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PRE-TEST ART CONTEMPORANI 
  

Data:                  Curs: Sexe: Edat: 

 

Has anat alguna vegada a algun museu d’art?    Mai 

 Sí, amb l’escola  

 Sí, amb l’escola, amb la família, amics... 

Has anat alguna vegada a algun museu o centre d’art contemporani (art actual)?  

 Mai 

 Sí, amb l’escola  

 Sí, amb l’escola, amb la família, amics... 

 
 
1. Defineix el que és per tu una obra d’art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Per a què creus que pot servir una obra d’art? Selecciona amb una creu les finalitats que 

et semblin correctes. 
 

Per decorar i embellir 
 

 

Per expressar i comunicar les emocions de l’artista 
 

 

Per explicar històries 
 

 

Per fer reflexionar sobre alguna cosa 
 

 

Per simbolitzar alguna idea 
 

 

Per passar una bona estona 
 

 

Altres 
..................................................................................................... 
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3. Habitualment, classifiquem aquesta obra artística com una pintura.  
 
 
Com classificaries les següents obres i manifestacions artístiques?  
 

   

 
1.......................... 

 
2...........................   

 
3........................... 

 

   
 
 

 
4............................. 

 
5............................. 

 
6....................... 

 

 
 

 
 

 
 

 
7...................... 

 
8.................... 

 
9.................... 

 
10........................ 
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4. Què creus que és més important en una obra d’art? Enumera les respostes per ordre 

d’importància dins les caselles. 
 

Que sigui bella, bonica 
 

 

Que expressi emocions 
 

 

Que estigui molt ben feta 
 

 

Que faci reflexionar sobre alguna cosa 
 

 

Que sigui innovadora, original 
 

 

Altres 
............................................................................................................................. 

 
 
 
5. Anota les tècniques i procediments per realitzar obres artístiques que coneguis o recordis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Observa les següents imatges i objectes i contesta en les caselles annexes:  
 

 

6.1. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

6.2. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 
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6.3. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

6.4. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

6.5. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

6.6. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

6.7. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 
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6.8. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

6.9. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

6.10. 
Consideres que 
és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 
 
 
 
 
http://video.google.es/videoplay?docid=-
1952399055320346450&q=cine+clasico&total=253&start=10&num=10&so=0&type=search&
plindex=1 
 
 
Viaje de chihiro 
http://es.youtube.com/watch?v=ey9yuBwgZmk&feature=related 
 
 
http://es.youtube.com/watch?v=E3yRjJen5L8&feature=related 
 
 
http://es.youtube.com/watch?v=rOrEnKcpwMM   trailer oficial 
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Post-test 3r ESO 
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POST-TEST ART  CONTEMPORANI 
  

Nom:                  Data: Curs: Edat: 

 
 
Llegeix atentament les següents preguntes i encercla la/les respostes que et semblin correctes: 

 

1. Tria la definició que et sembli més encertada sobre el concepte d’obra d’art. 

a. és una manera d’expressar sentiments 

b. és un objecte, acció o producte fet per un artista famós 

c. és una pintura, escultura o qualsevol cosa que està molt ben feta 

d. és un objecte, acció o producte que la cultura determina com a artístic 

e. és un objecte, acció o producte creat amb una intenció principalment estètica 

 

2. Qui creus que pot definir què és art? 

f. els mitjans de comunicació 

g. els entesos en art i les institucions culturals (museus, centres culturals...) 

h. l’escola i la família 

i. el propi públic 

j. tots els casos anteriors 

 

3. Què creus que és més important en una obra d’art? Enumera les respostes per ordre 

d’importància dins les caselles. 

k. que sigui bella, bonica 

l. que expressi i transmeti emocions 

m. que estigui molt ben feta 

n. que faci reflexionar sobre alguna cosa 

o. que sigui innovadora, original 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

4. Per a què creus que pot servir una obra d’art? Selecciona la/les finalitats que et semblin 

correctes. 

p. per decorar i embellir 

q. per expressar i comunicar les emocions de l’artista 

r. per explicar històries 

s. per fer reflexionar sobre alguna cosa 

t. per simbolitzar alguna idea 

u. per passar una bona estona 

v. totes les finalitats poden ser correctes 
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5. Quina creus que és la funció introduïda per les obres d’art contemporani (obres actuals)? 

w. Religiosa 

x. Expressiva 

y. Simbòlica o ritual 

z. Crítica, provocativa 

aa. Lúdica 

 
6. Classifica les següents obres i manifestacions artístiques segons alguna d’aquestes tècniques 

o procediments:  

PINTURA, ESCULTURA, INSTAL·LACIÓ, VIDEOINSTAL·LACIÓ, ARQUITECTURA, DIBUIX, 

GRAVAT, ART PER ORDINADOR, FOTOGRAFIA, DISSENY, PERFORMANCE 

 

1. ................................ 

2. ................................ 

3. ................................ 

4. ................................ 

5. ................................ 

6. ................................ 

7. ................................ 

8. ................................ 

9. ................................ 

10. ................................ 

 

7. Una obra artística pot canviar la seva funció? Per què? Explica-ho o posa’n un exemple. 
 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 
8. a) Quina funció pot tenir la instal·lació de Joan Brossa titulada “Intermedi”? b) Què creus que 

significa l’”intermedi”? 
 

a)................................................... b)................................................... 

 
 

9. Enumera 5 gèneres cinematogràfics i el nom d’una pel·lícula de cadascun d’ells.  
 

1................................................................... 

2................................................................... 

3................................................................... 

4................................................................... 

5................................................................... 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

................................................................
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Quin és el procés per realitzar un projecte artístic? Enumera’n cinc passos essencials. 
 

1................................................................... 

2................................................................... 

3................................................................... 

4................................................................... 

5....................................................... 

 

10. Com faries una instal·lació en la que volguessis transmetre la idea de TRISTESA a l’aula on 
ets? 

Explica-ho de manera detallada i, si cal, ajuda’t d’algun dibuix/esquema. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
11. Observa les següents imatges i objectes i contesta en les caselles annexes:  
 

 

a. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 
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b. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

c. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 
 
 
 

 
Avalua l’experiència d’aquestes classes. Valora les següents qüestions: 
 
1. Què t’ha semblat la manera d’impartir les classes? 

1. dolenta 2. estranya 3. normal 4. bona 5. molt bona 

 
2. T’han interessat els continguts? 

1. molt poc 2. poc 3. normal 4. força 5. molt 

 
3. Com valoraries la teva participació? 

A la classe 1. nul·la 2. escassa 3. normal 4. bona 5. molt bona 

Al projecte 1. nul·la 2. escassa 3. normal 4. bona 5. molt bona 

 
4. Què t’ha semblat més interessant de les classes? Pots marcar 1 o vàries respostes. 

a. el diàleg b. l’ús del projector i les 
visites a internet 

c. les imatges d. els temes tractats e. els exercicis 
proposats 

 
5. Què et va semblar l’exposició de Marina Núñez exposada a La Panera. 

1. no em va agradar 2. curiosa 3. bé 4. interessant, original 5. molt interessant 

 
 
Si vols afegir algun comentari (aspectes, coses que hagis trobat a faltar; coses que t’hagin sorprès; coses que 
no t’hagin agradat; sensacions...) 
.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
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Post-test 4t ESO 
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POST-TEST ART  CONTEMPORANI 
  

Nom:                  Data: Curs: Edat: 

 
 
Llegeix atentament les següents preguntes i encercla la/les respostes que et semblin correctes: 

 

1. Tria la definició que et sembli més encertada sobre el concepte d’obra d’art. 

a. és una manera d’expressar sentiments per simbolitzar i explicar històries 

b. és un objecte, acció o producte fet per un artista famós 

c. és una pintura, escultura o qualsevol cosa que està molt ben feta 

d. és un objecte, acció o producte que la cultura determina com a artístic 

e. és un objecte, acció o producte creat amb una intenció principalment estètica 

 

2. Qui creus que pot definir què és art? 

a. els mitjans de comunicació 

b. els entesos en art (historiadors, crítics d’art...)  

c. l’escola i la família 

d. el propi públic 

e. les institucions culturals (museus, centres culturals...) 

 

3. Què creus que és més important en una obra d’art? Enumera les respostes per ordre 

d’importància dins les caselles. 

a. Que sigui bella, bonica 

b. Que expressi i transmeti emocions 

c. Que estigui molt ben feta 

d. Que faci reflexionar sobre alguna cosa 

e. Que sigui innovadora, original 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

4. Per a què creus que pot servir una obra d’art? Selecciona amb les finalitats que et semblin 

correctes. 

a. Per decorar i embellir 

b. Per expressar i comunicar les emocions de l’artista 

c. Per explicar històries 

d. Per fer reflexionar sobre alguna cosa 

e. Per simbolitzar alguna idea 

f. Per passar una bona estona 



5. Quina creus que és la funció aportada per les obres d’art contemporani (obres actuals)? 

a. Religiosa 

b. Expressiva 

c. Simbòlica o ritual 

d. Crítica, provocativa 

e. Lúdica 

 
6. Classifica les següents obres i manifestacions artístiques segons alguna d’aquestes tècniques 

o procediments:  

PINTURA, ESCULTURA, INSTAL·LACIÓ, VIDEOINSTAL·LACIÓ, ARQUITECTURA, DIBUIX, 

CÒMIC, GRAVAT, FOTOGRAFIA, DISSENY, PERFORMANCE, CINEMA, CINEMA D’ANIMACIÓ 

 

1. ................................ 

2. ................................ 

3. ................................ 

4. ................................ 

5. ................................ 

6. ................................ 

7. ................................ 

8. ................................ 

9. ................................ 

10. ................................ 

 

7. Quina de les imatges següents pots relacionar amb els moviments artístics de la primera 

meitat del segle XX? 

CUBISME, SURREALISME, FUTURISME, FAUVISME, ABSTRACCIÓ, DADAISME, RAIONISME 

 
1................................................................... 

2................................................................... 

3................................................................... 

4................................................................... 

5...................................................................

 
 

8. Observa les següents imatges i objectes i contesta en les caselles annexes:  
 

 

a. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 
 
 
Glòria LLompart                              Pàgina 22
  



 

b. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

c. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 
 
9. Quin és el procés per realitzar un projecte artístic? Enumera’n cinc passos essencials. 
 

1................................................................... 

2................................................................... 

3................................................................... 

4................................................................... 

5.................................................................. 

