIRA, ISIDRE. El paper retallat. Una mostra de la cultura popular xinesa.Altafulla. Barcelona 1979
KAMPMANN, LOTHAR. Papeles de colores. Col. Creaciones artíticas.Ed. Bouret. Paris.1969
ROTTGER, ERNST I KLANTE, DIETER. 1/El papel. Col. Juagar creando.Ed. Bouret. Paris. 1972
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BAWDEN, JULIET.  Arte y artesania con papel maché.Grandes obras. Madrid. 1990
RODARI, FLORIAN. (1988). Le collage. Col. Història d’un art. Skira. Ginebra

Un llibre sobre el collage:http://www.fitzia.com/libro-contenido.htm
Jean Arphttp://www.circulobellasartes.com/fich_libro/arch_fich_libro_26.pdf

2ª. PART
ANTONI CLAVÉANTONI TÀPIES
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CICLE INICIAL: UN SEGELL PROPI
Els pintors japonesos signen amb un segell. També acompanyen els seusdibuixos amb lletres. A Europa, a l’època dels cavallers, la gent del poble no sabia

llegir ni escriure, els nens no anaven a l’escola. Això no vol dir que no rebessin unaformació. Els camperols aprenien a ser camperols, els artesans a ser artesans , elscavallers a lluitar i alguns acabaven sent monjos que sí que aprenien a llegir iescriure. Entre els artesans hi havia el que ara diem artistes, alguns molt bons. Les
seves marques semblaven les que utilitzen els japonesos ja que eren una firma persaber qui havia fet aquella peça.  Actualment aquestes marques s’han transformaten els “logos”. Logos és una paraula grega que significa això mateix: “paraula”. Elslogos són les marques de les empreses.

Ara us proposen fer la vostra pròpia marca, el vostre segell, únic i que tothomreconeixerà com a vostre.
Logos famosos:

Abad Oliva Correus Caramels chupa chups

Alguns segells japonesos

CICLE MITJÀ: ANTONI CLAVÉ I EL JAPÓ

▪ Bibliografia:
Antoni Clavé “Retorn del Japó” 1986 – 1987Sala Gaspar Barcelona Maig - juny 1987
• Introducció
“Podria semblar que el dramatisme de la pintura de Clavé és del tot aliè a la serenor i elsilenci de l’art japonès. Malgrat això, el conflicte en el que es mou l’artista és fruit de latensió produïda pels intents de desarrelament. Distanciar-se del món no es pot produir, nien les ribes de la Mediterrània ni en qualsevol altre lloc, sense esquinçament. S’hauria demeditar molt davant de les pintures inspirades pel Zen per a percebre, en els seus fluïtspaisatges – muntanyes, rius, núvols: manifestacions d’un rostre de la realitat que es dissol -, que darrera d’aquesta serenor, s’amaga una profunda nostàlgia del món que s’abandona.
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/…/El món ens pot meravellar, atreure’ns, ens podem sentir part d’ell – oblidant fins a quinpunt és una invenció nostra - , però no ens pot satisfer. El pintor en crea un altre: d’altres./…/Com els mestres orientals, Antoni Clavé, gran mestre també, sap que la pintura ha dedescobrir, per sí mateixa, les seves formes i els seus colors, fins a assolir un estadi decontradictòria quietud i fluïdesa”. J. Corredor Matheos:
L’experiència d’Antoni Clavé al Japó i la constatació d’aquesta en els seus quadressón la base del treball que proposem. Primer ens servirà per conèixer algun aspecte d’unacultura que, curiosament, sembla atreu als artistes catalans (Tàpies, Miró, Clavé, elsmodernistes…). La seva filosofia en l’estat més pur, més tradicional, es trasllada a Europa icala en els esperits sensibles dels artistes que busquen noves formes d’expressió.
En segon lloc, ens servirà per treballar el concepte de símbol en la representacióplàstica. La capacitat de representar mitjançant els símbols, dona un caràcter més creatiu altreball dels infants que aprendran a no reproduir imatges estereotipades sinó a filtrar-les pelsedàs de la seva imaginació i en base a les seves experiències i afany de manifestar-les,buscaran noves formes d’expressió pròpies.
I en tercer lloc, es treballarà amb la matèria i les possibilitats de transforma-la,experimentant sobre i en base a ella. Trencar, ratllar, tacar, esquinçar… un munt d’ideesesperant sortir de l’experiència.
Si aquest treball té un objectiu és el de descobrir que surt del propi treball.Descobrir de què són capaços els nostres alumnes d’imaginar i crear. Per tant, suggereixoque enriquiu aquesta proposta amb la vostra experiència, deixant constància d’ella amb lesimatges del procés i el resultat a la vostra escola.
Treballs fets per alumnes d’educació infantil i cicle inicial.
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FITXA D’ACTIVITATS
• Què és un símbol?
Un símbol és una imatge que ens recorda un altra imatge més complerta. Percomprendre un símbol s’ha de saber interpretar, es a dir, s’ha de comprendre el significatconeixent el que representa. A vegades els artistes utilitzen símbols propis que no tothomsap interpretar: la seva pintura necessita una explicació addicional a la contemplació de laobra i l’experiència estètica que s’obté no és complerta sense aquest coneixement.
Per comprendre el que significat de símbol es proposa pensar en la imatge d’un peixdurant uns segons.Cada persona ha vist molts peixos en diferents situacions, raó per la qual cal unaprimera tria. A partir d’aquest record proposem escollir aquella imatge que més agradi acada un i recordar-la al detall.Una vegada s’ha triat la imatge més evocadora, triem un element fonamentald’aquell peix: el color, l’ull, les aletes, les escates brillants, la forma, la raresa…És convenient transformar aquest record en paraules. Les paraules serveixen perfixar la imatge i per compartir la pròpia experiència. Serà el primer acte de comunicació.
“el meu peix és de color taronja brillant, a vegades sembla d’or…”“el meu, és molt petit, és un peix que viu en aigües càlides, és molt delicat…”…
I l’Antoni Clavé, quin símbol ha triat?… l’esquelet del peix sense cap.A partir de les imatges es mostra la representació que fa Antoni Clavé d’un peix.
“Empreinte d’arêtes” 1975-1986  Tècnica mixta    80 x 60 cm.

- Utilitza la impressió de la forma de l’esquelet donant-li moviment.
- El color que s’utilitza per aquesta impressió ha de ser subjectiu.
- Un quadre pot ser monocrom.
- La taca pot simbolitzar l’aigua. No cal pintar  tot el full del mateix color. El mar tambété taques, no és homogeni.
- El format de l’obra es pot modificar i forma part de la composició escollida. En aquestcas imita els formats de la pintura japonesa.
- La composició dels elements representats en cercle. Es pot utilitzar la diagonal, elseixos verticals i horitzontals que divideixen el format en terços…
- Els elements gràfics trets de la cal·ligrafia japonesa i els segells que utilitzen els pintorsjaponesos. Mostrar la imatge de marques utilitzades per mestres artesans de l’edatmitjana que substituïen la firma per la marca ja que no sabien  escriure utilitzantl’alfabet. D’aquí provenen els logos de les empreses.

“D’ara i d’abans” 1987 (Fragment)Tècnica mixta     197 x 256 cm.
- Utilització de pigments directament (blau). Diferents taques de blau.Es proposa utilitzar dos símbols que fa servir el pintor per experimentar amb ells demanera que posteriorment es tingui una base pràctica per realitzar el propi projecte:L’esquelet d’un peix per representar l’animal i el color blau per representar el mar.
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Es torna a passar una sèrie d’imatges de les pintures de Clavé per observar eltractament que fa dels materials i es proposa als alumnes anar-les comentant com a reculld’idees pel propi treball:
“Empreinte d’arêtes” 1975-1986tècnica mixta    80 x 60 cm.Ja comentada.
Imag_01
“Retour du Japon XIV” 1986tècnica mixta    25 x 18 cm.Utilització de fragments d’embalatges (rodet de fotos) amb collage pel seuscolors. Utilització de grafies del revés. Segell.
Imag_02
“Retorn del Japó” 1986tècnica mixta    116 x 85 cm.
Utilització de teles amb marcada textura sobre les que s’ha pintat.Collage de papers de color cru ratllats i tacats. Reforçar formats ambcolor negre sobre blanc. Segell.Imag_03
Alu noir plié” 1986tècnica mixta    54 x 34 cm.
Doblegar el material. Collage. Fer pressió amb objectes sobre elmaterial per deixar la seva marca. Esquitxar. Segell.
Imag_04
“Souhaits de bonheur” 1987tècnica mixta    176 x 74 cm.Impressió repetida: seriació. Regalimar. Segells.
Imag_05
“Sempre a l’entorn” 1986tècnica mixta   76 x 56 cm.
Collage. Grafies com a part del dibuix.
Imag_06
“En bleu et noir” 1986tècnica mixta    76 x 56 cm.Composició horitzontal.
Imag_07
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“Ovale blanc” 1986tècnica mixta    162 x 130 cm.Rasgar. Regalimar. Esquitxar. Arrugar. Segell.
Imag_08

“Avec Ankos II” 1986tècnica mixta    102 x 64 cm.Seriació del segell. Utilització de xinxetes per enganxar. Impressions
sobre massa de pintura. Regalimar.
Imag_09
“D’ara i d’abans”1987 (Fragment) (2 imatges: fragment i sencer)tècnica mixta    197 x 256 cm.
Fragment com a part d’una pintura. Deixar empremtes gràfiquessobre la massa de pintura.
Imag_10
“Heureuse annee” 1987tècnica mixta    172 x 76 cm.Utilització de diversos tipus de pinzells.
Imag_11

“Estel, signes i Ankos” 1986tècnica mixta    130 x 97 cm.Trencar el paper una vegada encolat al quadre. Regalimar. Seriar
(emprentes del segells i rodones).
Imag_12
“Kakemonos del cap St. Pierre” 1986tècnica mixta    154 x  116 cm.
Introducció d’objectes. Estampació.
Imag_13

Blanc, vermell i negre” 1986
tècnica mixta    s/ telaComposar amb papers rasgats. Limitar l’ús del color per donar mésforça expressiva.Imag_14



338

“Ankos i segells” 1986tècnica mixta  s/ tela 178 x 75 cm.Utilització del paper de diari. Composició dels diferents papers.Imag_15

“Del 15 d’abril” 1987tècnica mixta  s/ tela 197 x 197 cm.Composició en torn a l’eix vertical central. Treure material per
visualitzar les capes interiors.Imag_16

“Kakemonos del cap St. Pierre” 1987tècnica mixta  s/ tela  144 x 106 cm.
Composició. Introducció d’objectes. Estampar.Imag_17

“Ankos vermells” 1986tècnica mixta  s/ tela 195 x 130 cm.Esprai. Ratllar. Regalimar. Arrugar. Frottage.Imag_18

“Fragment de la pàgina 52” 1987Utilització de fustes, cartrons i cordes.Imag_19

“Tinta xina” 1986tècnica mixta  120 x 80 cm.
Frottage. Salpicar.Imag_20
“Toile froissee bleue” 1986tècnica mixta  s/ tela 200 x 180 cm.
Arrugar.Imag_21

• Experimentació:
Amb tot el material a l’abast i la informació donada, la fase següent és l’experimentació.Només hi ha unes condicions: utilitzar els dos símbols: l’esquelet per la representació delspeixos i el blau per la representació del mar. (La utilització d’aquests símbols també és
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lliure: estampar, marcar, dibuixar, enganxar… l’esquelet. Salpicar , regalimar, estampar,embrutar ,utilitzar diversos tons de blau o papers blaus, … pel mar.)
• El projecte:

El resultat de l’experimentació anterior i l’exposició dels resultats, ja es potconsiderar satisfactòria. Ara s’ha de deixar un temps de reflexió que també
comportarà una observació i crítica del treball exposat. Si l’experiència els ha sigutsatisfactòria, els alumnes començaran un arxiu d’imatges mentals que aniranomplint al llarg de les seves vivències personals i de la capacitat d’observació decada un.

Potser, en un altra sessió, més endavant i recordant aquesta experiència, es potproposar la realització d’un projecte individual en el que cada persona utilitzi laseva pròpia simbologia i aporti els materials que desitgi. Per orientar, es potproposar un tema molt general per l’elaboració d’un cartell, es pot partir d’un conte
o un fragment de text, o simplement, es pot donar total llibertat al projecte.
• MATERIALS:Objectes diversos, cordes, sorra, cola, xinxetes, furtes, pintes, diversos pinzells, papersdiferents, tela de sac, paper de diari, llanes, bolígrafs sense tinta, punxons, cartrons vells,embalatges amb colors, fotos, esquelets de peixos, “blauet” de la roba o pigment blauultramar, pintura tempera blava (diferents tonalitats), vermella, negra, blanca, daurada,draps, esponges, tisores.
• VOCABULARI:Monocrom, Símbol , Fragment

CICLE SUPERIOR : ANTONI TÀPIES

▪ Biografia
Antoni Tàpies i Puig va néixer el 13 de desembre de 1923 al carrer Canuda de Barcelona.Fill de Maria Puig i Guerra i de Josep Tàpies i Mestres.La seva família tenia una situació econòmica, cultural i social prou bona per donar-li unaeducació excel·lent. Del seu pare va heretar el gust per la música. Li agraden el romànticsalemanys: Wagner, Bach, Beethoven i Mozart. A més de Richard Strauss o Stravinsky.Durant una llarga temporada, Tàpies va haver de fer repòs a la muntanya ja que patia unmalaltia pulmonar que obligava a estar molt de temps al llit. Es va dedicar a llegir llibresforça complicats que a vegades no acabava d’entendre però que li feien pensar i ampliar laseva cultura de tal manera que es va convertir en un  intel·lectual que reflectia tota aquestacultura en els seus quadres.Va quedar fascinat per la cultura oriental, sobre tot per l’espiritualitat xinesa. Les sevespintures estan plenes de símbols que no són fàcils d’interpretar.Va conèixer a Picasso a Paris quan ell no era més que un estudiant i el mestre li vaensenyar el seu taller i les obres de Matisse i Braque a més de les seves.Amic de Joan Brossa, aquest li va posar nom a algunes de les seves obres, li va presentar aJoan Prats i a través d’ell, Tàpies va conèixer a Joan Miró, també un pintor reconegutaleshores.Es va casar al 1954 amb Teresa Barba Fàbregas i té dos fills i una filla.



340

A la ciutat de Barcelona va inaugurar al 1980, la Fundació Tàpies que dirigeix actualment(2006) el seu fill Miquel. És un edifici construït el 1884 com a seu d’una editorial, CasaMontaner i Simón i és obra de l’arquitecte Doménech i Muntaner. Té una biblioteca moltàmplia sobre art contemporani i cultura oriental, fa exposicions d’art contemporani i té unespai permanent amb obra de Tàpies.
▪ Característiques de l’obra de TàpiesL’artista sempre ha estat interessat per la matèria com a part expressiva de la seva obra. Hatreballat experimentant amb molts materials. Blanc d’España primer, pols de marbre, sorresfines, papers, cartrons, fustes, mobles, roba, cordes, betum i vernís …
El cromatisme inicial de les obres surrealistes es va limitar durant els primers temps deles seves obres infomalistes als ocres, blancs i terres. Amplia després amb vermells, negre,blau…sempre conservant un cert ascetisme en la composició cromàtica.En quan a la tècnica, utilitza sempre el grattage (raspar la tela profundament), fa incisions italla, encola, afegeix enormes quantitats de matèria rugosa al centre del quadre, incorporasignes, lletres i la creu que poc a poc, es va transformant en T.
Obres

Pintura relleu. 1945Oli i blanc d’España sobretela. 46 x 38 cm.Barcelona. MACBA

Cromatisme: Ocres i marrons.Figuració esquemàtica d’una cara i lesmans que recorda l’art primitiu.Representa els ull com sols i les formessón esquemàtiques.Tècnica: Barreja terra, blanc d’España ioli formant una massa que li permetdibuixar a sobre mitjançant la tècnica degrattage.
Creu de paper de diari1946 –47Pintura i encolat sobre cartró40 x 31 cm.Col. Particular.

Aquesta és la primera aparició de la creuen les obres de Tàpies. Està feta ambpaper de diari. És una creu grega (lesaspes són de la mateixa mida) i estàretallada del paper de les necrològiques.La creu simbolitza la unió entre el mónespiritual del cel i el món real de la terra.Altres papers de seda encolats i arrugatsfloten per sobre d’ella com les ànimesque ascendeixen cap al món espiritual.En la part inferior tornem a trobar elstalls fets amb grattage. La composiciótorna a ser centrada en matèria icromatisme i simètrica.
Autoretrat. 1950Oli sobre tela. 77,5 x 67,5 cm.Museu de Múrcia de BellesArts.

Un autoretrat inquietant  d’ambienttenebrós mostra al pintor assenyalant unpaper amb el seu nom i la creu delquadre anterior. Ens està explicant elsignificat?
Porta metàl·lica i violí. 1956Pintura sobre objecte –assemblage.200 x 150 x 13 cmBarcelona. Fundació A. Tàpies

Un altre tècnica del collage ésl’assemblage o ensambladura.Consisteix en la unió d’objectes dediversos materials sense cola. El gustpels objectes de la vida diària és unacaracterística en l’obra de Tàpies quetambé seguirà el passos de MarcelDuchamp i el ready-mades que sónobjectes trobats i descontextualitzats per
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convertir-los en obra d’art.
Collage amb sobre. 1966Llapis tinta i collage sobrepaper. 37,5 x 30 cmBarcelona, Fundació AntoniTàpies

Al centre de la composició, com sempre,el sobre blanc sobre un intens fons negrerallat amb llapis blau o blanc. Lareducció del color a blanc i negre es faintensa i és precisament aquest contrastel que fa tan potent aquesta obra.Novament la dualitat entre el blanc i elnegre. Un sobre obert amb lesempremtes de l’artista. Què contenia elsobre?
Paper blau. 1967Pintura Tinta i llapis sobrepaper de seda. 39 x 34 cm.Col. particular

Aquesta obra esta feta sobre paper deseda, per tant és d’una extrema fragilitat.El color blau és simbòlic. És un color depau i tranquil·litat,  del mar i el cel, uncolor primari. Mirant aquest quadrerecordem les composicions blaves (d’unaltre blau característic) d’Ives Klein
Cadira i roba. 1970Objecte – assemblage. 94 x76 x 73 cm. Barcelona.Fundació A. Tàpies

Un altre vegada la dualitat. Pot ser lolleig, bell. Roba bruta, vella i mal plegadasobre una cadira se’ns presenta com unobjecte estètic.
Jeroglífics. 1985Pintura, vernís i collagesobre tela. 130 x194 cm.Col. particular

No és això un mur ple de graffitis? Elsdibuixos són signes característics delllenguatge simbòlic de Tàpies: lletres,nombres, peus, creus… Els materialsvernís de color mel, draps encolats,pintura aerosol. Cromatisme: terres inegre. Grans formats.Fusió de tots els elements característicsde l’obra de Tàpies.
Crani. 1987Pintura sobre bronze18 x 25 x 31 cm. 7 exemplarsF. Tàpies Barcelona

Aquest crani en bronze mostra l’interèsde l’artista per conèixer el funcionamentsd’altres tècniques i materials. En aquestaspecte, l’obra de Barceló, un pintor querep una enorme influència de Tàpies,també tracta el tema del crani presentatcom resta arqueològica, en ceràmica ibronze potser d’una forma menysespiritual, més còmica però no per aixòexempt d’un cert tenebrisme de lesvanitats barroques.
Joan Brossa. L’intel·lectual.1993 (esquerra)Un crani fòssil que on haviad’haver tingut la boca té unabecedari. Poema visual
Miquel Barceló.Polimorf. 1997 (dreta)Ceràmica

▪ Vocabulari
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GrattageInformalismesurrealismecromatismeassemblage o ensambladuradescontextualitzatsready-mades

EssencialEspaiMatèriaSímbolColorFormaRastresSigneObjecteTemps

LA PROPOSTA DE TREBALL: ANTONI TÀPIES

        Silenci…Van Gogh, Munch, Giorgio de Chirico (1888-1978) , Klee…

Tipografies del món com a signes d’escriptura amb un valor estètic.Quadres que canvien amb el tacte per la matèria utilitzada (vellut, flassada), amb elmoviment (de sorra, d’aigua…), amb el so (vibracions sonores…), amb la llum (segons elsol, jocs de llum/ombra)…Podem jugar amb el concepte d’efímer i d’obra canviant implicant a l’espectador atransformar-la amb la seva acció.Es tracta de fer obres que tinguin un sentit darrera de la transformació: la denúncia pel canviclimàtic està darrera d’una obra en la que l’aigua es deixa a l’acció de la intempèrie que ressecarà lasorra que s’ha posat al fons d’ella i deixarà veure un espai sec amb rastres d’objectes diversos quetrobaríem en els nostres mars. Sorpresa, què es pot trobar si es seca el mar?
“L’obra definitivament quallada no ens necessita. Ni a nosaltres ni a l’artista/.../ …a l’artista noméspor importar-li la seva obra en tant la esta creant, perquè al fer-la s’està creant a sí mateix. Les obresde Tàpies tenen una prestància que les presenten alienes a nosaltres, espectadors, en tant no refemel camí de l’artista al crear-les. Llavors és quan ens identifiquem amb elles.” (Traducció al català)(pàg. 15)

J. CORREDOR MATEOS   Antoni Tàpies: Materia, signo, espíritu   Ed. Polígrafa,s.a. Barcelona 1992

Porta vermella nº LXXV   1957Tècnica mixta sobre tela, 195 x 130 cm.Rudolph Stadler, Pully(imag: tapies_1)

Pintura nº LXVI.  1957Tècnica mixta sobre tela,  146 x 97 cm.Col. Particular, Suècia.(imag: tapies_2)
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Pintura blava.  1958Tècnica mixta sobre tela,  150 x 195 cm.Col. Particular, Barcelona.(imag: tapies_3)
Gris amb cinc perforacions  1958Tècnica mixta sobre tela,  200 x 175 cm.IVAM. Centre Julio González. València.(imag: tapies_4)

Jeroglífics nº LXXIV  1958-1960Tècnica mixta sobre tela,  195 x 132 cm.Col. Particular, Colònia.(imag: tapies_5)

Gran ics.  1962Tècnica mixta sobre tela,  195 x 130 cm.Fundació March, Madrid.(imag: tapies_6)

Gran relleu amb X lateral.  1961Tècnica mixta sobre tela,  195 x 310 cm.Seibu Museum, Tokio(imag: tapies_7)
Paisatge..  1965Tècnica mixta sobre tela,  89 x 116 cm.Col. Particular, Barcelona.(imag: tapies_8)
Farcell suspés.  1969Tècnica mixta i assemblage,  33 x 55 cm.Col. Particular, Paris.(imag: tapies_9)
Drap nuat.  1969Tècnica mixta sobre tela,  76 x 95 cm.Col. Particular, Paris. (imag: tapies_10)Blau emblemàtic.  1971Tècnica mixta sobre fusta,  162 x 130 cm.Fundació Antoni Tàpies. Barcelona. (imag: tapies_11)

Port-armari.  1973Tècnica mixta sobre fusta,  163 x 103 cm.David Anderson Gallery, Buffalo, Nova York. (imag: tapies_12)

Formes corbes.  1980Tècnica mixta sobre fusta,  220 x 270 cm.Guillermo Caballero de Luján, València. (imag: tapies_13)
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“Conèixer les tècniques (plàstiques), saber-les emprar, investigar amb elles i trobar lessolucions més idònies per expressar-se, és una vessant important en la formació i l’ofici del’artista.”  (Marta Balada, pàg. 22)
Els murs son barreres que es poden superar o que poden representar lapresó o un final. Al significat simbòlic d’aquests murs s’anteposa la porta…unaporta tancada pot representar un misteri, no saps mai el que pot haver-hi a l’altre

costat. Una porta oberta és una invitació a traspassar-la, a canviar d’escenari, atrobar altres vides… Varies portes són opcions. Tancades són un joc, l’enigma queet portarà al desconegut. La porta en el mur és una fugida.
El joc comença…
A caçar murs, a caçar portes…