 

 
10. Què és per a tu més important en el disseny: la FORMA o la FUNCIÓ. Raona la resposta a partir 

de l’exemple. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fes-ne un nou disseny a l’espai del requadre: 
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11. Fes les vistes en dièdric a partir de la peça proposada. Anomena quina és la planta, l’alçat i el 

perfil. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
De manera voluntària, avalua l’experiència d’aquestes classes. Valora les següents qüestions: 
 
1. Què t’ha semblat la manera d’impartir les classes? 

1. dolenta 2. estranya 3. normal 4. bona 5. molt bona 

 
2. T’han interessat els continguts? 

1. molt poc 2. poc 3. normal 4. força 5. molt 

 
3. Com valoraries la teva participació? 

A la classe 1. nul·la 2. escassa 3. normal 4. bona 5. molt bona 

Al projecte 1. nul·la 2. escassa 3. normal 4. bona 5. molt bona 

 
4. Què t’ha semblat més interessant de les classes? Pots marcar una o vàries respostes. 

a. el diàleg b. l’ús del projector i les 
visites a internet 

c. les imatges d. els temes tractats e. els exercicis 
proposats 

 
5. Què et va semblar l’exposició de Marina Núñez exposada a La Panera. 

1. no em va agradar 2. curiosa 3. bé 4. interessant, original 5. molt interessant 

 
Si vols afegir algun comentari (aspectes, coses que hagis trobat a faltar; coses que t’hagin sorprès; coses que 
no t’hagin agradat; sensacions...) 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
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Post-test 3r ESO USEE 
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POST-TEST ART  CONTEMPORANI 
  

Nom:                  Data: Curs: Edat: 

 
 
Llegeix atentament les següents preguntes i encercla la/les respostes que et semblin correctes: 

 

1. Tria la definició que et sembli més encertada sobre el concepte d’obra d’art. 

a. és un objecte o acció fet per un artista famós 

b. és un objecte o acció que la cultura determina com a artístic 

c. és un objecte molt ben fet 

 

2. Qui creus que pot definir què és art? 

a. el públic 

b. els entesos en art i les institucions culturals (museus o centres culturals) 

c. els entesos en art, les institucions culturals, els mitjans de comunicació (tele, ràdio), 

l’escola i el públic 

 

3. Què creus que és més important en una obra d’art? Enumera les respostes per ordre 

d’importància dins les caselles. 

a. que sigui bella, bonica 

b. que expressi i transmeti emocions 

c. que estigui molt ben feta 

d. que faci reflexionar sobre alguna cosa 

e. que sigui innovadora, original 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

4. Per a què creus que pot servir una obra d’art? Selecciona la/les finalitats que et semblin 

correctes. 

a. per moltes coses: per fer reflexionar sobre algun problema, per expressar sentiments, 

per decorar, per entretenir-se  

b. per decorar 

c. per explicar històries 

 

5. Quina creus que és la principal funció de les obres que hem vist a classe i al centre d’art “La 

Panera”? 

a. representar les nostres creences religioses (funció religiosa) 

b. fer-nos pensar sobre temes actuals com el consumisme o les nostres pors (f. crítica) 

c. decorar sales i parets (funció decorativa) 
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6. Encercla el concepte que defineix més bé les següents obres i manifestacions artístiques:  

 

1. PINTURA / DISSENY 

2. PINTURA / INSTAL·LACIÓ 

3. ARQUITECTURA / PERFORMANCE 

4. ESCULTURA / DIBUIX 

5. INSTAL·LACIÓ / VIDEOINSTAL·LACIÓ 

6. GRAVAT / ARQUITECTURA 

7. ESCULTURA / INSTAL·LACIÓ 

8. DIBUIX / INSTAL·LACIÓ 

9. FOTOGRAFIA / ESCULTURA 

10. FOTOGRAFIA / PERFORMANCE

 

11. Una obra artística pot canviar la seva funció? Per què? Explica-ho o posa’n un exemple. 
 
 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 
 

12. a) Subratlla quina funció pot tenir la instal·lació de Joan Brossa titulada “Intermedi”?  
 

d. EXPRESSIVA: vol expressar el seu sentiment sobre la guerra 
 
e. CRÍTICA: vol criticar la guerra i ens vol fer pensar que en els moments de pau, el so 

de les armes no sona 
 

f. LÚDICA: vol animar-nos a participar i passar-nos-ho bé en un concert amb armes 
 
 
 

13. Enumera 3 gèneres cinematogràfics i el nom d’una pel·lícula de cadascun d’ells.  
 

1................................................................... 

2................................................................... 

3................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

.................................................................. 

 
14. Explica el procés que vau seguir per realitzar el vostre projecte artístic sobre el cos humà.  

 
 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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15. Com faries una instal·lació en la que volguessis transmetre la idea de TRISTESA? Intenta 

imaginar com ho faries a l’aula on ens trobem fent l’examen. 
 

a) Quines imatges posaries? On les posaries? 
 

b) Posaries algun altre material? Canviaries els objectes que hi ha ara a la classe? Quins? 
N’afegiries algun o ho deixaries més buit?  
 
c) S’escoltaria alguna música o algun soroll? 
 
Explica-ho de manera detallada i, si cal, ajuda’t d’algun dibuix/esquema. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Observa les següents imatges i objectes i contesta en les caselles annexes:  
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a. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 
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b. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 

c. Consideres 
que és art?  

 Sí              

 No 

Per què? 

 
 
 
 

 
Avalua l’experiència d’aquestes classes. Valora les següents qüestions: 
 
1. Què t’ha semblat la manera d’impartir les classes? 

1. dolenta 2. estranya 3. normal 4. bona 5. molt bona 

 
2. T’han interessat els continguts? 

1. molt poc 2. poc 3. normal 4. força 5. molt 

 
3. Com valoraries la teva participació? 

A la classe 1. nul·la 2. escassa 3. normal 4. bona 5. molt bona 

Al projecte 1. nul·la 2. escassa 3. normal 4. bona 5. molt bona 

 
4. Què t’ha semblat més interessant de les classes? Pots marcar 1 o vàries respostes. 

a. el diàleg b. l’ús del projector i les 
visites a internet 

c. les imatges d. els temes tractats e. els exercicis 
proposats 

 
5. Què et va semblar l’exposició de Marina Núñez exposada a La Panera. 

1. no em va agradar 2. curiosa 3. bé 4. interessant, original 5. molt interessant 

 
 
Si vols afegir algun comentari (aspectes, coses que hagis trobat a faltar; coses que t’hagin sorprès; coses que 
no t’hagin agradat; sensacions...) 
.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
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Guió del grup de discussió 
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GUIÓ PER AL GRUPs DE DISCUSSIÓ 

 

 

1. Què us ha semblat tot això de l’art/ l’art contemporani? 

2. Us ha agradat? Per què? Quines sensacions us ha produït ? 

3. Què us han semblat les classes fetes a partir de la meva recerca? 

a. Els temes que hem vist? 

b. La manera de fer-les? El diàleg, les activitats... 

c. El fet que fossin més teòriques a partir d’imatges, de l’observació i el diàleg? 

d. Les vostres sensacions. Com us hi sentíeu? 

e. Les observacions del professorat. Us molestava? 

4. Us ha agradat fer el projecte ? Com heu vist el fet de dissenyar una instal·lació, o 

una performance… ? 
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Transcripció dels grups de discussió 
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GRUP DE DICUSSIÓ 3r ESO, 27 de maig, 4a hora (12:15-13:05) 
 
 
TRANSCRIPCIÓ 
 

uè us 

Ho penseu i si voleu us ho apunteu i ara en parlem. 

 les 
 

der 
participar tots, dir diferents opinions i, no sé. 
E- D’acord, algú li vol rebatre? 

, estic d’acord amb ella. No sé, la classe m’ha agradat molt perquè 
en lo que portem de curs no hem fet cap classe així, molt interessant a la vegada. I aquesta manera de 

 deies en cap classe no volies dir la de visual i plàstica, si no en cap altre 
eneral, en les dos. I no sé, també, hem aprofunditzat en el 

 vist mai, o sigui, aquella del llac... no ho havia vist mai. I 

t que 
rimer cop... 

olt? 
Izaskun- Aquella d’un home que surt empaquetat 
Jordi- Ah, sí, aquella 
Tots- aaah 
E- la del “pollastre”, bé, que li dèieu el pollastre, però que era un home... 

leta així que surt. És una cosa quotidiana i és un shock. 

Què us ha semblat tot això que hem vist a classe sobre l’art contemporani? Us ha agradat? Q
ha semblat? Com us heu sentit? Us ha agradat? 

 
E-Qui comença? 
Nisha- Va, jo mateixa. Bueno, jo crec que és una cosa que està bé per sortir del que sempre es fa a
classes de plàstica, que s’estudia sempre lo més clàssic i tal i, no sé, és una manera més... d’atansar-se a
l’art més actual i és més interessant potser. I la forma de les classes m’ha semblat més interactiva, po

Izaskun- Jo, bé, jo no vull dir lo contrari

funcionar amb ordinadors, en cap classe ho fem. 
E- Ah, així quan
Izaskun- Bueno, en la de visual i plàstica i en g
valor de l’art, el significat que potser no sabíem i... això, que m’ha agradat. 
Albert- S’aprèn culturilla 
(riuen) 
Cristina- A més hem vist obres que no havíem
així amb l’ordinador, has vist coses que no sabies ni que existissin... 
E- Això t’agradava. O sigui, el fe
Jordi- Home, el primer cop com... flipes, saps? El p
(riuen) 
E- Hi ha alguna vegada que com diu ell, com flipes... N’hi ha alguna en general que us hagi impactat m

Jordi- Jo crec que és la més... 
Nisha- A mi se’m va quedar aquella de les pantalles aquelles grans 
Darío- A mi m’agrada la de la pa
E- I aquest sector? 
(riuen) Alguna que us hagués impactat? 
Tamer- La de l’excursió a Lérida 
E- Ah, la de l’excursió. Aquelles peces et van agradar? 
Tamer- Sí 
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E- Aquelles les vam veure en directe 
Izaskun- Però les imatges en general són impactants, perquè aquelles nosaltres no les vam veure per 

njats 

avia un sonido a dalt i que hi havia una dona, o sigui, com una imatge, que era 

matge a la que tu podies passar per sobre i que estava en una claveguera... O sigui, 
sta sensació: d’impacte. 

te és la del bosc 
amb una llum molt especial. A veure, així, ara m’heu estat parlant 

.. En general, l’art contemporani (encara que hem vist poques coses i que penseu que tenim una 
 setmana,d’això n’hem de ser conscients) què us ha semblat com a tema? Us ha interessat? 

n i també és més divertit 

enseu? 

ateix, però al cap de més temps 
rma quan aquella cosa no t’agrada, però crec que si t’agrada no es 

asse 

at a faltar la 
 i 

 powerpoints, les presentacions seria una bona idea que les tinguéssiu? 

 mica”, tampoc. 
ectament d’internet i que (no s’entén) videos, imatges 

 millor. 

ha- És una cosa que et dóna comoditat, perquè et recorda allò que saps 
 tu, però 