El nostre voltant està ple de textures produïdes per l’acció del temps o per l’accióhumana. Els murs, les parets poden estar construïts acuradament, desgastats per l’acció deltemps, destruïts per la maquinaria o a mig fer. Busquem al nostre voltant hi trobarem unmunt d’històries interessants. Són interessants les parets de les habitacions, que quedenexposades desprès de la demolició. Expliquen històries passades que ja han arribat a la fi.Encara queda un llum, un mosaic, les restes de la sanefa, les taques del pas constant depersones…Poden ser històries tristes o històries que donen pas a d’altres noves mésalegres. Fotografiar aquests murs faran que no morin aquestes històries, ens donaranmotius per crear altres murs i altres històries, les creades per la nostra imaginació.Cada persona obra moltes portes a llarg de la seva vida. Algunes es tancaran darrerenostre, fent oblidar el passat o donant pas a una vida nova, d’altres restaran tancades i maisabrem què hauria passat si les haguéssim obert. Les portes són com les persones: primes,amples, rodones, quadrades, pobres, luxoses, senzilles, adornades…Sortir al carrer i buscar murs i portes és l’objectiu. Després caldrà fotografiar-les,ficar la seva imatge dins la càmera perquè no escapi. Les traurem del carrer, les barrejarem iinventarem les nostres pròpies històries per desprès convertir murs i portes en obres d’art.
Les històries

Una història pot ser llegida, viscuda, observada, sentida…La nostra serà captada per l’oïda a través de sons, música i paraula.Es presentaran tots els murs i les seves portes i l’espectador haurà de triar. Noméspot obrir una porta.  La seva tria li comportarà ser confident d’una història. És el tresor ques’emportarà de la visita. A la sortida se li demanarà el numero de la porta que ha triat i unqualificatiu per la historia sentida. Tots els testimonis quedaran gravats i passaran a formarpart de l’obra total que presentem.
Les textures

Els murs: Tocar, olorar i reproduir aquella sensació amb ajuda de la matèria.Les portes: Observar, captar l’essència, escollir els colors, les formes, elsrastres…Traslladar individualment aquests aspectes cap a una escultura que es transformaen símbol de la porta escollida.



345

 Les hipòtesi
Quina clau obrirà la porta? Fer una immersió en el món de les formes d’una simpleclau, descobrir la infinitat de formes, colors, grandàries per inventar la clau que obrirà laporta proposada.Clau de Brossa
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� VALLÈS ROVIRA, ISIDRE. El paper retallat. Una mostra de la cultura popularxinesa.Altafulla. Barcelona 1979
� KAMPMANN, LOTHAR. Papeles de colores. Col. Creaciones artíticas. Ed. Bouret. Paris.1969
� ROTTGER, ERNST I KLANTE, DIETER. 1/El papel.Col. Juagar creando. Ed. Bouret. Paris. 1972
� SHANNON, FAITH. Papelmanía. Ideas para crear con papel.Anaya. Grandes obras. Madrid. 1999
� BAWDEN, JULIET.  Arte y artesania con papel maché.Grandes obras. Madrid. 1990Webs
▪ Antoni TàpiesFundaciówww.fundaciotapies.org/http://www.terra.es/personal/asg00003/tapies.html
▪ Joan Brossahttp://www.joanbrossa.org/
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http://www.fundacio-joan-brossa.org/Homenatge a Brossahttp://www.aga-asturias.com/Brossa/brossa.htmEspai escènic Joan Brossawww.espaibrossa.com/
▪ Miquel Barceló http://www.miquelbarcelo.info/index.php

ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET
Antoni ClavéAntoni TàpiesIves KleinMarcel Duchamp
Miquel BarcelóPicassoJuan GrisJoan Miró
René MagritteJean HubertHenri MatisseJean Dubuffet
Wolf VostellEugènia BalcellsMax ErnstE. Chillida
Joan BrossaAnthony CaroKenneth NolandJiri Kolar
Erró Illustradors:Isidro FerrerVladimir Radunsky

ANNEXMés Exercicis amb la tècnica del collage
Xina:
� Retallar un drac xinès.
� Paó
� Patró de flor per brodar. Préssec, símbol de la primavera, del matrimoni i de laimmortalitat.
Raventós (veieu llibret de la Mediterrània)
� El collage també es pot fer amb les marques deixades per diferents objecte. Perexemple:4. Pintar un fons daurat
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Impressionar xarxes, fulles amb color granat.Crear un monotip amb un arbre sobre aquesta textura.
5. Pintar un fons blau.Impressionar una espina sobre el fons amb negre
6. Pintar un fonsReservar una zonaDibuixar en monotip amb arabescos en negreTreure la reserva , queda neta.Papers de colors
� Jugar amb mòduls de diferents grandàries, combinant i composant formes abstractes oimitant arbres, flors…
� Primera capa de paper de diari, segona de mòduls, tercera de mòduls retallats.
� Primera capa de color daurat, segona de color rosa amb formes, tercera de blauretallada amb formes.
� Transparències del paper de seda, retallat a ma, retallat a tisores, doblegat, retallat ambla mà amb formes sobre el mateix color o sobre el complementari  o sobre altraretallat…
� Formar un fons amb papers de colors i encolar a sobre una forma coneguda.
� Retallar i plegar una part del paper deixant la llum a través.
� Intersecció de papers un plegat altre no i en direccions diferents.
Paper maché
Mirall, mirallet, quina és la més bella del món? Amb fotografia dintre.Joieria
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ÍNDEX
1ª. PART: EL COLLAGE O LA REALITAT DINS D’UN QUADRE
Introducció
El collageProposta didàcticaIntroducció al temaReflexió

Principis tècnics del collageExercicis amb papier colléCollage i artistes del s. XXFotomuntatge
Proposta finalLlista d’artistes relacionats amb el collageDocumentació
2ª. PART : ANTONI CLAVÉ I ANTONI TÀPIES
Cicle inicial: un segell propiCicle mitjà: Antoni Clavé i el Japó
Cicle superior: Antoni TàpiesDocumentacióArtistes presents en el llibretAnnex
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PAU GARGALLO I L’ESCULTURA DEL SEGLE XX

Pablo Gargallo. Autoretrat presentat a l’exposiciód’Autoretrats de Barcelona de 1907-08

 PAU GARGALLO I L’ESCULTURA DEL SEGLE XX
• Introducció

"La plástica está en el espacio, la poesía está en el tiempo:
áquella es dinámica, la plástica es estática..."

“Totes les  raons per a justificar un art o una tendència artística, s’esborren i cauen davant de
l’expressió sincera i simple d’un home sensible i franc. M’agrada o no m’agrada. Així queda

justificat qualsevol valor no solament de l’art, sinó també el valor de l’home. Es necessita avui molt
valor per a expressar-se francament i sincerament. El culte a l’èxit és avui més fort que mai i res

millor no prova la mediocritat d’aquesta època”
Notes en català presses per Gargallo als anys vint, transcrites per M. Lluïsa Borràs

 al catàleg de l’exposició del centenari del naixement de Pablo Gargallo

Quan Pau Gargallo viatja a Paris amb una beca d’estudis, es troba un món nou ple depossibilitats. Per una part, el gran escultor francès, Auguste Rodin que serà per moltsartistes joves un mestre i un revolucionari, per l’altra, la tendència clàssica de l’esculturamediterrània grega i romana amb absència de moviment, representada per l’escultorArístides Maillol.
• La influència europea en Pau Gargallo

Auguste RodinDues característiques d’aquest escultor: El seu concepte d’escultura expressiva i eltractament que dona als materials.Rodin influeix en l’escultura del segle XX en dos aspectes:
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1. Els temes: Abans els temes estaven relacionats amb la mitologia, la religió, lapropaganda de personatges relacionats amb el poder…Rodin treballa ambtemes senzills, les seves figures són personatges extrets de la realitat: elpensador, les dones, les passions, les accions i el gest natural. Exagera lesexpressions amb un dramatisme que crea força, recargola els personatges entresi, gesticulen…Un fragment del cos humà té prou importància per representar-lo: les mans, un peu, un cap…2. El procediment de treball i els materials: Produeix escultura en sèrie, lafragmenta i la uneix de forma aleatòria. Treballa amb el marbre, bronze, pedracalcària… Recupera la manera de representar de l’artista del Renaixement italiàMiquel Angel Buonarrotti146

Esclau. Miquel Àngel Buonarroti. 1510Museu del Louvre. París. Marbre

Danaide. Auguste Rodin. 1889Museu Rodin de París. Marbre.

                                               
146 Michelangelo Buonarroti: Caprece ,1475 – Roma, 1564. Feia sortir de l’interior del marbre els personatgesi els deixava “atrapats” en la matèria. Va concebre figures com éssers atrapats en el bloc de marbre que, altallar-los, van alliberant les formes. Deixa inacabades les obres (“non finito”), ja sigui per voluntat de l’artista,ja sigui per abandó del projecte. Les figures expressen els sentiments i l’estat d’ànim de l’artista. Feia servir blocs de marbre italià i sabia,només observant les vetes del marbre, si era apte o no per fer-lo servir. (veure els esclaus de la tomba delpapa Julius II)
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Voluptuositat.Pablo Gargallo, 1908Marbre blanc, 48 x 28 x 23 cm.
Junt amb Pablo Gargallo,coincidiren a París, Pablo Picasso,Juli González, Manolo Hugué, entrealtres. Per ells l’escultura eraexperimentació, recerca de materialsi maneres de representartridimensionalment.Durant segles, l’objectiu del’escultura era representar el coshumà com un ideal de bellesa queestava estipulat segons uns cànonsde perfecció. Això era el ques’ensenyava a les escoles d’art. PeròAuguste Rodin i els escultors jovescreien en la llibertat i la força del’expressió i buscaven un canvi en lamanera de fer que caracteritzesl’escultura moderna del segle XX.

• Domina la tècnica i sobre aquesta base investiga.
• Es relaciona amb altres artistes com ell.
• Estudia i viatja.
• Aprèn d’altres artistes ja consagrats.
• Aprèn de nous moviments artístics
• Busca el seu propi estil durant tota la seva vida (“la

tranquil·litat estètica”), alternant la modernitat i      el classicisme.
• Un element que proporciona unitat a la seva obra ésl’estudi del cos i sobre tot, del cos femení com a símbol debellesa.
• A partir de 1922, crea formes mitjançant la incidència de lllum sobre el volum, una de les aportacions fonamentalsper l’escultura moderna.