Darío- I no se’t queda 

exemple (els de l’intercanvi a França no van anar a Lleida) 
David- I la del mar, aquella, que hi havia com homes pe
(tots) Ah sí 
E- El video, la projecció de Lleida que et donava la sensació tota l’estona d’estar sobre un vaixell 
Maimona- I aquella que hi h
una dona a la claveguera i que volia sortir i que si et ficaves abaix, senties com cridava 
E- Sí hi havia una i
que per lo tant, l’impacte. Us ha donat una mica aque
Tamer- (s’entén malament) una altra que impac
E- Sí, que hi podies entrar dins, 
d’obres.
hora a la
David- Sí, que al menos es canvia de rutina a les classes, coneixes mó
Jordi- Sí, és veritat això, és que per lo menys canvies de fer làmina i pam, pam, pam, cada dia. Una altra 
cosa és, no sé, el fet de participar tots 
E- però, per exemple, ara us pregunto: si això es convertís en una rutina..., què p
(parlen tots/es) 
Darío- ...el m
Izaskun- Jo crec que una rutina es fo
converteix mai en una rutina 
David- Home, si 
Nisha- Només seria en aquesta assignatura 
Izaskun- perquè les altres també són sempre així (fa una ganyota), llavors seria com, mira, aquesta cl
(una mica de batibull) 
Darío- Ja, no hi ha sempre llibretes i llibres, i així 
E- és que, per exemple, els vostres companys de quart m’han dit que sí que havien trob
informació, la llibreta, el fet de que hi hagués una cosa escrita perquè després es pogués aprendre
estudiar... 
Nisha- bueno, això sí potser. O els esquemes que posaves a la pantalla, tenir-los, això sí que... 
E- els
(sí murmurat) 
Cristina- Sí, però un dossier així de classe, així que et diuen: “dis tu, dis tu, i comenta una
És millor veure-ho dir
Darío- Només que et diguin: “fes l’esquema d’aquesta pàgina”... és molt avorrit. Veure’l és
(s’animen tots/otes a dir coses) 
Nis
Izaskun- Home, si tens l’esquema i ho entens, doncs, llavors és molt...; bueno, potser no l’has fet
penses... ja ho tinc solventat. És igual, també ho has de valorar. 
Jordi- Clar, no és el fet d’estudiar-ho tu, si no és el fet d’entendre-ho. Jo és que quan estudio, ho he 
d’entendre, si no ho puc estudiar 
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E- A veure, i en el teu cas, Josep, que h havia una petita variació a la classe, més o menys, com ho has 

n aquí tots. Les imatges també... és lo més bé de tot. 
molta imatge t’ha agradat. 

r aquí? (em dirigeixo 

eressat molt, totes les imatges, lo que he vist. Perquè al meu país aquestes 

ones m’heu parlat de l’obertura, el fet que aquestes classes en definitiva et 
ue sembla que no apareguin per enlloc, no? 

ria de l’art que no la dels quadres de sempre dels museus 
a que us vaig passar, gairebé un 80% de tots els alumnes de tercer, gairebé vau 

a reiteració sobre el 
ura, pintura, pintura 

nteixen en grup) 
scultura 

, és curiós. Ara anem a una altra pregunta. Anem al tema concret de la classe, o sigui, del 
 

m anat donant, el fet que en veritat hem fet més teoria que no pas pràctica... 
o sembla 

uè no ho sembla no es fa tan llarga la classe, no tan aburrida 
o dieu 

les sensacions de 

sentia jo a la classe? En quin moment em vaig sentir perdut o no vaig saber què dir o em 
òmode? o al revés, em vaig sentir a gust, d’acord? 

vist? 
Josep- Sí, més o menos, lo que diue
E- A tu el fet que hi hagués 
Josep- Sí, a més també... està més resumit, pots aprendre 
E- O sigui, que el fet que hi hagués esquemes i imatges et resultava interessant. I pe
als que no han dit la seva) 
Tamer- A mi també m’ha int
coses no ho sabia 
E- Què vols dir? Que no hi són o que no ho sabies? 
Tamer- Poser hi són però no les he visto mai. 
Jordi- Jo tampoc i sóc d’aquí... 
(riuen) 
Tamer- És molt canviat, de vindre jo aquí. Todo lo que vist és nuevo. 
E- Ah, això està bé. Vàries pers
donen com una obertura a coses que existeixen i q
Nisha- una altra histò
E- sí, a la primera prov
encertar tothom la imatge de pintura però la resta de les imatges... 
(comenten) 
Jordi- pintura... i escultura, res més 
E- sí, tremendo... 
Izaskun- És que a lo millor a l’haver-hi tanta cosa... 
E- Sí, podria ser. A la prova següent ja he posat menys imatges. Potser hi ha un
mateix tema: pint
(sí, asse
Darío- sempre que parles d’art és lo que (no s’entén) de pintura i e
Cristina- I al museu, que et trobes quadres i no et trobes així una..., allò que vèiem 
E- Sí, per exemple, instal·lacions o performances d’aquestes no n’havíeu vist 
Maimona- No, mai n’havia vist, i quan vaig anar (s’entén a l’exposició de Lleida) per això vaig participar 
tant 
E- No
sistema, d’arribar, engegar el canó, passar coses, connectar per exemple a internet, ... la temàtica
que he
Darío- no h
Jordi- doncs, per això, perq
E- penseu-ho una miqueta i m’h
... 
E- sobretot, m’interessa saber molt les sensacions que teníeu a classe, 
participació, de si en algun moment no heu participat...  
Penseu: com em 
vaig sentir inc



Albert- Estrany 
... (pausa per pensar) 
Izaskun- Jo, si vols, puc començar 
E- T’animes tu? Doncs va. 
Izaskun- Bueno, respecte les classes, a mi m’han agradat molt sincerament i , vull dir, no és com les 
classes que de repente dius “quin rollo”, no sé, així com biologia i aquestes coses... 

ns donaran el “coñazo” 

s 
 participar i tot això 

 disgust, per exemple, amb alguna cosa que no et 
? 

nts)- sempre 
 més el 

 el que pensen els altres, us feia gràcia o no? 

rt de sentir el que diuen els demés, pots contribuir tu 
t! 

 per 
 perceptiu)  que una persona pot veure primer la 

 va costar molt de veure; clar , i la majoria veuen la 

 gent diferents de la teva 

uè? A veure, explica’t. 

Jordi- Ara e
(somriures i assentiments) 
Izaskun- Vull dir, et donava una sensació bona, i quan acabaves dius “pos ja s’ha acabat” i et quedave
amb ganes de més, saps? En el sentit de veure imatges i tot això. I no sé, amb lo de
veies que la gent estava tota atenta, que havia molta participació i que, no sé, això. 
E- I tu en algun moment et vas sentir o a gust o a
quadrés
Izaskun- No, no, no, sí. Potser hi ha algunes coses que dic “no dic res perquè em fa por cagar-la... 
(es remouen en sentir el tema) 
E- Aquesta sensació l’heu tingut alguna vegada? 
David- tres o quatre 
(uns qua
Nisha- En aquesta classe, no, ... com que és una mica una cosa molt abstracta, potser es pot dir
que es vulgui 
Jordi- Ja, això és veritat, perquè ho pots interpretar d’una manera o una altra... 
Darío- Com que cadascú té el seu punt de vista 
Nisha- Sí, jo volia donar la meva aportació als demés, per comparar 
E- O sigui, el fet aquest de saber
David- Bueno... 
(riuen) 
Darío- a pa
E- (hi ha intenció de parlar per part de vàries persones) espera, un moment, un momen
Cristina- a veure si penses el mateix que els teus companys, o si penses d’una altra manera, com
exemple allò de “la vella i la jove” (es refereix a un joc
jove i jo vaig veure primer de tot la vella, la jove em
jove 
Izaskun- pero penso que a vegades et fen reaccionar les opinions de l’altre
E-Si? 
(Varis) Sí 
David- ... i jo ja no dic res  
E- Per q
David- No sé. Ui aquest, ha dit això... val més que no digui res 
E- per què? Què penses? Penses que llavors serà una riota, una tonteria? 
David- Sí,  
E- Et frenes 
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David- mmm (assenteix) 
E- De totes maneres, en el vostre cas, a tercer, la gent no es frena... 
Jordi- No, no, estar clar que no (riuen) 
Nisha- Bueno, això que has dit de la classe, jo trobo que encara que sigui una hora, si es fa curt no és 

 moltes coses, es fa 

que encara que durés una hora, la veritat és que no... 
aquest sector que sou els més 
l’observació? 

o, no sé, dins les classes “m’avurro”, però amb aquesta, aquí, pues no 

rlar i dir lo que penso i m’és igual si se’n riuen de mí o diuen lo que 
re he volgut dir la meva opinió 

 I a tu, Josep? 
b la 

 no, que no sabies què dir, per exemple, agobiat? 
nt potser sí però parlàvem tots, ja diven els altres 

vegades la posició de veure què diuen els demés i esperes per afegir-te. I Tamer? 
 vaig entrar en aquest pueblo, no sabe ni hablar ni dir nada i sempre 

és divertido. Los primeros días, me aburría, no me 
is padres están aquí jo també m’he quedat i com que he 

ui, per exemple, en una classe que jo pregunto, el fet de que no dominis la llengua a tu et frena, 

í 

hagut algun moment que voldries dir algo i no... O ja et semblava bé escoltar els altres 
re volia dir, pero no me atrevía a decir 

 dir però no t’atrevies 

r i la de quart era la mateixa però hi havia una diferència molt 
lats i no s’atrevien i em van dir que se sentien també molt observats 
sors que teníeu al darrera? 

.. 

perquè sigui només una hora, si no perquè és (no s’entén) l’estil i, encara que hem vist
molt lleuger 
E- D’acord 
Darío- Sí, la veritat és 
E- Així doncs, el concepte de temps s’escurça, no? i per exemple, per 
callats, la sensació que teníeu vosaltres amb les preguntes, el diàleg, 
Maimona- J
E- O sigui, el sentoment d’avorriment no el tens 
(riuen) 
Maimona- Sempre m’ha agradat pa
vulguin; que diguin lo que vulguen, però jo semp
E- O sigui, això a tu no t’ho impedia.
Josep- Bueno, que... això de comentar, està bé, és com estar a la classe, més que amb el dossier i am
llibreta 
E- Però tu et vas sentir en algun moment que
Josep- Bueno, en algun mome
E- Ah, va bé, moltes 
Tamer- Jo, no sé, és quan
m’equivocava i al final, cuando he aprendido a ... m
gustaba, volia tornar al meu país, però com que m
aprendido la llengua... és difícil 
E- O sig
suposo 
Tamer- S
(es remouen amb expressions que volen manifestar comprensió del cas i obvietat) 
E- I hi ha 
Tamer- Siemp
E- O sigui, tu sempre volies
Tamer- No, perquè pensava que tothom reía de mi i aquestes coses 
Maimona- Pues a mí sempre m’ha donat igual això 
Albert- A mí també, jo faig el que vull i dic el que penso i la resta de la gent m’és igual 
Jordi- Jo dic el que vull i quan vull 
(riuen) 
E- Sí... també els hi hauria de preguntar a la gent que estaven més callats; el que passa és que us ho 
pregunto molt això perquè la classe de terce
gran, estaven molt callats, mooolt; cal
pels professors, saps? Amb els profes
(es remouen) 
Nisha- Jo a vegades mirava.
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Maimona- Jo és que com que arribava tard no els veia i després al sortir... 
rdava que hi havia els professors, home, a l’entrar  

 havies de fer 

 fer que no pas pel que hi havia al darrera 
n els 

 

ncia 

tges i tot 
 l’explico, o jo vaig fent preguntes fins que 

ta, i anar construint el coneixement, en alguna 

 si ho hem fet a primer, però jo no m’enrecordo si ho hem fet a 

e s’ha fet en cursos anteriors... D’acord. A veure, una darrera 
bé m’agradaria ara que parléssim d’aquesta darrera part, com que la darrera part del 

ar... com us heu sentit? com heu 
 –una instal·lació, una 

ue sigui? ...perquè sempre se us demana que feu pintura o dibuix o coses més... 
olar en el paper, no? 

rava... 
lt tampoc, però... 

Darío- Ja, jo no m’enreco
Albert- Sí, ves, estaves pel què
(parlen alhora) 
E- Tu Albert estaves més pel que havies de
Maimona- Sí, jo sempre que preguntaves pensava “I ara què contestaré, què diré”, ...no pensava e
demés, en els que estaven al darrera, tampoc pensava en el que deien
David- Sí, jo també 
Nisha- Jo voldria dir una cosa de lo que has dit abans de... participar 
E- Digues 
Nisha- Que a vegades, algunes classes així més teòriques, el profe és qui t’imposa encara que la ciè
sigui així, el profe també t’imposa el que has de pensar i tal; en canvi, en aquesta tu no..., o sigui, ens 
explicaves la teoria, però a les imatges i això no ens deies “és així i per això”. 
E- Va bé. D’això us n’heu adonat. 
David- Semblava més pràctica que teòrica 
Darío- En haver-hi les ima
E- Hi ha dues maneres d’aportar el coneixement que és: jo
arribeu a la mateixa conclusió, és un procés... i era una prova a veure què passava. I hi ha més classes en 
que per exemple us facin moltes preguntes? 
Jordi- Sí, a tecnologia potser 
Izaskun- A vegades 
David- I a biologia també 
Maimona- Jo a totes les classes m’avorreixo molt 
E- Bueno, això ha quedat molt clar abans, ha quedat molt clar 
(riuen) 
E- Però aquest procés de: una pregunta i una altra pregun
altra...? 
David- A biologia sempre em pregunta
primer... 
(s’esvaloten) 
E- Què vols dir amb això? 
David- ... Amb les pedres cantalludes, fa “us en recordeu de primer?”, fa “no?, ningú?”i ho explica 
E- O sigui, intenta recordar què és el qu
coseta: tam
projecte era una part pràctica, que era de fer un projecte, de cre
vist la classe? com heu vist el fet que se us demanés un projecte
performance, o el q
que es puguin contr
Com heu vist el fet de fer un projecte en grup, que a més a més sigui una instal·lació o una cosa 
així, nova? Com us heu sentit amb això? 
Darío- Home, jo per mi, sobrava molt 
E- Et sob
Darío- Mo

Glòria LLompart                              Pàgina 45  



Jordi- Home, és feina i feina... 
Darío- És pensar massa 
E- És pensar massa? 
Darío- Sí, perquè acostumats a les classes que tampoc era de molt pensar si no que, una mica, et sortia..., 

nar escrivint la idea i tot... 
 la part escrita, però clar, el projecte té dues parts, la part escrita i... 

ome, la maqueta és divertida, passes un rato, la seva estona 
 aquesta de fer un 

acabar d’entendre, i després vaig veure que s’hauria de poder dur a 
sava que (no s’entén) 

 va comentar la Montse “és que no sé si ho han acabat d’entendre” em va dir. Clar, 
em diu “és que em dóna la sensació 

erquè dius  
stava estranyat 

s podia fer en gran perquè ens vas passar les fotos de lo 
tu de tirar... 

 una performance feta l’any 1990) 

le, t’anava bé 
im vist tot allò, doncs no sabria com fer-ho 

r, doncs, va ser veure instal·lacions en directe, que llavors et van donar més 
 l’examen he vist que la gent ha contesta molt ràpidament, o sigui, ja tenia molt 

e implicava fer una instal·lació en un espai. 
tament? (m’adreço a l’alumne de l’USEE) el projecte, 

r- Ah nosaltres ho vam fer real amb aquestes coses del Pinell (Parc del costat de l’institut) 
ltres vau fer un plantejament per anar a una classe 

ra una representació petita per 

ctric 
Si diu que és lo dels arbres; segur que és com aquella instal·lació on vam entrar que tot estava 

 
sc aquest (tots dos s’estan referint a una instal·lació de Marina Núñez de La 

en el projecte, a
E- Vale, tu estàs pensant en
David- H
E- Jo no em refereixo tant al fet de produir o el que heu hagut d’entregar, si no a la idea
projecte de fer, per exemple, una instal·lació en una classe. Us ha engrescat, o no? 
Nisha- Jo és que... primer no ho vaig 
terme i em va impactar una mica, pen
E- Ah, això m’ho
penseu que a quart tenen dos hores a la setmana i l’explicació... Clar, 
que ells només entenen que han de fer aquella capseta, diguéssim, i tu em dius que després sí que ho vas 
entendre, que seria algo que es podria fer i portar a la pràctica després  
Izaskun- És que al principi et ve molt gran p
Albert- E
Izaskun- ... Però una vegada l’agafes et sembla molt fàcil 
Cristina- A mi em va ajudar a saber això de què e
que havies fet 
E- “Les hores i els sons” (es refereix a
Cristina- Sí, allò em va ajudar una mica 
E- O sigui, el fet que hi hagués un exemp
Maimona- Jo, si no haguéssim anat d’excursió i haguéss
E- A tu el que et va ajuda
idees. La veritat és que a
clar el qu
A veure, i en el vostre cas que ho vau fer tots conjun
saps aquella maqueta que heu fet...? 
Tame
E- Però vosa
Tamer- Sí, sí. Una instal·lació d’un bosc, de cartró, vam buscar imatges del cos humà i de... 
E- Tu Tamer ho entenies que això havia d’anar en gran, o sigui, que això e
després passar-ho a l’espai més gran? 
Tamer- Sí 
E- El vostre (projecte-maqueta) està treballat, té llumetes i tot, eh? 
Maimona- un circuit 
E- Un circuit elè
Maimona- 
de llums
Tamer- S’assembla al bo
Panera) 
(silenci) 
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E- Anem a veure, ara coses que penseu..., coses negatives o coses... que hagueu trobat a faltar... 
Això és important; penseu-hi una miqueta. 
Izaskun- Lo de l’esquema 
David- La carpeta 
E- La carpeta? 
David- Sí, me l’han xingat! 

ue estic fent, de la recerca 
askun- Jo crec que lo dels esquemes i ja està, que ens faltava els papers d’informació (no s’entén gaire) 

a... 

 alguna cosa que t’interessi, que puguis 
puntar alguna cosa... He comprovat que 

si tu no dius “Apunteu!”, aquí ningú apunta. 
ncobert) Ningú 

s”. 

E- Va, més coses que hagueu trobat 
Darío- Jo... això d’anar a la classe del tercer pis, perquè les escales aquelles maten 
Josep- Hauríem de pujar amb ascensor 
Jordi- Però per lo menys les cadires tenen respaldo, tio 
E-Veus, una cosa bona 
(silenci) 
Penseu, penseu, sempre hi ha alguna cosa a faltar 
Jordi- Home, jo trobava a faltar que aquell temps lliure que deixaves per fer les làmines, no? llavors parles 

i, que a tu et faltava algun moment de relax, com que estaves allà atent, no et funcionava... 

E- Saps el que passa? Jo moltes vegades intentava, si havíem de fer una activitat escrita, tenir-ho el 

irebé totes, m’he trobat això; llavors, clar, jo anava per feina. Clar, normalment no pots 

nci) 

(riuen) 
E- (mig rient) Home, em refereixo a nivell del projecte, del q
Iz
Cristina- Per seguir més una mic
Darío- Un guió 
Nisha- Que si et vols apuntar
E- Va bé..., sí, perquè això que diu ella..., algun lloc on si tu vols a

Jordi- (amb un badall mig e
(riuen) 
E- En els temps que s’estudiava abans ningú et deia “Apunta”, si no apuntaves tu... “Adiós muy buena
Però veig que aquí no hi ha aquest costum, no? 
(general)- No 

i tot 
(tots riuen) 
E- O sigu
Darío- Home, però molava això d’arribar a classe i tenir els fulls a la taula 

màxim de preparat per aprofitar, perquè m’he adonat en enregistrar les classe, que les classes surten de 
45 minuts des del moment en què es comença fins que s’acaba; 43, 42 me n’he trobat, com que les tinc 
enregistrades ga
tenir sempre els fulls a taula, això era perquè a mi m’interessava per veure els resultats, al màxim. 
... Més coses? 
(algú) No 
E- No? 
(riuen i es fa el sile
E- Així doncs, pleguem. 
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GRUP DE DICUSSIÓ 4t ESO, 27 de maig, 4a hora (12:15-13:05) 
 

dat? Què us ha semblat? 
Com us heu sentit? Us ha agradat? 
Ho penseu i si voleu us apunteu coses i ara en parlem. 
 

mpanyerisme. Bueno, no sé, doncs bastant bé. 
r més. Quan dius bastant, és perquè creus que hi ha alguna cosa que t’ha 

rd- (molt fluix) No. He vist obres que estaven bé i que no sabia que existissin 
e us demanaré és que parleu fort, eh? Si no, em torno boja per sentir... (assenyalo la 

 anar prenent nota del que dieu, però a vegades aneu 
més ràpid o el que sigui, i és el més fàcil (enregistrar-vos). Després us escolto, però no us preocupeu, això 

Joel- Segur? 
és, això no us conta a la nota, o sigui... 

 pujar una mica... 

 

 us heu sentit a classe, per exemple. 
teressa molt això perquè en els vostres grups no parlàveu massa, així com a tercer, ja us ho he 

aracterística, llavors també m’interessaria que m’ho diguéssiu, o sigui, el perquè no 
xerràveu tant... 

n 
o y tenía otro, como la de la niña 

- Una morenita 

 
TRANSCRIPCIÓ 
 
Què us ha semblat tot això que hem vist de l’art contemporani? Us ha agra

E- Vinga Noèlia, comences tu? 
Noèlia- No, el Gerard 
E- Gerard, t’ha tocat. Ataca. 
Gerard- Això és co
E- Bastant bé? Intenta explica
semblat estranya en l’art? 
Gera
E- El que sí qu
gravadora). És que si no, no me’n recordo; podria

no va enlloc. 