• Biografia
Maella (Zaragoza) 5 de gener 1881- Reus (Tarragona) 28 de desembre 1934

Pablo Gargallo Catalán, és un dels exemples d’artista nascut fora deCatalunya però que la forçosa emigració de la família en busca de millores laborals, elportarà a Barcelona i és, en aquestes terres, on es formarà i començarà la seva carreraartística i on s’implicarà totalment en els moviments artístics catalanistes.
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Com un regal de reis, Pablo va néixer un 5 de gener de 1881 (any cap-i-cua) aMaella (Zaragoza). Maella és a la Franja, una zona que limita amb Catalunya i on es parla elcatalà en la seva variant dialectal. La seva mare es deia Petra Catalán i el seu pare, MarianoGargallo. Pablo va tenir 3 germans més: Amalio, Luis i Francisco.Els seus pares, d’orígen camperol, buscant un treball que els permetés viure millores van traslladar a Barcelona quan Pablo tenia 7 anys.En aquest any (1888)., la ciutat s’expandeix fora de les muralles, es preparal’Exposició Universal i triomfa un moviment cultural que proclama la modernitat, d’aquí elseu nom: el Modernisme (en altres països europeus: Art Nouveau, Jugenstil…) .Als 14 anys ja treballa en un taller de terrisseria i desprès com aprenent d’un famósescultor: Eusebi Arnau.  També va a estudiar dibuix a la Llotja, en el temps que li quedadesprés de la jornada diària.  Estudia dibuix i sobretot, escultura amb un altre gran artista iprofessor, Agapit Vallmitjana. Va ser un gran artesà, va dominar la tècnica escultòrica demanera extraordinària, el que li va permetre investigar amb molts materials: ferro, coure,bronze, pedra, guix…Als 16 anys coneix a Pablo Picasso, Isidre Nonell, Manolo Hugué i tants altresartistes que es reuneixen a Els Quatre Gats, un local modernista situat a l’actual casc anticde Barcelona (llavors Barcelona començava a créixer) que va ser el centre de reuniód’artistes i lloc simbòlic del Modernisme. Aquí comença la seva relació amb Pablo Picasso,relació que podrem constatar tant en els fets (quan marxa a París, Picasso ocupa el seuestudi i després mantenen molts contactes a la mateixa ciutat) com en l’obra de Gargallo,on ens constata la influencia del pintor malagueny.Als 17 anys feia la primera exposició a la Sala Parés.Els estudis a La Llotja i el viatge a Paris eren dos fets principals per la formació d’unbon artista. Als 23 anys torna del seu primer viatge a París i ja té un munt d’obra interessantrealitzada. És a Paris que coneix l’obra d’un escultor francès excepcional: August Rodin. Laseva obra es veu, en aquesta època, molt influenciada per aquest artista. Però a la vegadarebrà influències de tots els moviments artístics, que aniran definint el seu estil.

 La parella, Pau Gargallo, 1904 Bronze, 87 x 38 x 33   cm.

Eusebi Arnau li ajuda en la xemeneia de la
Fonda España (Barcelona) al 1901.Va treballar, per encàrrec de Domènec i
Muntaner147, al Palau de la Música (19007-09) i en lesestàtues de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau aBarcelona (1906-10), a la vegada que fa exposicions iinvestiga amb el coure per obtenir noves formes.Al 1913 torna a Paris amb la intenció dequedar-se. Conviu amb artistes amic com Picasso,Manolo Hugué, Juan Gris i coneix nous com AmedeoModigliani.Juan Gris li presentarà a la que serà la seva esposa, Magali Tartanson.Al 1914 esclata la Primera Guerra Mundial. Gargallo intenta allistar-se però permotius de salut no li accepten. A vegades, aquestes contradiccions són fonamentals ja quepot ser, si no hagués estat tant delicat de salut, hagués perdut la vida a la guerra com altres
                                               
147 Veure proposta del Romànic.
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artistes de la seva època. Ell i la Magali, tornen a Barcelona i es casen al 1915. Sis anysdesprès naixerà Pierret148, la filla que continua tenint cura de l’obra del seu pare.Al 1924 i amb problemes per la seva oposició a la política del general Primo deRivera, marxa a París i es fixa allí la seva residència. Continuarà rebent encàrrecs per laPlaça Catalunya ( s’urbanitza en aquest anys) i l’Estadi Olímpic de Montjuïc, el que ensconfirma la seva importància com a escultor ja que eren obres molt destacades a la ciutat.L’obra de Gargallo s’exposa amb èxit per Europa i Nova York considerant-lo undels escultors que va contribuir decisivament en la concepció escultòrica del segle XX.Al 1934, viatja a Catalunya per inaugurar una exposició. El seu estat delicat de salutfa que una pneumònia li provoqui la mort a Reus.

Autoretrat, 1904Tinta i aiguada sobre paper Ingres.30 x 26,4 cm.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES
Exposició Universal de 1888 “La febre de l’or” , organitzada per l’alcalde Rius iTaulet. Inaugurada per la Regent Maria Cristina149, mare del futur rei Alfons XIII. Lafamília Gargallo arriba a Barcelona des de Maella, a la Franja. Pablo té 7 anys.La Primera Guerra Mundial (1914-18), i els seus efectes a Catalunya, va accentuarels problemes socials fent els pobres més pobres i creant un malestar que es va traduir enuna sèrie de manifestacions tràgiques que van acabar amb centenars de morts. Llavors laburgesia va recolzar la monarquia de Alfons XIII i el cop d’estat (1923) del dictadorGeneral Primo de Rivera que la representava. Però aquest era anticatalanista i amb la sevapolítica, va crear un sentiment nacionalista entre les classes obreres i mitjanes quefusionaren el republicanisme (en contra de la monarquia) i el catalanisme (en contra de lapolítica del dictador). Gargallo va patir els efectes de la política riverista quan ocupava el

                                               
148 Pierret Gargallo de Anguera és la filla de Magali i Pablo que, primer amb la seva mare i després sola, hadatat, catalogat i escrit sobre l’obra del seu pare. Avui en dia és la persona que segueix buscant obradesapareguda i reivindicant la universalitat de la figura del seu pare com a gran escultor del segle XX.
149 Regent: Mª Cristina, mare del rei, ocupava el càrrec d’aquest perquè encara no tenia la majoria d’edat. Lesdones a Espanya no poden ser reines. El govern espanyol estudia canviar aquesta llei actualment (2006).
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càrrec de professor a l’escola d’Arts i Oficis, sent destituït, el que va provocar la marxa detota la família a París.El 14 d’abril de 1931 es proclamada la República Catalana per Macià.Gargallo mort el 1933.
• Què podem trobar de Gargallo al voltant nostre?
Segur que hem passejat moltes vegades per parcs o ciutats i no ens hem fixat en lesescultures que hi ha exposades. Barcelona és un museu i conté escultures de famososartistes com Gargallo.Parc esportiu de Can Dragó (Sant Andreu) 1991(es va fondre amb posterioritat a lamort de Gargallo en base a fotografies i sota supervisió de la família de Gargallo)Montjuïc, Salutació olímpica. Genets de l’estadi olímpic fets com encàrrec quanera a París (podem veure una còpia a la porta del museu de Gargallo a Zaragoza.)Façana del Teatre principal de Terrassa (1901) (conservada només en part)Caràtules del Teatre Bosc (avui cine Bosque) (1907)Palau de la Música (1908-09)Parc de la Ciutadella. Retrats del pintor Josep Lluís Pellicer (façana del Parlament) idel actor Lleó Fontova (monument exent)
• Moviments artístics que va viure Pau Gargallo.
• Modernisme S’inicia al voltant de 1890 i al 1907, comença a declinar.L’optimisme i la vitalitat de finals del segle el van propiciar i tota la societat el vaaccepta en ares d’un afany de modernització i europeísme fins i tot elsanarquistes150 van ser entusiastes amb el moviment). Una de les figures mésdestacades del Modernisme Català és Santiago Rusiñol151. Encara que Gargalloparticipa en la creació de projectes modernistes, és l’època d’aprenentatge i laconcepció és d’altres (com Domènec i Muntaner, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

i Palau de la Música Catalana) .Música: “Lo cant de la muntanya” Felip Pedrell, “L’emigrant” Amadeu Vives,“Un llop de mar” Habanera. Anònim; “La Santa Espina” Enric Morera 1906;“La filla del Marxant” Miquel Llobet; “El cant d la senyera” Lluí Millet- JoanMaragall; “El camí” Jaume Pahissa 1909; “Goyescas” Enric Granados;“Serenata espanyola” Joaquim Malalts
• Noucentisme (Impulsor Eugeni D’Ors “Xènius”, escriptor i filòsof). Pren elnom dels nou segle que comença, el 1900. A partir de 1911 s’imposa aCatalunya aquesta estètica definida per la inspiració clàssica i mediterrània, elracionalisme, l’apologia del “seny”, de la mesura, de la norma, el rebuig a laretòrica, l’intimisme i el culte a l’obra ben feta. Màxims exponents en poesia:

Carner i Guerau de Liost; en pintura, Torres García, Sunyes i Nogués; en esculturaClarà, Rebull i el propi Gargallo i entre els arquitectes, Goday. Gargallo, comhem dit, forma part d’aquest moviment que busca un nou llenguatge en les artsi participa en manifestacions noucentistes com la revista Papitu , exposant al Saló
de les Arts i els Artistes 152al 1910 o dins dels artistes de l’Almanach dels noucentistes

                                               
150 Anarquisme: Pensament polític que rebutja l’organització de l’estat.
151 Veure propostes sobre aquest artista.
152 Va exposar amb aquest grup durant els anys que va viure a Paris i per tant la seva relació amb elnoucentisme perdura fins i tot quan viu fora de Catalunya ( del 1911 al 1927 participa en varies exposicions)
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153d’Eugeni d’Ors. Va ser professor de l’Escola Superior dels Bells Oficis entre 1920i 1924 però va ser destituït junt amb la majoria dels professors per la sevaoposició a les idees del dictador General Primo de Rivera.Música: “Sant Martí del Canigó” Pau Casals; “El giravolt de maig” EduardToldrà, 1928; “Cançó d’amor i de guerra” Rafael Martínez Valls, 1926; “El cantdel poble”  J.A. Clavé, Amadeu Vives, Josep Maria de Sagarra; “Muntanyesregalades” Popular; “L’hereu Riera” Popular; “La balanguera” Popular.
• Cubisme. Destaca la seva relació amb Picasso. Quan Picasso preparava elsesbossos pel quadre Les demoisselles d’Avinyon (Les senyoretes del carrerAvinyó), Gargallo va veure els dibuixos i va quedar impressionat. Poc desprésva realitzar Pequeña màscara con mechón (1907) Mides 8x6x3. En els estudissobre Gargallo no es reconeix, fins ara, la seva implicació en el cubisme. Peruna part, estan els que consideren el cubisme com un moviment bàsicamentpictòric que busca representar la tridimensionalitat en la superfície plana i pertant l’escultura no està ben definida dintre d’aquest moviment. Per l’altre estanels que consideren el cubisme com una recerca de nous llenguatges, en unmoviment força complex que trenca amb la tradició. En aquest sentit, Gargallotracta els materials de forma totalment nova: retalla, doblega, repussa, forja,cisella…Les seves màscares tenen relació amb les màscares africanes que escomençaven a col·leccionar a Europa (André Derain en tenia una que coneixiaGargallo) encara que hi ha autors  que no veuen més que una puntual influènciad’aquestes màscares que van influenciar tant en l’obra del cubistes com esreflecteix en l’obra bàsica del cubisme picassià, Les senyoretes del carrer d’Avinyó. Elcert es que si Gargallo rep la influència de les màscares africanes i del cubisme,és capaç de fusionar en la seva obra aquesta influència amb les arrelsmediterrànies del classicisme en els que s’havia format, donant a les sevesmàscares una elegància grega i un toc molt personal que les fan úniques.
• Surrealisme: “El surrealisme té un mal: és excessivament literari. Els assumptes quasi

sempre són obscurs. L’espectador o es malfia o es lliura incondicionalment. Ambdues coses són
pernicioses. Generalment no s’ha establert encara un equilibri perfecte entre els diversos
elements que l’integren: cor, cervell, ulls. Queda fragmentat, incomplet, encara. Ha sabut, però
trobar harmonies noves. Chagall, Marx Ernts, Miró, Papazoff, Dalí, en són ja una
magnífica realitat” (Paraules de Pau Gargallo en Converses de “La Nau”, juny1928 Josep M. Masip L’escultor Gargallo i l’art Modern.

CICLE INICIAL
Maella, hacia 1888…¿Quién ha hecho esto? El guardia que le estaba mirando tenía la voz fuerte y ruda por el reproche,dirigiéndose a ese niño agachado, aún con la tiza en la mano, que había dibujado un gallo sobre elsuelo de piedra y ahora se sentía culpable…La anécdota me la contaron hace muchos años unosancianos, familiares de Maella.
Pierret Gargallo de Anguera
DIBUIXAR EN L’ESPAI

 Pablo Gargallo dibuixava les seves figures amb les línies de força del rostre, construintformes amb l’espai buit. Observeu aquesta imatge.
                                               
153 Almanach dels noucentistes acabaria sent el manifest de les idees del moviment d’artistes i  pensadorscatalans.
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Cap d’arlequí II, 1929Xapa de Coure 21 x 28x 17 cm.Família de l’artista

Gran profeta (detall) 1933
De la mateixa manera, el conceptede “dibuixar en l’espai”, es pot prendrei a partir d’ell, investigar maneres deconstruir formes tridimensionals. Lanostra visió permet que només ambuna línia es pugui acabar de formar unespai i una forma definida. Tambépermet retenir una imatge durant untemps, fent possible la formació d’unaforma o un moviment de imatgesestàtiques consecutives (cinema). Peraixò es proposa formar imatges amb lallum amb moviment ràpids i repetitiusd’una persona i coordinats entre variespersones per formar un conjunt.Aquesta performance la poden gravar fentque cada grup composi una figurasobre un fons fosc.Seria molt interessant investigarnoves formes de construir en l’espaiamb diferents mètodes i materialsreflexionant sobre aquest concepte de“dibuixar en l’espai”.

L’ESCULTURA DE LA FIGURA HUMANA
CICLE INICIAL

Es parteix de dues obres clàssiques de Gargallo: Les aiguaderes de 1925 i Petitavoluptuositat agenollada de 1907, les dues en terracota.
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Amb aquest cicle s’ha de començara treballar el modelatge ambdiverses tècniques i materialssenzills. Presentem el ninot articulati el seiem en un cub de paper.Aquest serà el model. Tambépresentem el metre que començarana utilitzar-lo d’una manera naturalper aconseguir l’objectiu dereproduir una figura proporcionadaen plastilina.De moment utilitzarem el colormarró per tota la figura i seguim elspassos següents:
1. Observació de la postura de la figura que s’ajustarà al terra i alcub amb cinta adhesiva perquè no es mogui.(utilitzeu cinta depintor perquè no  deixa rastre després).2. Donem una planxa de cartró de 15 x 20 cm. aproximadament ques’ha de cobrir amb plastilina ja que forma part del pedestal del’escultura.3. Després fan un cub amb la plastilina d’aproximadament 5 x 5 cm.Aquí entra un concepte geomètric com una paraula normal dinsdel vocabulari. La imatge i la paraula repetida van quedant en lamemòria. Aniran mesurant amb el regla els costats percomprovar que són de la mida i iguals. Una vegada s’ha fetl’intent deixem el cub tal com quedi.4. Col·loquem el cub al seu lloc.5. Ara tracem una línia a 5 cm. del cub on aniran els peus.6. Es fan dos cilindres o xurros de 18 cm. no massa prims.7. Doblar i col·locar-los en el suport mirant que el taló del peuestigui trepitjant la línia.8. Ara es fa un altre cilindre (es preferible aquesta paraula a xurro)de 10 cm d’alçada. Aquestes mides que donem poden canviarsegons el maniquí de que disposem. Per això és importantensenyar com els mesura el tors. El farem per l’esquena del ninotfins a les espatlles.9. Aixafar el cilindre per donar-li la forma i inclinar lleugerament eltors al nivell de la panxa que calcularan els infants.10. Amb ajuda d’una eina o del dit, es modelen els glutis una micaaixafats pel pes del cos i s’ajunten bé les cames amb el tors.11. Es fan els braços comparant amb el maniquí la mida i escol·loquen.12. El car és una bola amb coll que es posa al final. aquest cap es porrecobrir de cabell i no.13. S’asseguren les juntes i es envernissa tot el ninot de plastilinaquedant un aspecte com si fos fang.14. A 2on podem polir els detalls de la columna, genolls, pit, bessons…15. Per donar un aspecte de bronze vell a la figura es pot passar un drap amb betum  ques’introdueix per les juntes i desprès s’envernissa.
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• Vocabulari
Cub - Pedestal - Modelar - Ninot articulat

CICLE MIG

MÀSCARES
• Objectius: Comprendre el  procés d’elaboració de les escultures de Gargallo

basades en la simplificació dels elements de les faccions del rostre.
• Comprendre el buit com a part de l’escultura.
• Ser capaços d’elaborar projectes en pla i construir una forma tridimensional.
• Aprendre el procés de creació d’un artista a partir de la concepció de projectesque comporten investigar gràfica i conceptualment, esbossar, planificar,construir en pla i l’espai, vetllar pels acabats i la presentació
• Relacionar a dos artistes de l’època i saber els temes que influenciaven icomunicaven les seves obres: Gargallo (escultor) i Montsalvatge (músic).
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LES MÀSCARES DE GARGALLO APLICADES A L’OBRA DEMONTSALVATGE
Objectiu:

A partir de l’audició i presentació de l’obra “El gat amb botes”154 de XavierMontsalvatge i de l’estudi de l’obra de Pau Gargallo, preparar la representació d’aquestaòpera utilitzant màscares com les de Gargallo fetes pels alumnes amb paper , cartró i pastade paper.
FITXA DE L’ACTIVITAT: El gat amb botes

A partir de l’estudi de les màscares de Pau Gargallo, i en base als personatges del’òpera de Montsalvatge, projectar i realitzar una sèrie de màscares amb pasta de paper ,cartró i diferents papers. Una vegada seca la màscara es poden pintar imitant el color delcoure utilitzant esponges i el color daurat per ressaltar els sortints de les cares o bé ambcolors. Les disfresses que acompanyin a aquestes màscares han de consistir en un jersei ipantaló (o mitges) negres. És important comprendre la importància estètica de la màscara ique destacar-la. Les cares es pintaran de blanc i a sobre es posaran la màscara que podensostenir amb la mà o si no perd la forma, amb una goma.

L’OBRA DE XAVIER  MONTSALVATGE : EL GAT AMB BOTES
• Qui era Montsalvatge…?
A la pregunta “Què canviaria enaquesta vida?, Montsalvatgerespongué:
“Demanaria que les pedresfossin toves i que hom poguésjeure al seu damunt; que la sorrai les terres fossin comestibles isaboroses; que d’una bufadahom pogués apartar un núvol osituar-lo davant del sol; queamb un xiules provoquéssim lapluja o la calma; que amb unmínim gest de la mà, el solpogués escalfar-nos com desitgéssim o que la lluna produís una nit instantània estelada,fresca i perfumada…”                    Entrevista de l’escriptor Josep Carol a Montsalvatge.
Xavier Montsalvatge va néixer a Girona el 1912. Es trasllada a Barcelona on estudia ambmestres com Morera, Millet, Toldrà, Costa i Pahissa. Coneix les obres de Falla, Stravinsky,

                                               
154 S’acompanya el text de l’obra en castellà i anglès. Hi ha l’opció de traduir-la, inventar el text o representar-la en castellà o anglès Tot depenc de la col·laboració entre les àrees.



360

Shönberg de la mà de compositors i intèrprets com Rubinstein, Landowska, Casals o elsBallets Russos de Diaghilev155.Ha escrit música des de simfonies a òperes, per ballet i el cinema (pel·lícules d’artistesplàstics amb la seva música: Goya, Velázquez… ). Ha rebut molts premis pel seu treball.Va morir a Barcelona un maig del 2002.
• L’òpera “El gat amb botes”

El 10 de gener de 1948, s’estrena al teatre del liceu de Barcelona, la primera òperade Xavier Montsalvatge, “El gat amb botes” (una òpera és una història cantada iteatralitzada). La cantava una soprano Toñy Rosado i el tenor Anglada amb escenaris(decoració de cada escena que inclou fons i elements dins de l’escenari) de Muntanyola icoreografia (presentació dels personatges, disposició en l’escena, entrades, sortides…) deMagrinyà.El gat amb botes (1679) és un conte de Charles Perrault, dedicat als nens, tot i quel’obra de Montsalvatge està pensada per ser sentida, o sentida i contemplada, per un públicgeneral.Consta de 5 quadres:
• 1er. Quadre:Un pobre moliner es lamenta de no haver heretat més que un trist gat que noserveix més que per menjar-se’l. Davant d’aquesta possibilitat, el gat li suplica que li perdonila vida i a canvi, ell aconseguirà per ell una fortuna, un regne i la mà d’una princesa. Nomésnecessita unes botes, una espasa i un barret de noble. Al final el moliner accedeix.
• 2on. Quadre:Al bosc. El moliner acudeix a la cita amb el gat i li porta les botes, l’espasa i elbarret. El gat s’ho posa tot i a continuació, sorprèn al seu amo, caçant  unes llebres ambgran agilitat.
• 3er. Quadre:A l’estranya cort del rei…Es presenta el gat oferint-li una llebre com a obsequi delseu amo, el Marquès de Carabàs. El Rei està encantat amb el regal i es creu la mentida del’imaginari personatge inventat pel Gat. Aquest li diu a la Princesa que té un missatge delseu amo, que està perdudament enamorat d’ella i bla, bla, bla…amb tanta gentilesa que laPrincesa li demana al gat que transmeti al Marquès la seva emoció per tan boniquesparaules.
• 4t. Quadre:Al bosc novament el Gat exigeix al moliner  que es llenci al riu. Malfiat, accedeix ide seguida, el Gat comença a cridar demanat auxili, sabent que el Rei i la seva Cort, estroben de cacera a prop. Alarmats pels crits i assabentant-se que el que s’ofega és elMarquès de Carabàs, ordena salvar-lo i donar-li roba nova. Presentat com el Marquès deCarabàs, la cort és invitada al Palau del Marquès per sorpresa del moliner.
• 5è. Quadre:

Al Palau encantat de l’Ogre. Aquest monstre de tres ulls  i cinc peus està indignatper l’atreviment del Gat que el desafia entrant al palau. Se’l vol menjar però el gat tempta elseu orgull desafiant-lo a convertir-se en diversos animals: un lleó, un ocell i finalment, unratolí que mata el Gat d’una arpada.
                                               
155 Explicar la relació entre els ballets russos i les creacions de Gargallo de la Ballarina. Veure llibret de J.M.Sert
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En aquest moment arriba la cort i el Rei meravellat no dubta en acceptar-lo com afutur marit de la seva filla. Ordena el Rei que es comenci la festa i les danses on intervenentots els personatges de l’obra.El Gat es dirigeix al públic dient-los que la seva feina ha acabat i que no li queda més quedormir en el tron que ha aconseguit pel seu amo, el Marquès de Carabàs.
“El conte s’ha acabat

i la meva missió també.
Resto al tro,

 doncs ell em protegeix,
I mentre la festa segueix,
Les noces han començat
En el tro que he guanyat,

Plum!
Ara hi puc descansar.”