E- Segur! A m
Ferran- Home, ens la podries
E- Va bé. Si voleu, li faig una proposta a la Montse 
Valèria- No voldrà 
Joel- Ens aniria bé... 
E- Va..., què més?
(silenci) 
Thaynara- que ha estado bien 
(silenci) 
E- Penseu a matisar una mica, perquè “ha estado bien” no em soluciona..., és una catalogació que..., 
intenteu dir el perquè, d’acord? Com
A mi m’in
dit, participar era una c

Thaynara- Bueno, pues ha estado interesante porque a veces al ver una imagen, creíamos que tenía u
significad
E- Como la de la niña? 
Thaynara- Sí 
E- Quina vols dir? 
Thaynara
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E- Va bé, que donava la sensació que no passava res i en veritat proposava el tema de l’ablació. Us 
recordeu? (es refereix a la sèrie d’imatges de Kim Manresa) 
Valeria- Doncs a mi m’ha agradat molt perquè he conegut moltes coses noves, escultures... Como aquella 

 el medio de agua... 

es? 

pre esteu connectats a la classe; ja sé que a vegades no hi ha connexió directa, 
interessa molt la sinceritat. Si algú diu “home, doncs, mira, hi va haver 
 no passa res. 

es jo estava pensant i a la vegada mirant 

mb tu (es refereix al noi que ho ha comentat), així que tu no sabies el que 

at bastant perquè no tenim un punt de vista sobre l’art contemporani, tot el 
ssic... 

e significaven... em costava una mica entendre-ho, em costava una mica intuir-lo 

ue com que us donava la sensació que no ho sabíeu, no us llençàveu a dir-ho 

i estaves més 
es més l’atenció amb les imatges i tot, i no xerrar tot el rato així, com a les altres 

 interactuar 
 Si 

imatge-escultura que es canviava d’imatge, estaba en
E- Ah, la de la font del Plensa (Crown Fountain) 
Valeria- O de les pedres que estaven en una isla, así como en un camí... M’he divertit molt 
E- Tu si? T’ho has passat bé. Però..., a vegades, a les classes no deies r
Valeria- Pues jo..., estava pensant en el meu món 
(riuen) 
E- No, si ja sé que no sem
això passa molts dies, però bé, m’
moments d’agobi”, doncs, dieu-ho,
Valeria- No, pu
Ferran- I dormint. 
E- Hi ha algú que s’adormís? 
Valeria- No! Jo no tinc classe a
feia 
(s’esvaloten) 
E- Sí, sou de dos grups diferents... Laia, venga. 
Laia- A mi, no sé, m’ha agrad
que hem estudiat és l’art clà
E- Va bé, o sigui, tu m’estàs dient que l’art contemporani seria una cosa nova i et seria una cosa 
interessant. 
Laia- Sí, no sé, ha estat bé 
E- Algo més? Com estaves a classe quan veies les obres? Alguna que t’hagi semblat rara? 
Laia- Lo qu
E- Això alguna persona m’ho ha posat: que a vegades no us atrevíeu a dir algo perquè... 
Ferran- És difícil 
E- Sí, això m’ho han dit; q
per la sensació de que no us sabíeu la resposta. Això us ha passat? 
Gerard- (assenteix amb el cap) 
E- A tu si? Perquè jo crec que us atreviu més, encara que no... encara que no fos la resposta correcta, 
però sembla que això us frenava...  
(silenci) 
Va, seguim la ronda... 
Joel- No sé, a mi m’agrada més que les classes convencionals perquè participaves més 
atent perquè captav
classes 
E- O sigui, que l’explicació continua t’avorreix 
Joel- Bueno, és que a ningú... (no s’entén) 
E- I a tu t’interessa més el fet que es pugui
Joel-
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E- és que una de les preguntes que tenia és que el fet que la classe fos, per mi, bastant teòrica –perquè 
no hem fet massa pràctica, us recordeu? La pràctica d’informàtica, aquella en què vau retocar la vostra 
imatge; el crèdit de síntesi i després el projecte- Així que, pràctica, pràctica, la classe no ha estat. 

iment, faig 
lumnes; o sigui, són com dos coses 

us he donat ni llibre, ni apunts, ni res... i tu dius que no 
t tocant? 

es 

licat l’estil... 

l·lacions 

ensacions heu tingut 

ls dir amb sensacions 
s quan estaves a classe, el fet que et preguntessin tant, o el fet de veure les imatges tota 

 sé, fes aquesta làmina... i a mi amb 

s o menos lo mateix, que és millor fer-ho així, més divertit 
làveu més a classe? 

otser 

tenir-
ar-ho i 

 has dit tu abans, que, com que 
mica. Aviam... és que no sé... 

guéssim sapigut més..., vull dir, les teories... 
ple per a cada fotografia 

o y duro”, més haver estudiat amb el llibre o el que sigui, potser després ho haguéssim 
ués estat més fàcil 

Valeria- Ja has posat les notes del crèdit de síntesi? 
E- Jo no estic donant classe aquest any, no poso cap nota, l’únic que faig és l’exper
estadístiques del que contesteu, del que surt, dels interessos dels a
separades 
Joel- Però el que també he notat és que no se m’han quedat els autors  
E- Va bé, això és interessant. En cap moment no 
se t’han quedat tant els autors. Algú podria dir “a la ligera” quins han estat els temes que hem ana
Ferran- Art contemporani 
Thaynara- Innovacions tècniqu
Joel- Pop Art  
(silenci) 
E- però tampoc no he explicat les característiques del Pop Art, no he exp
Joel- Però vam fer la pràctica 
E- Què més? De quins temes un recordeu? 
Ferran- Muntatges en habitacions, performances... 
E- Els muntatges en habitacions, com es deien? 
Anna i altres- Insta
(es torna a fer el silenci) 
E- A veure aquest sector d’aquí, perquè em penso que ens hem deixat algú. Quines s
a classe? M’ho podríeu concretar? 
Aleix- No sé, què vo
E- Donc
l’estona... 
Aleix- Era molt més divertit que a classe normal. A classe normal, no
això (no s’entén) pots pensar una mica. 
E- I tu Ferran, què dius? 
Ferran- Mé
E- I vosaltres? Que precisament no éreu de les que par
Anna- No sé, a mi m’ha agradat també, ho he trobat que era bastant dinàmic i tal, però, no sé, jo p
personalment ho hagués combinat una mica més. Vull dir... No sé, estar dies per exemple mirant 
fotografies i així, i després fer-ho més manual, fer una mica més classe amb un llibre o amb algo per 
ho com a referència. No sé, suposo que és perquè m’agrada i m’agrada dibuixar... Vull dir, compagin
alhora de veure fotografies potser haguéssim sapigut millor i, com el que
no sabíem del tot el que dir, potser ens bloquejàvem una 
E- Explica, explica 
Anna- Si ho ha
E- Com un context per exem
Anna- Sí, més “pur
sapigut millor i ens hag
Uiii 
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E- Vale, t’entenc. Doncs que si l’experiència era per veure què passava quan no hi ha tot aquest suport, 
sament per deformació professional, no m’heu tingut en aquest quart, 
a informació 

ue diu que no es recordava dels autors. Si haguéssim tingut més 
s i això, potser se’ns hagués quedat els autors... 

sther, tu? 
dat més que les classes normals perquè t’ho passes millor i saps les 

 tenen altre gent sobre la..., sobre... això. Però també he trobat a faltar la pràctica i una mica 
cia, perquè si no, no saps què dir 

 cosa que ha sortit: el saber l’opinió de l’altre. Ja van sortint més coses, qüestions de 
ue tots, quan dieu “m’ha agradat”, dieu perquè m’ho he passat més bé. També és 

a interessant, perquè normalment no s’associa al que és estar a l’institut 

rtit més valorada pel professorat ha estat l’atenció. Tots els profes 
que anaven passant, anaven emplenant uns qüestionaris i l’apartat d’atenció i d’interès era el que sortia 

onat abans, no havíem donat molt i..., no sé, m’ha agradat perquè veus els autors 
n i tal, la manera de fer l’art, no sé, és diferent del clàssic que havíem estudiat 

eien que trobaven a faltar una 

Noèlia- Sí, ho veus allà en les formes que ens passaves i explicaves, però al principi ho veus en fred i 

Ferran- Jo tampoc. Això pels dibuixants. 
ojecte que hem fet no és dibuixar... 

a l’art per això necessitaven més informacions, suposo jo. 
ue també et falti algo? 

 tinc de sobres 
e està bé per trencar el gel... i ara, una cosa que també 

e, -anem a centrar-nos més a la classe- ara m’agradaria que ens 
entréssim en com estaven fetes les classes. Penseu, per exemple, com jo entrava, el fet que 

haguéssiu tingut professors al darrera si en algun moment us va... 
Ferran- Et senties observat 

lt? Us sentíeu observats? Em pensava que ja havia arribat al moment que no... 

a molt? 

però jo també ho trobo a faltar. Preci
però jo en altres anys jo donava molt
Anna- Jo comprenc el que diu el Joel, q
valor d’estudiar, com més les date
E- Una qüestió que t’ajudi a la memòria, per exemple. I E
Esther- No sé, a mi m’ha agra
opinions que
algo de referèn
E- Una altra
referències... És curiós q
una cos
Esther- però estàs més atent 
E- Sí, una de les gràfiques que ha so

més elevat. Això em coincideix amb el que més o menys m’esteu dient. 
(em dirigeixo a la noia que encara no ha opinat) Faltes tu. 
Noèlia- A mi m’agradaven les classes normals perquè veure fotografies és més gràfic i tal..., a part, era un 
tema que no havíem d
com s’expresse
E- I tu, et senties a gust més o menys amb el procés? per exemple elles d
mica més de gra? 

dius... 
E- Ja, “què carai és això!” Tu lo de la pràctica potser no ho has trobat a faltar tant... 
Gerard- Jo tampoc 
(riuen) 

E- Però penseu que el pr
Ferran- Ja, però a la gent que li agrad
E- Però tu, en alguna altra assignatura trobes q
(riuen) 
Ferran- Tinc de sobre amb el que es fa,
E- Va bé. Hem fet una primera ronda qu
m’interessa és que a la class
c

E- Et senties observat? Mo
(es remouen) 
Joel- Depèn del professor 
E- A veure, quin? 
Joel- Amb la M. Jesús 
E- Us controlav
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Aleix- Quina por 
Joel- És que la sentia aquí al clatell 
E- Que et mirava a tu, concretament? 

- 
s ha tingut de tots els grups perquè coincidia dilluns a primera hora i 

l mateix tema? 

em de pensar alguna cosa sobre la classe 

erò és que no sé 

b un sistema inductiu, intentar fer pràctiques després... 
 què en penses? 

i, quan entressis tu a 
classe dir “avui mirarem això, tocarem aquests temes i les fotografies seran d’aquest tipus...” i llavors, 
ficar-nos les fotos i, no sé, com allò que després ens preguntaves sobre què ens semblava, quina funció 
tenien..., això. 