(traducció pel treball de l’autora)

Fi

Pàgina personal: http://www.montsalvatge.com/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xavier_Montsalvatge_i_Bassols

CICLE SUPERIORExercicis d’alumnes de cicle superiorMaterials: Coure, làmines de metall tou, tenaces, tisores, cutter, soldador i estany.
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En aquest cas es va visitar un dissabte al matí, l’exposició de Pau Gargallo de LaPedrera amb unes quantes alumnes de 5è i 6è, voluntàries per participar en aquestexercici.Posteriorment, van fer el disseny dibuixat i en paper. Van muntar la màscara en cartolinaper veure si funcionava. Una vegada confeccionada en paper i muntada, es va passar elpatró al metall  o metalls escollits que es van retallar i ensamblar ja sigui amb soldadura oamb talls.Les obres estudiades van ser:

1.Faunesa amb arracades, 1915. Coure  2. Cantant delcarrer, 1915. Coure  3. Jove de cabell arrissat, 1911. Coure 4.Petita màscara de perfil, 1912. Coure 5.jove amb serrell,1912. Coure  6. La Rialla , 1915. Ferro 7. La Tragèdia, 1915.ferro 8.Màscara de star, II, 1927. coure 9. Gran ballarina II,1929. Ferro. Patrons10. Arlequí, 1929. Coure. Patrons
Cites  per comentar

“ Al meu Pare no se li donaven gens bé les matemàtiques. Un dia m’havien posat un petit problema,fàcil, infantil. Jo devia tenir uns 11 anys. Al tornar a casa, el meu pare va afirmar: ‘Titeta, te’lresoldre’. Durant mitja hora no va poder fer-lo. Va arribar llavors en Soler y li va dir: ‘És evident queno saps, ho faré jo. De poc es maten els dos, barallant-se. I va venir Princet156, el matemàtic. Aquellera un home formidable!: ‘Mais Pierret, mais c’est rien de tout!’ /(Pierret, això no és res!)/.Crac.Crac.Crac! Ho va posar tot en ordre. I…em vam posar un zero com una catedral!. Es clar, el vasolucionar d’una forma tan extraordinària que la professora va deduir que no l’havia fet jo”Pierret Gargallo
“… Carrer de la Cuesta amunt ens creuarem amb Pau Gargallo, que baixava per la vorera oposada;petit, rabassut, amb uns ulls vius i penetrants. Anava descamisat, sense res al cap, i duia un pot dellet a la mà…”

                                               
156 Maurice Princet, conegut com el “matemàtic dels cubistes”, era un expert matemàtic al que li agradavamolt l’art. Va assessorar en temes matemàtics cubista (quarta dimensió, el nombre d’or…) alguns membresdel moviment. Va ser un gran amic de Gargallo. Iscle Soler, actor català famós per les seves interpretacionsde les obres de Serafí Pitarra.
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Jaume Pérez Unzueta. D’ací d’allà, n. 97, gener 1926 Pau Gargallo- L’art català a l’estranger
“Soc partidari de l’art per l’art, de l’art de cada instant o de cada època; ben viu, llunyd’anacronismes; de l’art que camina. Cal caminar; es poc caure, cert, però també es pot arribar.Contràriament, el que no camina recula. És una posició de vençut./…/Cal l’abstracció. El realisme , en essència, tendeix a esborrar la personalitat, fins i tot col·lectiva, enart. Els grecs, quan foren més purs eren abstractes/…/Un dia se’m va ocórrer fer una màscara en planxa, al meu taller, i enfront d’ella…vaig saltar decontent. El cor em deia que havia trobat alguna cosa!. Alguna cosa, amic, de possibilitatsil·limitades, vastísimes. Això era als temps heroics del cubisme./…/Hi ha el factor llum. Puc suggerir vibracions més intenses d’expressió, psicològica i,  encara,fisiològicament parlant, amb planxes. Puc realitzar, vivament, pestanyes, cabells, les cordes d’unaguitarra. Puc dir més coses, breu; hi ha més possibilitats en aquesta plàstica que en la tradicional.Em serveixen, aplicats, elements de l’escultura, de la música, de la poesia, de tot l’artcontemporani.”Paraules de Pau Gargallo en Converses de “La Nau”, juny 1928 Josep M. Masip L’escultor Gargallo il’art Modern.

Temes relacionats amb altres àrees
• Superfícies còncaves i convexes.
• Materials: origen dels materials, grau de fusió i mal·leabilitat. Objectiu, comprendre elsdiferents tipus de treball i possibilitats que ofereix un material. Des de la facilitat detreballar retallant o retorçant un metall com el coure o l’estany, passant per la fusió dematerial com el plom que permeten a partir de motlles crear formes arrodonides o laduresa del bronze o el ferro que permeten exposar-los a la intempèrie i canviar així elseu aspecte i color (com el bronze).

ALTRES TEMES:
• Autoretrats escultòrics

• Rodin i la revolució de l’escultura moderna.
• L’evolució de Gargallo cap a la construcció de volums amb el buit.
• Influència de Rodin i Maillol en Gargallo.
• Les relacions entre Picasso i Gargallo: els temes.
• Altres escultors del buit: Chillida Juli González, Calders.
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
• Museu Pablo Gargallo (Zaragoza)
• Escultura urbana a Barcelona: Parc Pegaso (Auriga)

DOCUMENTACIÓ
•  Bibliografia
1. Pablo Gargallo. Catàleg de l’exposició de l’IVAM 29-1/ 2-5-2004 . Institut Valenciàd’Art Modern, Valencia 2004. Generalitat valenciana. Coordinació Irene Bonilla.Comissari: Rafael Ordóñez.2. Gargallo. Catàleg de l’exposició de la Caixa de Catalunya. La Pedrera (Barcelona)30 –octubre-2006/ 28 de gener de 2007. Director: Alex Susanna. Comissari: RafaelOrdóñez3. Pablo Gargallo. Dibujos. Mª José salazar i Rafael Ordóñez. Monografias de artecontemporáneo, 5. Museo Nacional Reina Sofia. Madrid 1998
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4. Pablo Gargallo. Sala Leándre Cristòfol. Catàleg exposició 5-3 al 6-4-1997. Lleida .Museu d’art Jaume Morera5. Gargallo 1881-1981. Exposició centenari. Ajuntament de Barcelona. Palau de laVirreina. Abril-maig 1981. Barcelona6. Les sculptures de Picasso.  Henry Kahnweiler, Daniel. Les editions du Chêne Paris1948. Paris, Gener 1949.7. Esculturas de Picasso. Obra completa. Spies, Werner. Editorial G.G. Barcelona19718. Una aportació a l’escultura animalística catalana. Josep Pujol Montané (1893-
1978).  Diputació de Tarragona. Museu d’art  odern de Tarragona. Exposició 31 degener al 3 de març 1996.9. Catalunya en l’Espanya moderna 1714- 1983.  Exposición en el Centro Cultural Villade Madrid. 24 mayo- 24 junio 1983. Generalitat de Catalunya.

▪ Web
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pau_Gargallo
Museu Pablo Gargallo de Saragossahttp://www.aragob.es/edycul/patrimo/museos/gargallo.htm
Visita virtual al museu (bastant lenta)http://cmisapp.zaragoza.es/contenidos/museos/gargallo/virtual/index.htm
http://www.xtec.es/~jarrimad/contemp/gargallo.htmlUna entrevista interessant amb l’escultura Paz Fígares per conèixer el procés creatiude l’artista. Les seves obres són delicades i busca en moltes ocasions la temàtica infantil.
http://www.pazfigares.com/index.html
Museu Rodin (en francès)
www.musee-rodin.fr/
Camille Claudelhttp://www.musee-rodin.fr/accueil.htm

ARTISTES PRESENTS EN AQUEST LLIBRET
• Pau Gargallo
• August Rodin
• Arístide Maillol
• M. Àngel Buonaroti
• P. Picasso
• J. González
• M. Hugué
• X. Montsalvatge
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ESCULTURA I ESPAI
▪ Què és una escultura?
Una escultura és una figura en tres dimensions fabricada amb diversos material des del bronze alsreciclats.
A Occident l’escultura ha tingut una funció religiosa, política i decorativa. Actualment, esconsidera que l’escultura s’exposa per aconseguir en la persona que la contempla un plaerestètic.A Orient l’escultura sol tenir  una utilitat (Netsuke) o un significat religiós (Figura de Ku).Els japonesos tenen una llarga tradició en l’art de esculpir de forma molt sofisticada,passadors que denominen netsuke. Serveixen per lligar les bosses a les cordes que pengendels seus cinturons.Els tòtems són l’escultura més espectacular de l’art primitiu dels indis nord-americans:tsimshian, haida, kwakiutl, tlingit, bella coola i nootka. S’esculpien en zones de grans boscosdes d’Alaska fins a Washington. La mida oscil·lava entre els tes i els 30 m. Un tòtem era unsímbol de prestigi social i recollia la història de la família amb una complicada decoraciód’animals i símbols. Es col·locaven davant de les cases que només habitaven a l’hivern jaque eren nòmades. Quan s’acabava un tòtem i es col·locava, es feia una cerimònia on esrelataven oralment les llegendes allà esculpides, llegendes i mites dels avantpassats d’unafamília. La fusta utilitzada és la de cedre.Al llarg dels segles, a les primeres civilitzacions properes com Egipte i Mesopotàmia i a lazona europea d’Occident, l’escultura i l’arquitectura han anat paral·leles ja que moltesvegades, l’escultura formava part de l’edifici, com les cariàtides gregues, columnes ambfigura de dona que aguantaven els sostres dels edificis.Es pot dir que al segle XIX, a França i amb l’escultor Rodin, comença l’escultura moderna.De la mateixa època són Camille Claudel i Edgard Degàs. Aquest últim fa un collage ambles seves escultures, introduint materials com teles, sabatilles, tutús, amb els materialsescultòrics. La idea era que els objectes reals podien apropar l’espectador a l’escultura. Aprincipis del segle XX, l’art vol cercar allò que defineix els seus temps, el que representa lamodernitat i es moment en que es busquen noves formes i nous materials. D’aquesta èpocasón Constantin Brancusi, Jacob Epstein, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Naum Gabo,Pablo Gargallo, Salvador Dalí…La segona meitat del segle XX comença per un art de postguerra. Acabada la 2ª. GuerraMundial, Europa es replanteja la funció de l’art i l’escultura es fa més íntima. Es busquenels orígens en els materials tradicionals, els models ètnics d’altres cultures i les formesclàssiques. A Espanya, els artistes pateixen una postguerra i una dictadura, des del 1939,quan es va acabar la guerra civil que durarà fins la mort del dictador al 1975. L’escultura ésel reflex d’aquella societat. Els artistes que no han mort i han pogut exiliar-se, segueixenl’art europeu o americà. Són d’aquesta època: Henry Moore, Barbara Hepworth, ConstantinBrancusi, Alberto Giacometti, Eduardo Paolozzi, Marino Marini.A finals de segle Alexandre Calder157 i Joan Miró primer i Jeff Koons (Puppy, el gos del M.Gugenheim de Bilbao), Tony Cragg, Bill Woodrow que representen el canvi de centreartístic de Paris a Nova York i la utilització de materials diversos i quotidians que nonecessiten un coneixement i habilitat tècnica tan acurat com els escultors tradicionals.Aquest fet els permet posar més atenció en el procés artístic i concepció de la peça que enla tècnica d’elaboració.Les instal·lacions són el resultat d’un canvi d’ubicació de les escultures que fugen delsmuseus per apropar-se a l’espectador. La reacció dels que contemplen una obra en plena
                                               
157 Veure el llibret sobre el circ.
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natura és part de l’objectiu. La natura, el paisatge són transformats i utilitzats com a llocsper desenvolupar la instal·lació. Christo i Jeanne-Claude Christo, Anthony Caro, JosephBeuys i a Catalunya, Perejaume, són alguns exemples.

SUSANA SOLANO
Text: IMAGEN Y MEMORIA

“ Muchas son las experiencias que conforman la piel de nuestra vida. Pero algunasde ellas tienen la capacidad de penetrar como flechas en el interior de la existencia,alcanzando sin orden ni concierto determinadas zonas neurálgicas que constituyen
el motor de los actos, del pensamiento de los siempre intrincados resortessentimentales. Esas experiencias profundas –tan nuestras, sólo nuestras- acabanpor transformarse, inconsciente o voluntariamente, en un universo dominado por lamemoria y la imagen.