Joel- Sí, potser era una paranoia 
E- O sigui, que sí que us sentíeu observats. És curiós... 
(en general assenteixen)- sí 
Valeria- No 
E- I tu no? 
Gerard- Molta pressió... 
(riuen) 
E- No, si jo pensava, potser no parlen per això... I aquest cantó? 
Noèlia- Una miqueta, veure’ls allà... 
E- de totes maneres hi ha hagut un grup que és el que fa dilluns i dimecres –que em penso que és quart B
que és el que menys observador
dimecres a última i tenia molt poca gent disponible i sou els que, com que éreu els primers sempre que 
algo fallava, retocava la classe, llavors, sempre sortien millors les següents. Penseu que cada classe l’he 
repetit cinc vegades 
Ferran- Cinc? 
E- Sí, perquè feia les dues de quart i tres de tercer, amb moltes versions 
Gerard- però el mateix tema? 
E- sí. El que passa és que en alguna classe veia que alguna pregunta o alguna imatge no funcionava, 
llavors la canviava; que algun text que havia escrit no s’havia entès, llavors ho anava canviant 
Gerard- E
Ferran- Érem els “muñecos de pruebas” 
E- Va, doncs, ara mir
Valeria- Pensar el què? 
E- El tema de com es feia la classe.  
Ferran- Molt difícil. Com es feia la classe... Uf 
Joel- Hem de comentar el making off de la classe? 
E- Exacte. El making off de la classe!  
Ferran- Quines paraules tan tècniques 
E- ... si algú no ho recorda... 
 
E- Va, ara anirem al revés 
Noèlia- p
E- Si... parlarem del sistema de fer les classes: arribar, encendre la pantalla, passar unes imatges, 
normalment començar a preguntar am
D’aquest sistema,
Noèlia- Home, en part allò que hem dit abans que faltava alguna referència, o sigu
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E- Va haver-hi un dia en què em vaig adonar que, com que no parlàveu, vaig canviar el sistema: us ho feia
per preguntes escrites i us posàveu per parelles; primer parlàveu en parelles sobre el tema i després ho 
posàveu en comú. 

 

s 

m en parelles i després ens vas dir que fiquéssim el que 
, ho explicàvem tot..., a mi em va agradar més així. 

’agradava massa, és com si estigués fet al revés, vull dir Normalment (riu 

grada que li expliquin primer 
oncs saber-ho, tenir-ho tot clar i llavors debatir, perquè quan llavors ho saps tot, ja pots donar 

nió cap aquí, cap allà, però si no saps res, et pregunten coses i no saps què dir, no sé. Com que 
a que normalment em sento bastant... que ho tinc per la mà, doncs em sentia totalment 

ió et dóna més seguretat per a 
res si us preguntava coses-, si no 

és 

inrevés. Ara ella està comentant aquesta 
ls, o més confiats en vosaltres 
r i llavors no dir la vostra? 

o et pregunto després, m’estàs contestant el que tu penses o el 

 

la gent se senti més segura però tampoc no intentar influir. 

reço a la propera 

at elles... de que, potser això sí que és 
ent es talla perquè la gent no té informació 

i em donessis informació, llavors no diria res perquè ho haguessis dit tu 

Joel- Això quan va ser? 
E- Per exemple, al crèdit de síntesi. I potser també va passar que al primer grup no va funcionar i despré
ho vaig canviar, que un grup ho hagués fet d’una manera i un altre de l’altre 
Noèlia- A mi em va agradar més així, ens ficàve
pensàvem
E- A veure Anna, que tu eres de l’altre grup 
Anna- A mi és que no m
vergonyosa) 
E- A ella li a
Anna- Sí, d
la teva opi
és una assignatur
descol·locada perquè no en sé. 
E- O sigui, que és una qüestió de seguretat, que quan tens més informac
poder opinar. En el moment en què et preguntava coses, -també a vosalt
et senties segura, et descol·locava. 
Anna- Sí, perquè com que no les sabia, no sé. Trobo que com a suport i això després quedaria com a m
interessant i es trauria molt més informació i llavors podries donar més opinions i això que si no ho saps, 
perquè si no ho saps, malament 
E- Va bé. Això que està dient ella ara... Penseu-ho a l’
possibilitat, que tingueu una primera informació que us fa sentir més tranqui
mateixos i la dieu. Ara penseu una cosa: sempre va bé així o us podria influi
(silenci) 
O sigui, si jo explico prèviament un tema i j
que t’he explicat jo? 
Ferran, Laia- El que has explicat tu 
E- Es tractava de comprovar això. Però ho he apuntat (em refereixo al comentari de l’Anna) perquè és una
cosa molt interessant, ja que no sigui el fet que si dones més informació, probablement la gent es senti 
més segura per poder parlar. Per exemple, una cosa interessant seria donar una certa informació -no 
massa- perquè 
Ferran- Vols dir que no és molt difícil fer això? 
E- Bé, jo cada any vaig provant coses, ho vaig provant per anar millorant, malgrat hi ha grups que sempre 
funcionen diferent, que tenen necessitats diferents. Bé, molt interessant. Venga! (m’ad
noia) Bé, si voleu continuar xerrant (d’això) o interrompre als companys no passa res. 
Esther- És que no sé, és que és més o menos el que han explic
veritat, de que potser la g
(silenci) 
E- Per exemple, el Ferran, que és una persona que no té problemes per xerrar, creieu que es talla per no 
tenir informació? A tu què et passaria? 
Joel- La vergonya 
Ferran- S
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E- Home, a vegades tampoc és això. Jo et puc donar informació sobre el context, per exemple, quan vam 
veure l’exposició de la Mrina Núñez, et podria explicar coses sobre la vida de la Marina Núñez i pregun
te després coses sobre la seva obra 

tar-

 però és cert que et fan sentir més còmode, pots 
t o el que li ha passat a la seva vida amb l’obra... Però tu et llançaries igualment? 

r 

un quadre abstracte per exemple i dius “això no té cap sentit”, no està ben 
cte cal saber una mica de què es tracta cada cosa i llavors a partir 
na sensació o una altra... 

ll quadre 

 de tele en que una dona va anar a una guarderia i a uns nens els va fer 
 i els va colar en una exposició d’aquestes d’art i la 
blava i diven “ui aquí l’autor vol ser..., vol expressar 

e mil euros?” i 

assen més amb l’art, el valor que té una peça i 

s que això crec que està relacionat una mica amb aquella pregunta que ens vas fer “què era l’art” 
 que és superdifícil de dir què és l’art 

 que havíeu vist fins ara d’art era posat en calaixets. Em refereixo a la història es fa com... al 
rència!), apareix un estil. Estar-ho veient des de la nostra posició 
 mica difícil de donar les característiques de coses que estan 

formació s’ha de buscar d’una altra manera. 

Ferran- ... no sé, tampoc la seva vida no és que ens interessi gaire 
E- No, a vegades hi ha coses que no influeixen massa,
associar el que ha fe
Ferran- Jo si em donessin informació, no sé... 
E- Aleix? 
Aleix- Jo crec que és millor sense informació perquè així si no saps res, doncs no t’equivoques. Pots 
pensar el que vulguis. 
E- Vosaltres penseu que sempre es pot pensar el que es vulgui davant d’una obra d’art? 
Ferran- Sí 
Anna- No 
Ferran- A veure, 
Aleix- Quina gràcia té. Dins del que veus, pots pensa
Joel- Si veus pintades unes dones allí i dius que és un cotxe, tampoc... 
E- Home, això seria massa evident 
Anna- Però és com si veus 
donat el volum... A veure, si és abstra
d’aquí ja diràs si t’agrada, si et dóna u
Ferran- però tu pots veure una cosa en aque
Anna- sí, però no pots criticar per que no veus una cosa quan és abstracta 
Ferran- Bueno, però 
Valeria- És criticar una obra per criticar-la 
Aleix- Home, tampoc... 
Gerard- Hi va haver un programa
pintar una cosa, fotiven totes les mans i feven coses
gent, anaven per allà preguntant i diven què els sem
solitud, no sé què...” i llavors li va dir “trobaries raro si et digués que està valorat per quinz
deien “no, no” 
E- Sí, aquesta disfunció, que és una de les coses que p
després canvia... per exemple, si jo aportés informació sobre quins objectius tenia aquest pintor o si hi ha 
un estil en aquell moment, això potser t’ajuda a posicionar-te, ara bé, també és cert que la teva posició 
sobre el que et sembla, la sensació que et dóna, la pots mantenir igual... o no? 
Joel- Jo é
o “per a què és l’art”... és
Esther- ja, avui en dia... 
E- Clar, tot el
segle V (imagineu-vos, cent anys de dife
ens és fàcil. Ara, actualment, ens és una
passant actualment i suposo que la in
(silenci) 
Continuem la ronda? Joel, què t’havies apuntat? 
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Joel- no sé, això que ha dit l’Anna, que costava dir les preguntes i tal... no sé, jo crec que és perquè estem 
rior mètode i jo crec que si continuem amb l’hàbit de preguntar-nos  i de veure què 
s perdria el sentiment d’estar una mica descol·locats i així... jo crec que és l’hàbit 

 han dit varis professors, que no hi havia el costum aquest i que llavors us desconcertava. 
t varis dels que estaven observant. 

 
c que si ens acostuméssim, no sé, tot és acostumar-s’hi a un mètode o a un altre, 

jo crec que tenir una mínima informació per encaminar una mica però sense 
us dubtes i que puguis després donar la teva opinió, una mica... meitat i meitat  

teniu un examen... i en aquest cas, aquesta 
ntestaré jo. 

uè fas? Si ho tens en un llibre.. 
jo no li veig una importància en saber-se els autors, probablement no ho 

o tenim res per estudiar 
óna una gran sensació d’inseguretat 

ue arribarem a l’examen i direm “ai!”, si no te’n recordes... 

re..., faltaven aquest parell  

o anotava tot, jo que sé, les opinions dels altres, 
ió de les imatges  

tant, has pres nota 

uriosa, la gent en el moment en què jo no dic com a professora “això ho heu 
 ho apunta 

n  
osava que algunes coses les hauríeu anat conservant 
aprofunditzats en un tema, jo crec que... jo no sé diferenciar en un 

gú que et vagi remarcant “pam! això és el més important”. I vos, Thaynara? 
ueno, ha estado bien, no teníamos apuntes pero tampoco hacía falta porque estábamos 

os en casa”. Estamos muy atentos, 

scans i atenció 
d?  

guntar: “us ha agradat fer 
rmance...? 