La imagen de la memoria se archiva fuera del tiempo, navegando en libertad por los irregularesespacios del yo, a la vez que se reserva el derecho de emerger u ocultarse a su antojo. Lametamorfosis de las experiencias que marcaron compases en nuestro ritmo vital supone, también,impulso y motivo para la creatividad, una forma de comunicación con el mundo cuando se haoptado por renunciar a la lógica convencional, a situar los hechos en un instante preciso y a valersede un lenguaje común a todos. Porque el arte atraviesa los vaivenes temporales y es, debe ser,rebelde a las convenciones.”         París 1989. Susana Solano. Aurora GarcíaArtistas españoles contemporáneos nº 6. Escultura.  Fundación Argentaria  Madrid 1997 (monografía)

▪ Biografía
Nascuda al 1946 a Barcelona. És, pot ser, l’escultora espanyola més conegudainternacionalment.En les seves escultures utilitza materials com el ferro, plom, malla metàl·lica als queincorpora a vegades, altres objectes.Les obres són una metàfora de records i vivències de l’artista i prenen una caràcter poèticfent referència a elements de la natura com l’aigua, la llum i la terra.El seu interès per altres cultures i el comportament de l’ésser humà en la natura, la porten ainvestigar altres medis com la fotografia i el dibuix.Actualment viu i treballa a Barcelona.
CICLE INICIAL

Records del viatge a Àfrica: Susana Solano

Lalibela és la ciutat on viatja Susana Solano i de la que ens parla en els seus records. Ésuna ciutat del nord d’Etiòpia, la segona ciutat santa del país, desprès d’Aksum. Es unimportant centre de peregrinació. Està situada en l’estat federal d’Amhara a 2.500 d’altitudsobre el nivell del mar (msnm) . El 2005 la seva població era de 14.668 persones, 7049homes i 7619 dones.
* * *
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Àfrica és moltes coses a l’hora: color, alegria, rituals, pobresa, treball, lluita, ingenuïtat…aixícom els seus contraris. Els olors son rebutjats algunes vegades quan la intensitat s’imposa ifereix els sentits./…/En el dia a dia, tot parla de la natura.
* * *Ibrahim de Darkoye m’ofereix un bol amb aigua i lluna.
* * *

Desprès de les pluges torrencials, a l’Àfrica l’aiguacorre fangosa per qualsevol lloc. Els infants juguen enella i, al sortir, els seus cossos brillen al sol.
* * *

* * *
Uns dels primers plaers en arribar a un aeroport africà es olorar i mastegar la densitat del’aire.

* * *
M’agraden els mercats acolorits; olorar i veure la vida; com la gent va i ve, com sónpresentats els productes i els rumors que envaeixen l’espai. Em ve a la memòria la plaça queocupava una dona gran en un mercat de Lalibela. Tenia com a únic producte a la venda,una llauna mitjana de tomàquet concentrat que va anar venen a cullerades, una a una, adiverses dones.

* * *Vam passar el dia amb els ferrers. Ens vam donar de menjar el to, una pasta molt espessade mill amb salsa de fulles de baobab – Habitualment, la dieta local és simple i nomésjustificada com un acte necessari – que va ser servida en un recipient comú disposat en unracó del  terra.
* * *En Lalibela, Getatxo em mira de reüll al llarg del dinar. Mai ha utilitzat els coberts.

* La presentació de l’activitat comença amb el power point que teniu al cd.

▪ Activitats:
Partim del conte que trobareu a la biblioteca pública 158:
                                               
158 Si no teniu aquest conte caldria un catàleg sobre escultura africana que trobareu fàcilment en qualsevolbiblioteca.
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SELLIER, MARIE I LESAGE, MARION. (2003) Àfrica, pequeño Chaca.Zaragoza: Edelvives
En aquest conte, a més de tenir unes meravelloses il·lustracions, es fa un recorregut perl’escultura africana a través de la història de les seves pàgines.Us proposem que fem una escultura a partir d’un cullerot o forquilla de fusta. Com podràobservar l’alumnat, les escultures estan fetes amb material de fusta i desprès pintades.Les culleres es solen comprar sense envernissar per això abans de pintar és necessari feruna passada amb cola i aigua que fa de tapa porus.Aquí proposem un exemple perquè pugueu portar una mostra, després cada infant ha defer el que desitgi una vegada vist i comentat el conte.Quan es seca la cola, es pinta de blanc i quan es seca, es dibuixen motius geomètrics per ladecoració similars als de la pàgina 24, anomenada màscara de pluja , de Burkina Faso. Totesles escultures representen éssers animats, déus o persones i per tant tenen ulls i boques oorelles…Per pintar la decoració es pot utilitzar el marró fosc i el marró vermellós. Elscolors de les escultures africanes solen mostrar els colors de la terra. També se li pot afegirplomes, corda, espart, petxines, boletes de collarets, petites pedres…Quan estigui seca li posem un petit clau de cap de cercle i es pengem afegint un nom a cadauna d’elles i explicant què representen. Per exemple: Akiri, la deessa de la bona sort. Cadainfant escriu acuradament, aquest petit text en un rectangle de cartolina marró o negre ambbolígraf daurat o platejat i el posarà al costat de la seva escultura. Àfrica, escultura i conte.Seria interessant consultar el mapa d’Àfrica. La forma d’aquest continent és molt atraientpels infants i fàcil de reconèixer.

CICLE MIG
Fotografia: Susana Solano

Al Balneari …La gent transitava en moviments lents per entre lesaigües;/…/Des del fons, apreciava que, al incidir enla superfície de l’aigua, el sol realitzava un tall en elscossos sense cap. Tot el que havia ficat sota l’aiguaes tallava, aparentment, al creuar la línia de lasuperfície. Buidant els pulmons d’aire i amb lacàmera fotogràfica protegida i submergida,observava…en el fons.

Al bosc…Estirada al terra, amb la càmera en moviment, vaig fotografiar el sostre format per la copadels arbres- el cel i la llum del sol com a límit- escoltant la remor  dels silencis.
* * *Totèmics, són els animals sagrats, com caimans o tortugues, que cohabiten amb la gent a lacasa familiar. Curiosament, se m’ha contagiat l’esperit dels animistes, o potser sempre elvaig tenir.
* * *
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Si pogués esborrar, possiblement esborraria les meves petjades.
▪ Activitats
A partir d’aquestes frases de Susana Solano, el comentari i la comprensió del que volen dirsempre amb el reforç d’imatges, proposem fer un safari fotogràfic. S’ha d’aconseguirimatges de la realitat. Encara que la imatge només tindrà dues dimensions el que ensinteressa és la representació de les coses que en tenen tres dimensions. I també, captartextures dels diferents materials que puguin formar part d’una escultura: metalls, terres,plàstics… Les persones són escultures vives. S’han de captar les accions que, congelades(tal com queden en una escultura), siguin interessants i comuniquin coses.També es busquen formes especials: ferros, blocs, portes, contenidors, obres…I finalment,objectes que per la seva disposició, resultin estèticament o comunicativament potents.

Per tant hem de “caçar”:
▪ Accions
▪ Formes
▪ Textures
▪ Colors
▪ Disposició en l’espai

Aquest material pot ser de molta utilitat en exercicis posteriors.El recull de les millors imatges poden conformar un àlbum o llibre sobre el tema escultòric.

CICLE SUPERIOR
Cap espai cap en cap espai 159
Heu provat de ficar el mar en un altre espai?Us podríeu portar la gran duna a la vostra habitacióO la jungla al jardí de casa?
Cap espai cap en cap espai.
Per això he creat espais propisEspais d’imaginacióOn hi guardo jungles amb lleonsFuriosos oceans,Deserts interminables,Espais blaus de gel…
Qui diu que cap espai cap en cap espai?
Silenci i soledatUna gàbia buida.
                                               
159 El títol traduït al català, s’agafa del text de Fernando Gómez Aguilera, Nada cabe en nada, que forma part delllibre de Susana Solano, Muecas.(1999). Cap espai cap en cap espai i Silenci i soledat són creació del’autora per aquest treball.
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Un llit desfet.Un carrer de matinada.La presó.La radio a la niten una habitacióil·luminada per una bombeta de 40  vats.
Esther Ropero

* * *
¿Por qué estamos aquí?Éste no es nuestro lugar.¿Habrá un lugar para nosotrosen alguna parte?
Tal vez nos defina, como la luz al día, no tener un lugar en ningún sitio.Pero también nos define que podemoscrear un lugar.
Y sólo se encuentra algoEn un lugar que se crea.Hasta se encuentra uno a sí mismo,Si es posible encontrarse.
Roberto Juarroz
▪ Activitats
Es treballa a partir dels poemes Cap espai cap en cap espai i Silenci i soledat.
Cap espai cap en cap espai
Els deserts són espais d’una immensitat que commou a les persones que tenen la sort deviure aquesta experiència de contemplació. El silenci, la llum, la calor o el fred, el vent i lesolors. Un pot imaginar cada una d’aquestes sensacions menys les olors, ja que aquestess’han de sentir primer per associar-les a l’escena.El que tractarem aquí és de sentir la sensació d’un espai immens i la problemàtica que portael voler representar-los en un altre escenari, per exemple el museu.Una de les coses que porta el viatger és la maleta o la motxilla i, mentre dura el viatge la vaomplint d’objectes que, al contemplar-los en un altre temps i un altre espai, li recordaran laseva experiència perquè són símbols de vivències, espais i sensacions.La nostra motxilla porta un quadern de viatge 160 , una ampolla plena de sorra del desert, unaltra que conté el seu aire, fotografies i una cantimplora buida. També porta un granmocador que es feia servir per protegir-se el cap al llarg del dia.

                                               
160 Us recomano el quadern de Malí de Miquel Barceló, el conte Africa, pequeño Chaka que trobareu a labibliografia, el catàleg de l’exposició Deserts o qualsevol altre que contingui imatges de qualitat i dibuixos.Veieu en el llibret sobre Mediterrània, la documentació sobre Barceló.
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www.zonagratuita.com/.../desiertos01.htm

Fem el joc. Comencem per les ampolles. Abocarem la sorra en un recipient perque lapuguin tocar. És coneguda. A poder ser, ha d’estar calenta. Desprès les olors. L’ampolla hade ser d’aigua neta i per tant no s’ha de reconèixer l’olor del desert. Si hagués qualsevolpersona que ha anat al desert de vacances, podríem treure profit de la seva experiènciaintentant que col·labori amb nosaltres descrivint una olor als companys que en realitat nosent però que explicaríem per la seva experiència, en un joc preparat.  Finalment s’invita arealitzar en un futur aquest viatge per poder gaudir de les olors. Les olors són dels recordsmés difícils d’emportar-se perquè es desvirtuen en ambients diferents, sobre tot tancontaminats com el nostre.Miren els contes, toquen i es col·loquen el mocador i finalment treballem les imatges.Aquestes contenen colors, formes, textures que han d’extreure i passar-les primer a unarepresentació bidimensional en el seu quadern o en un full.
Si és estiu, proposem fer la següent activitat enuna platja de sorra fina. Formaran grups i crearanescultures a partir de la sorra i aigua en uns espaisque emmarcarem prèviament.

Al seu món de sorra. Aixado. Oli sobre tela

http://www.comercialcenter.com/aixado/

 I si és hivern proposem un treball amb papers de colors que, mitjançant la superposició decapes, treballin les formes i els colors a partir de les fotografies.
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Elogi de l’aigua. Chillida. Estudi en paper.
www.navedelarte.com/images

VIURE I SENTIR L’ESPAI
CICLE MITJÀ

Exercicis per prendre consciència de l’espai
Aquests exercicis pretenen que els infants siguin conscientsdel procés mental que fan a l’hora de percebre un espai.Aquest fet els porta a analitzar el mateix concepte d’espai.En aquestes situacions l’ésser humà ha de prendreconsciència de (aprehendre) l’espai per, posteriormentubicar-se i saber orientar-se, es a dir, desenvolupar-se en aquest medi.L’espai aeri o terrestre (entès aeri com l’atmosfera que ens rodeja) i l’aquàtic funcionen dela mateixa manera, però és més còmode per nosaltres desenvolupar-nos en un espaiterrestre.Es necessita un espai buit on desenvolupar l’experiència o que permeti deambular per ell.
1. Els sentits i l’espai I. Es fan parelles. Cada parella ha d’escollir un so per comunicar-se. El so pot estar produït per un instrument, un objecte o la pròpia persona. De laparella, una persona seu i l’altra es col·loca al centre de l’espai (sempre s’ha d’utilitzaraquesta paraula al llarg de l’exercici) amb una vena als ulls. Desprès de desorientar alsseus companys fent-los donar voltes o desplaçant-los, els asseguts en cercle emeten elssorolls en un to molt baix. Es van emetent els sons de diferents maneres i intensitatsper captar l’atenció de la persona que haurà d’orientar-se en l’espai pel so, no per lavista, fins a trobar la parella corresponent.
Conclusió: Per prendre consciència de l’espai utilitzem els sentits de la vista i l’oïda.
2. Els sentits i l’espai II. El segon exercici pretén la reflexió sobre la consciència d’espaia través del sentit del tacte, l’olfacte i el gust. Ara seran els asseguts, els que es tapen elsulls, anul·lant així un sentit. S’han construït una sèrie de camins on s’interposen capsesamb una textura determinada. L’objectiu és trobar la capsa que conté l’olor que buscacada infant. Dins de cada capsa hi ha un caramel (es pot substituir per un altra aliment,es tracta de que intervingui el sentit del gust i l’olfacte) de diferents sabors i que han dedefinir i reconèixer. En realitat, el que interessa és la orientació que facin des de l’inici ala capsa que els hi correspon localitzar.Conclusió: Per prendre consciència de l’espai utilitzem els sentis del tacte, l’olfacte i elgust.