t bé, ha estat molt bé perquè jo he fet el projecte amb la Laia i l’Adelin i hem posat 
ns soldats, un gos ahí amb sang... ens sentíem com uns nens 

acostumats a l’ante
diem, jo crec que e
E- Això m’ho
M’ho han comenta
(silenci) I per aquí?
Laia- No sé, jo també cre
i en aquest cas, tampoc..., 
que et resolgui de tot els te
E- Intentar-ho suplir una miqueta. I em penso que d’aquí a poc 
meitat i meitat la trobeu a faltar? ... Aquí co
Anna- Depens dels apunts que tinguis i si no, si no te’n recordes, q
E- Clar, però probablement si 
pregunti això 
Ferran- Però si n
E- Llavors us d
Esther- És q
E- No us preocupeu, jo crec que es pot solucionar, és pensar... 
Joel- Llavors ho tenim clar 
E- A veu
(silenci) sobre la classe, sobre els temes... 
Valeria- Ensenyaves els imatges, després la informació i j
també la informac
E- Tu ho has anat ano
Valeria- Sí, pero no sé si está en la basura o está en la casa... 
E- Sí, una cosa molt c
d’apuntar”, ningú
Ferran- Ja, estem acostumats a què ens ho digui
E- Ja, si no s’apunta... jo sí que sup
Joel- No sé, quan no estem així tan 
tema nou el que és més important que una altra cosa  
E- O sigui, que tu necessites al
Thaynara- B
atentos.  
Valeria- y descansando 
Thaynara- Cuando tenemos apuntes decimos “no, ya mirarem
escuchando 
E- Una posició de de
E- Passo a l’última part, d’acor
Així ben ràpidament i a veure si trenquem aquesta dinàmica, us volia pre
el projecte?” i com heu vist el fet de dissenyar una instal·lació, una perfo
Valeria- Ha estat mol
u
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E- Et senties com uns nens perquè tornaves a fer una maqueta? 
Valeria- No, per... 
E- pel joc? 
Joel- pel jugar 
Valeria- Sí, jugar 
(silenci, un parell riuen) 
E- ... més? Els que reieu? 
Ferran- No, espera, és que natres n’hem de parlar un moment 
Joel- Sí, hem de profunditzar-hi una mica 
E- Tu, així, ho has vist com un joc, o sigui, que t’ho vas passar bé 
Ferran- Natres ja ho tenim. 
Joel- Deixa’m parlar 
Ferran- Parlo jo 
Anna- No si... 
(tots riuen) 
Joel- És que nosaltres vam començar a fer una cosa guai en la que hi sortíem allí fotent-mos d’òsties, 
després es van perdre els ninots i ara representa el buit de la guerra en una caixa negra i... és molt 
profund 
E- Ara treieu-ne vosaltres mateixos la conclusió, què ha passat amb aquest projecte? 
Ferran- doncs que els ninos, els actors han desaparegut 
Joel- s’han mort 
Ferran- fan vaga 
E- pel que entenc, vau començar amb una intenció, després pel que sigui hi ha hagut un problema i s’han 
perdut les intencions 
(sona el timbre) 
Ferran- Bueno, més que res els actors que no... 
Joel- Dos paraules: causes majors 
E- i per aquí, el tema del projecte? 
Esther- va ser interessant però va haver molt poc temps per fer-ho  
E- Va bé, vau tenir poc temps 
Gerard- Sí 
Anna- No sé havies d’acabar com... (fos) 
E- Això ho vam estar parlant (em refereixo amb l’altra professora) perquè teníeu més classes per 
endavant, i podríeu haver agafat més gustet a fer-ho més bé 
Gerard- Sí, més bé 
Esther- Vam haver d’anar ràpid 
Anna- Al principi comencem amb la calma, i després s’ha d’acabar com sigui 
(es remouen perquè el timbre ha sonat i han de marxar a una altra classe) 
Finalitzem la sessió 
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Fitxes d’observació del professorat 
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GRUP  
  

HORA  DIA DATA 

OBSERVADOR/A 
 
 

DEPARTAMENT 

 
 
 
FITXA D’OBSERVACIÓ ALUMNES 
 

 PARTICIPACIÓ CONTINGUT  

 Contesta, explica 

Fa preguntes 

cuteix, crea debat 

Expressa 
opinions/ 
preferències 

Planteja 
qüestions 
sobre l’art 

Associa, 
connecta 
amb altres 
idees 

Altres… 

Dis

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….............................................................................................................................. 

COMENTARIS I INCIDÈNCIES 

…

…

…

…
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GRUP  HORA  DIA DATA 
  

 
 

 

OBSERVADOR/A DEPARTAMENT 

 
 
FITXA OBSERVACIÓ DE LA SESSIÓ 

noteu les variacions, comentaris o incidències que creieu oportunes sobre aquests 

aspectes de la classe impartida. 

Exposició de les tasques a realitzar 

 

 
A

 

 
 
 

 
 
 
 

Claredat i concisió en l’exposició dels conceptes 
 

Diàleg i intervencions dels/les alumnes 

 
 
 

Organització i sistematització de les idees i els conceptes apareguts en la sessió 
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GRUP  
  

HORA  DIA DATA 

OBSERVADOR/A 
 
 

DEPARTAMENT 

 
 
 
FITXA OBSERVACIÓ DEL GRUP 
 

 (de menys a més) 1 2 3 4 5 

Grau de participació del grup      

erbal  

Nivell de compr   ensió de les imatges proposades      

N

litat artística 

e concentració o atenció      

Grau de cooperació al diàleg i a la discussió       

Nivell de fluïdesa v      

ivell de percepció dels detalls      

Grau de sensibi      

Nivell observat d

Nivell d’acceptació de la proposta i de les seves 
ormes 

     
n

Nivell d’interès mostrat pels continguts de la 
roposta 

     
p

 

COMENTARIS I INCIDÈNCIES 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………..............................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

Glòria LLompart                              Pàgina 62  



GRUP  
 

HORA  DIA DATA 
 

OBSERVADOR/A DEPARTAMENT 
 
 

 
 
 
FITXA OBSERVACIÓ DE L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

 (de menys a més) 1 2 3 4 5 
 

Grau d’acceptació de la 
presentació amb ppt 

     Per part dels 
lumnes 

Nivell de comprensió dels 
enllaços 

     

a

Nivell de fluïdesa de les noves 
tecnologies en relació al discurs 

     

Nivell d’hipertextualitat (d’ús 
d’enllaços i vincles...) 

     

Exposició de 
 professora 

Nivell de flexibilitat en relació al 
discurs 

     

la
 

 
 
COMENTARIS I INCIDÈNCIES 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...........

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 
…

………………………………………………

…

…

…

…

..
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Guió entrevista a esperts 
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ENTREVISTA EN PROFUNDITAT A EXPERTS 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA PEL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT CIÈNCIES SOCIALS 
 
 
Bloc 1 

1. Revisió fitxes d’observació de les classes 
 

 
Bloc 2 

2. Quines possibles connexions veieu entre les assignatures d’Ed. Visual i plàstica i les 
ciències socials? 

 
3. El nou currículum, més obert, menys preocupat per la vessant productiva de l’assignatura, 

permet organitzar els continguts en funció de temàtiques com: 

a. l’obra d’art, el patrimoni artístic i cultural 

b. la imatge i la cultura visual 

c. el producte artístic 

d. el disseny i la producció de projectes tècnics 

e. els nous mitjans de la cultura visual 

 
4. En quina mesura/ en quin sentit es podrien vincular aquests continguts a la vostra àrea a 

l’ESO? En alguns cursos en especial? 
 

 
Bloc 3 

5. Què us ha semblat la unitat didàctica experimental sobre la producció artística? (tenint en 
compte les característiques de l’assignatura d’1hora setmanal) 

a. a nivell didàctic 

b. el fet de partir d’una “exposició imaginària” 

c. de centrar-nos en l’observació i en el diàleg sense explicacions prèvies 

 
6. I la seva relació amb un tema tan clàssic com la representació del cos humà i les seves 

implicacions socials? 
 
 
 
PERFILS: 
 
Professor N: 
 
Professora R: 
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 Transcripció de l’entrevista a experts 
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ENTREVISTA EXPERTS 

 
 
PART 1 (divendres, 16 maig, 11:45) 
 
Connexions entre educació visual i plàstica i ciències socials 
N- Tu els hi dones unes imatges, no? Aquestes imatges les podríem col·locar en una mena de fris cronològic, 
per tant per situar-les en una cronologia adequada, en un corrent històric i artístic concret i per tant, 
contextualitzar-les dins d’un marc històric general, doncs, que aquesta obra pertany a Grècia clàssica, al 

 per tant, la relació és absoluta, 

 a professors d’història- en un moment 

reix, doncs, el ferro, vinculat a (tots dos alhora) la Revolució 

ons Industrials, amb la Tercera Revolució 

gràfica de la persona, per tant, es pot desvincular l’art de la realitat 
 l’art 

rquè el programa és molt intens; es fa una mica d’Art 
tòria, Art Antic, Grècia i Roma. A 2n d’ESO es fa Alta Edat Mitjana, Baixa Edat 

Mitjana, és a dir, fins al s. XV i, a 3r d’ESO no hi ha art, perquè és tot Geografia..., i a 4t d’ESO, que el temari 

una mica de primeres 

ue era la idea de mostrar com l’art, com tot, és una 
terminat moment esclata que és amb la fotografia tal 

antguardes. Llavors, allò típic, ordre, seny, racional, recte, equilibri... i a l’altra banda, 

me, Realisme, o inclús abans. I amb l’aparició de la 
fotografia, doncs, no cal copiar la realitat com és i llavors l’Impressionisme és el primer moviment que ja no 

 
 

Renaixement, per tant, no sé, la idea aquesta de contextualitzar-ho en una mena de gran fris a on si podria 
posar poques coses, però sí, cronologia, període històric, corrent artístic i característiques generals... Aquesta 
seria una possibilitat de connexió. 
R- Jo també hi veig una altra cosa, que és evident que cada moviment artístic, o cada època artística o cada 
estil artístic, reflecteix el moment històric, econòmic, social que s’està vivint,
perquè nosaltres podem estar explicant, per exemple, doncs, la crisi que es va produir a conseqüència de la 
primera guerra mundial, com a conseqüència del desencís per  moltes coses, de les colònies, o del que sigui. 
Això queda perfectament reflectit a l’art i, fins i tot nosaltres –com
determinat que expliquem els desastres que s’ha produït com a conseqüència de la primera guerra mundial, 
podem agafar una obra artística perquè una imatge penso que és molt més entenedora que de vegades... 
moltes coses, que una imatge artística pot ser, evidentment, des d‘un escultura, una pintura, un tros de 
pel·lícula, qualsevol cosa. Per tant... 
N- Inclús amb el tema de materials mateix, no? Apa
Industrial  
N- El tema de textures, de materials, de suports... Tot això defineix també l’època. 
R- Fins i tot també nosaltres a història toquem amb les Revoluci
Industrial toquem els avenços tecnològics: l’aparició de la fotografia fa que l’art sigui ja molt diferent a partir 
d’aquell moment, tu pots fer una imatge foto
i es pot experimentar a través de
E- Això ho toqueu a ESO o a batxillerat? 
R- No, la pena és que a ESO d’Art se’n fa molt poquet pe
clàssic a 1r d’ESO, es fa Prehis