3. Les dimensions de l’espai. Es tracta de localitzar objectes en l’espai. Uns aniranarrossegant-se pel terra, altres de genolls i la resta dempeus. Els objectes han d’estardisposats a diferents nivells de manera que els que s’arrosseguen no puguin veure certsobjectes i els que van drets tampoc. Dalt d’un armari, sota l’armari…Cada grup ha dereunir un nombre determinat d’objectes sense variar la posició assignada. Es valoral’organització del grup.Conclusió: La situació en l’espai comporta realitats diferents. La concepció de l’entorndepèn de la perspectiva des de la qual es percep. Geogràficament parlant, el paisatge on es
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viu comporta percepcions de l’entorn diferents (grans extensions, urbs, bosc, desert…) Perdesenvolupar-se en un espai, l’organització del grup humà és un recurs.
Per desenvolupar-se en l’espai utilitzem tres coordenades cartesianes:A dalt – a baixDreta – EsquerraDavant – Darrere
Quan els objectes del nostre entorn es mouen (o nosaltres mateixos, el movimentés una constant en la natura) entra com a nova variable, el temps.

4. Els records i l’espai. Les persones i els animals tenen un fort lligam amb el seu espai,l’espai vital. Els gossos marquen l’espai fent pixades en els límits del territori per avisarals altres per la olor pròpia. La vida va paral·lela als espais i de fet, quan recordem, esnecessiten de referents espacials que situen aquest record.
Records d’infància Susana Solano

De petita, quan estava amb els meus pares, jugava amb la sorra i, dins de l’aigua, al mar,observava com les ones trencaven a sobre meu. Els seus rínxols despentinats en feienenroscar-me en els seus girs i, abandonada en la seva densitat, observava els espais senselímits. Va aparèixer el temor i el respecte a l’abisme de la profunditat, pel color de lesaigües.
Susana Solano

Parlant del cos, 1995

Aquest últim exercici porta a la realització individual d’una escultura que ha d’ocuparun espai i que amb el seu o el nostre moviment tindrà una quarta dimensió: el temps.Es necessita del record individual, verbalitzat i d’un exercici metafòric que transformiaquests record en una escultura.Una vegada decidit quin és el record sobre el que treballaran, seria convenient que perla següent sessió on es verbalitza el record davant dels companys, aportessin material
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visual com fotografies, roba, objectes…Aquest record l’han de portar escrit en lallibreta de projectes i si és possible s’enganxen les fotos o fotocòpies.Al llarg de la sessió es va verbalitzant i analitzant aquest record al que se li atribueix unespai: gran, petit, mitjà i a partir d’aquí tots els adjectius possibles. També colors,textures, olors, sensacions, es relacionen amb materials, tècniques…En la següent sessió i per donar eines als infants sobre els tipus d’escultura que podenfer, els hi mostrarem una bateria d’imatges amb una petita explicació de materials iconfecció, tot remarcant que només és una mostra i que les possibilitats són infinites.S’escull escultures, els materials de les quals siguin fàcils de trobar o imitar i larealització no comporti grans problemes tècnics.L’alumnat haurà de decidir quins són els materials adients del que enganxen una petitamostra a la llibreta de projectes, colors, materials i la tècnica que utilitzaran.Dibuixen uns esquemes de l’escultura a la llibreta. En el moment de la realitzacióhan de tenir molt clar què és el que necessiten i com ho faran. Es dedica una sessió aexplicar els primers passos de cada escultura. Per una major organització caldria ajuntar elsinfants segons la tècnica i treballar en grups. Això els permet cercar ajuda en el grup i serindependents a l’hora de treballar i disposar del material. El professorat ha de ser una guiad’ajuda, mai pot implicar-se en el significat de la peça o fer judicis estètics.
Materials: Reciclats: objectes, papers, fustes, roba, peces metàl·liques…; argila, papermaché, filferro i tenaces, pedres, pintures, mobiliari, pòsters i fotografies, capses desabates, paper de tota mena i cartrons, joguines.

La carícia d’un ocell
1967

Joan Miró
Fundació Miró
Bronze pintat.
311 x 111 x 38 cm.
Donació de l'artista

Platja, 1990
PEREJAUME
Fotografia color i marc
de fusta daurada amb pa
d’or
35,5 x 203,5 x 365 cm

Intermedi 1991
Joan Brossa
Tècnica mixta
Objectes diversos
117 x 280 x 130

País. 1986
Joan Brossa
Tècnica mixta
Objectes diversos

Contes. 1986
Joan Brossa
Tècnica mixta
Objectes diversos

Equilibri
Paz Fígares
Bronze i acer

Pedra
Eduardo Chillida
Museu Chillida Leku

Composição 09
Pedro Calapez
acrílic sobre alumini
146 x 80,5 x 36 cm
2005

Composição 16
Pedro Calapez
acrílic sobre alumini
102,5 x 218,5 x 40,5 cm
2005
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F. Stella Home que camina
Giacometti.

Mòbils. Alexander Calder Kirili

A Joana
Susana Solano
Acer inoxidable
30 x 380 x 280 cm
2003

 Vull donar-te la
paraula.
Susana Solano
Ferro galvanitzat i teixit
metàl·lic.
202 x 197 x 70 cm
2003

Cercle: Casus Belli II,
1997.
Susana Solano

Torre de Lalibela.
Susana Solano

La llanterna III
Susana Solano
Ferro galvanitzat i acer
inoxidable.
110,5 x 474 x 100,5 cm.
2003

Una bona estona. Patrícia Yossen Pruvost .
Escultura en fang

CICLE SUPERIOR
ESPAI
Aquesta activitat proposa una reflexió sobre el que representa l’espai. Per començar, si espregunta a un infant què és l’espai?, la resposta estarà limitada a un significat, potser a dos.Per tant, el primer objectiu és conèixer una bona part de significats de la paraula espai.Cada definició ha d’estar escrita en un full de manera que si els pengem tots a la paret unavegada llegits, es puguin llegir a distància. L’alumnat comença la sessió disposant-se encercle i es reparteixen les definicions, que hauran d’anar llegint i penjant a la paret. Amesura que es llegeix, es va explicant i parlant sobre el concepte i cada persona aporta lesseves opinions. (Filmeu la sessió)En acabar, s’explica part del treball que aquesta vegada serà en grup, 16 grups per duesclasses.L’escultura ocupa un espai de tres dimensions. La seva contemplació incorpora el temps. Jaque l’escultura és espai, l’objectiu és definir aquest espai mitjançant una escultura. Es a dir,que cada grup s’haurà de posar una meta: comunicar a la resta de públic que contempli laseva obra, una accepció del concepte d’espai. Això que pot semblar tan difícil és el queentre tothom s’haurà d’aprendre.Es reparteix als grup les definicions i se’ls hi dóna una capsa amb la que hauran d’iniciar eldesenvolupament del projecte. Per exemple:
▪ Separació entre les línies o entre lletres o paraules d’una mateixa línia dels text imprès.Dins de la caixa hi ha tot tipus de lletres, amb relleu, de joguina, en paper, tipus i tot el quetrobem. També hi ha diaris, llibres petits, tota mena d’objectes relacionats amb el textimprès. El contingut d’aquesta caixa es podrà veure enriquit amb aportacions de l’alumnat.Es fa un primer intent de representar el concepte. Es comenta l’aportació de cada grup.La següent sessió caldrà començar. Sempre hi trobaran un material per treballar comcordes, pegament, pintures…en la sala, a l’abast de tothom.16 definicions d’espai a partir del diccionari:
▪ Extensió que conté tota la matèria existent.
▪ Part que ocupa cada objecte sensible
▪ Capacitat de terreny, lloc.
▪ Transcurs de temps entre dos esdeveniments
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▪ Lentitud, tardança. Aquesta definició del castellà, es refereix a “despacio” derivada de“de espacio”.
▪ Distància entre dos cossos
▪ Separació entre les línies o entre lletres o paraules d’una mateixa línia dels text imprès
▪ Programa o part de la programació de radio o televisió. Espai informatiu.
▪ Distància recorreguda per un mòbil en cert temps
▪ Separació entre les ratlles del pentagrama
▪ Esbarjo, diversió.
▪ Regió de l’Univers que es troba més enllà de l’atmosfera terrestre.
▪ Militar. En les fortificacions, el que, no sent vist pels defensors, no pot ser batut pel focd’aquests i , per tant, queda indefens.
▪ Astro. El que ocupen les òrbites dels planetes en el seu moviment al voltant del sol
▪ Àmbit territorial que necessiten les col·lectivitats i els pobles per desenvolupar-se.
▪ Irreal, fingit per la fantasia.
Les capses tenen l’objectiu de facilitar la relació entre significat i la realitat, el món tangibledels sentits. Per tant, es poden relacionar amb qualsevol objecte, imatge, notícia…quepugui suggerir la definició.Imaginem que en la definició de
▪  Lentitud, tardança. Trobem a la capsa una sèrie de fotografies de cargols.

Els cargols tenen la característica de ser lents segons els nostre ritme del temps. Ésun bon exemple que enllaça amb les dues paraules: lentitud, tardança. També s’observa queel concepte cargol s’aplica per la forma de la closca i per exemple, a una escala que faciespiral, se l’anomena, escala de cargol.Bé, però no oblidem que es tracta de representar l’espai segons el concepte delentitud, tardança. Com representarien a partir d’aquestes imatges aquest concepte?.Inevitablement s’ha de recórrer a la relació que s’estableix entre espai i temps. Mentre mésgran es un espai a recórrer, més temps es necessita. S’arriba tard si has establert una horad’arribada.A un infant se li acudeix que poden construir una escala molt llarga, però com? Nocal que sigui de grandària real, simplement es necessita un element comparatiu que facicomprendre la mida. Construïm una escala de cargol llarga i col·loquem en un extrem unninot ben petit. En observar l’escena en conjunt ens fa la sensació d’escala gran.Ara s’ha de buscar una situació que parli de lentitud. La figura representa unapersona gran que sabem que pujarà a poc a poc o un bebè que gateja o un gos de potescurtes. Ja tenim la lentitud, ara parlem de arribar tard. Per què arriba tard? Què li estàesperant a dalt: la mort al vell, el gelat desfent-se al bebè, un os que es disputa amb un ocellel gos. Mans a l’obra!
La presentació de l’activitat és llarga i haurem de donar moltes però és el que cal enaquesta edat. Costarà de fer cada una de les reflexions però aquesta acció de buscar imatgesper representar conceptes ens la facilitarà el contingut de la capsa. El que l’alumnat ha de
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fer, és començar a veure més enllà del que és evident. I si en un principi l’infant necessital’aportació d’imatges, arribarà un moment en que les buscaran per sí mateix.
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ÍNDEX
▪ Escultura i espai

Què és l’escultura?                     Susana SolanoCicle inicial: Susana Solano i l’ÀfricaCicle mitjà : L’àlbumCicle superior: Reflexions sobre  el concepte d’espai

▪ Viure i sentir l’espai
Cicle mitjàCicle superiorDocumentació
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ATENCIÓ:

El format dels llibrets no correspon a un  DIN A4
sino a un quadrat de 21 x 21.

Per això la presentació digital difereix de l’original impres.