és densíssim, que és tot història, es fa des del Renaixement fins a l’actualitat. Què passa? Jo estic fent un 4t 
d’ESO aquest any i moltes vegades no veus l’art. Per exemple jo ara posaré 
avantguardes però només quatre pinzellades... Quan vaig explicar els finals del XIX vaig fer una mica 
d’Impressionisme, una mica de Postimpressionisme, però tot és molt poc. Per què? Doncs perquè la matèria de 
Socials és densíssima, llavors el toquem molt poquet, sí o no? 
N- Sí 
E- De totes maneres, per exemple, una relació entre Geografia i Educació Visual també la podríeu veure o 
creieu que es podria establir o no? 
N- Jo aquí el que els feia quan feia 4t com a resum, una mica perquè veiessin els grans corrents artístics i que 
és molt simplificat era una mica el que deia la companya, q
mena d’oscil·lació (fa un gràfic en un paper) i que en un de
com ha dit ella. Són les Av
doncs, disbauxa, desordre, caos... Llavors, la història de l’art és com una oscil·lació entre aquestes dos línies: 
comences amb Renaixement, Barroc, Neoclacissicis

reflecteix la realitat
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E- Obre portes 
N- Ho dic perquè jo l’experiència la trobo molt interessant però, posats a dir, hi ha vegades que, veig que clar, 

 era que si tu amb el tema del cos humà intentes fer tota 
l’evoluc l cos humà fins ara, que d’alguna manera serà la realitat virtual, ells mai se senten 
identific litat virtual. Per què? Perquè són adolescents i se senten identificats amb l’Angeline Jolie. 

les nenes, amb el tio “macho”, amb el model! no amb la realitat virtual! Perquè 

E- O sig  peça que els vam passar... (els 
pies de les imatges projectades a la unitat didàctica) 

N- Per exemple, aquesta que és molt xula (es refereix a “Home gran” de Ron Mueck). Això difícilment... La 

ins a quin punt els pot crear una emoció una obra contemporània o no. 

a 
 matxada, de la tonteria, el cridar l’atenció... 

is que les noies. Però si estessin sols, els hi creen l’emoció directa de “la tia bona, el tio 

 va suscitar molts temes de 
ció pel cos humà, però... sí que m’interessa parlar-ne perquè, en definitiva, en 

 tot un corrent pedagògic que 
l que m’acabes de comentar 

en referents, i si no hi ha referents, veieu que realment es pugui arribar a aquí?(actualitat) 
ar una cosa, jo sóc de l’escola del professor N en el sentit que a Història ens agrada 

ssiu 

en la metodologia que fas... a partir de l’observació..., el diàleg..., i arribar a les conclusions, jo a vegades els 
veig (als alumnes) faltats de base. Aquest és un problema important amb aquest experiment, en aquesta unitat 
que has fet. Amb lo qual, si no hi ha aquesta base mínima és difícil a vegades que puguin arribar a interpretar. 
E Que puguin arribar més lluny, que puguin arribar a ... 
N- Per exemple, una de les coses que vaig observar,

ió històrica de
ats amb la rea

E- Sí, la imatge que vaig posar. 
N- És a dir, o amb la publicitat a 
en aquests moments els que estan en la fase adolescent el símbol és l’erotisme com és ara, no a la realitat 
virtual. T’ho dic perquè, clar, els models d’identificació o de crear emoció, en ells, per molt avantguarda que 
sigui, no els crearà mai emoció l’avantguarda. L’emoció els la crea el mite eròtic que tenen amb els que es 
foten les palles. No hi van més enllà. Més enllà hi veuen la parida. No ho sé... 

ui que, per exemple, quan dius l’avantguarda et refereixes a aquella
mostro les fotocò

soletat, el buit, la nosequènosequantos... Com a elements d’identificació els costa molt això. Per a ells el model 
d’dentificació és aquest que tens aquí... i aquest (assenyala les imatges d’un nu de Calvin Klein i de la Lara 
Croft, imatges de la unitat didàctica). Al costat d’aquestes dones reals del Dove, si els poses al costat l’Angeline 
Jolie, doncs no s’estan d’òsties. A veure, potser... 
E- No, no, és molt interessant veure f
N- Exacte. És a dir, si tu l’obra contemporània l’oposes per dir-ho d’alguna manera a una obra real que és el 
mite eròtic del moment, i a l’edat que estan, allò és el mite eròtic... 
R- Sí, però jo també penso que també altres obres eròtiques que siguin profundament tristes o angoixants, 
també els creen moltes i moltes emocions 
N- Sí, sí... Pot ser sí, és veritat. 
R- Perquè diuen: Oh, quina pena. Oh, quina solitud. Una altra cosa és que les manifesten perquè també estan 
l’època de la
N- I més els nois que les noies 
R- Sí, més els no
boníssim” i tal, però després també es poden identificar amb l’horror, amb la solitud. 
N- Curiosament, amb aquesta obra (els assenyalo l’”home empaquetat”)... Curiosament, aquesta peça ha 
suscitat tota una sèrie de comentaris molt interessants. El que passa que sí que és cert que, fins a quin punt 
s’hi poden arribar a implicar o fins a quin punt els desperta un interès o no. Aquesta
consumisme, de preocupa
aquesta unitat hi havia els referents clàssics i els referents contemporanis, i ara hi
defensa que no s’han de tocar per res els clàssics. Jo ho trobo perillós perquè pe
és que no ten
R- Jo també volia coment
tot molt cronològic, molt pautat, molt (tots dos) seqüenciat 
N-... i potser és exce
R- I la nostra visió d’història cronològica etcètera perquè tingui les coses molt situades en el context i no és així 
per tu que tens una visió absolutament de Belles Arts 
N- tens tota la raó 
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R- Tens una visió, uns conceptes artístics, estètics, etc. I nosaltres uns conceptes... que partim de diferents 
base. Possiblement per l’art, per l’art, pel concepte artístic pur és infinitament millor el teu 
N- Sí, perfectament. Natres tenim un excés de didactisme. Sí, és veritat. La idea de punt, de segmentar, de 

potser l’hauria seqüenciat més, amb el sentit de –què sé jo!- agafes les figures des del 
 veure com es van aprimant; una seqüència de lo gordo, de les “tres gràcies” fins al Giacometti 

.. què se jo, posar-les-hi desordenades. Llavors dir: 

 través de 
ateixos a 

avés de l’ordre de 5 imatges. 
amb això de la cara... la solitud, tu també pots agafar una imatge antiga que mostri la solitud o un altre tema, o 
ots acabar posant el consumisme i el pollastre (es refereix a l’obra contemporània “humà complet”). A lo millor 

a partir de 5 o 6 imatges desordenades que ells... bé, que l’observació sigui ordenar-les: 
-A veure, quina et sembla més antiga i quina et sembla més moderna 
d’aquí: 

del punt de vista 

alment  
- Acabo dirigint. Llavors jo pensava, està molt bé però jo fóra incapaç de fer-ho. 

classificar, de catalogar, d’ordenar... i aleshores quan veus això que d’alguna  manera lliga amb el que diu la 
professora R: que és més buscar emocions i tal si jo hagués  hagut de fer una cosa com aquesta –primer que 
no la sabria fer- però 
Renaixement per
i.

- Ordena-les 
I veure com l’ordre d’alguna manera és el fil cronològic d’alguna manera d’un ideal de bellesa. I a
l’ordre, d’ordenar-les, ells arriben a la conclusió aquesta. No a través de l’observació, si no ells m
tr
I 
p

I a partir 
-Per què? 

Tu segueixes el fil, i el fil en aquest cas és aprimar-se, el fil és com una estètica pot retornar. Per exemple amb 
l’estètica... –i vosaltres en sabeu molt més d’això, l’estètica aquesta andrògina del món clàssic arriba un 
moment que torna i hi ha una moda que hi era als anys 80... 
E- No, i ara amb els metrosexuals... 
N- Exacte. Doncs mira, en aquest cas la seqüència és un cercle, i retorna. És a dir, que ells..., dit d’una altra 
manera, pauta’ls-hi més perquè veig que hi ha una falta de base. Que ja em sembla bé des 
artístic veure una imatge i dir allò de: “pluja d’idees, dieu lo que us sembla”, però si tu introdueixes elements de 
seqüenciació, temàtics, cronològics... que és la maniota que tenim (riu) potser després pots arribar a 
conclusions d’una manera eeemm... no sé si dir-ne didàctica 
R- Natres continuem tenim la ment –jo estic pràcticament d’acord amb tu (es refereix al professor N)- en aquell 
fil director o en certa manera tenim una mica -encara que sigui emmascarat-, un cert dirigisme per part nostra 
N- Sí. Sí, sí 
R- Jo a la classe que vaig estar de la Glòria, mentre la feia, jo pensava, l’està fent molt bé però jo fora incapaç 
per varis motius:  
- un: tu deixes participar; jo..., acabo dirigint, quan veig que se me’n van una mica, recondueixo. Tu no tens 
aquest defecte, és a dir, tu els deixaves parlar, i fins i tot en un moment determinat tu els vas dir “apunteu aquí 
en un paper el vostre projecte, el que faríeu...” Jo sempre em sembla que és com una pèrdua de temps. Penso 
que estan perdent el temps i acabo apuntant a la pissarra: pam, pam, pam, entens? 
N- Coincideixo tot
R
N- Jo també 
R- Jo acabaria dirigint 
N- Jo penso igual, exactament igual. Mira que no n’havíem parlat mai d’això. 
E- Curiosíssim això 
R- No, mai, no havia sortit aquest tema però quan veia que deia un: “tal” i tu: “ah, molt bé” i l’altre... jo pensava, 
jo ja ho hauria tallat, jo hauria explicat, ta, ta, ta, ta i tots cap aquí i tots cap allà i tu no. Clar, els deixes crear, 
potser nosaltres pequem de no... 

Glòria LLompart                              Pàgina 72  



N- O per això, fins i tot allò que era molt interessant que era la música, doncs, jo posaria 5 imatges i 5 músiques 

ecideixin, que decideixin entre A, B, C i 1, 2, 3, que facin creuaments, i a partir del creuament, 

bre) 

classe? 

 sigui, i el context 
rdenar i que els ordenin, els pots interrelacionar amb diferents 

 l’art 
locs. Hi ha quatre blocs: fer art clàssic (Grècia-Roma), fer art medieval, fer 

arroc, etc- i fer contemporani, i ho podria fer escollint a l’atzar dels quatre 
 diria, doncs m’interessa fer l’Art clàssic i després d’aquí 

s coses i puc passar a les avantguardes... Jo, per la meva deformació professional, ho he de fer 
o automàticament el clàssic i el medieval i faig Renaixement, Barroc, Rococó, Neoclàssic... 

... fins i tot jo 

tits. Un, visualment és l’observació; l’oïda és la música, 
es, mentre tu mires l’obra, a lo millor tu els hi fots les mans amb un 
 nosequè i diem, doncs mira, jo associo aquesta obra amb aquesta 

olors nosequè. Bé, no hi entenc, però, d’alguna manera jo el que 

r dels resultats, processar 
estadística m’ha donat nosequè, “creieu que hi ha una relació entre el color 

questa i aquesta obra?” No ho sé, potser no et dóna res, hi ha una dispersió absoluta, no? 
R- No, possiblement doni. 

i associar imatge amb música, però desordenat, a veure com s’associa. Tu els hi poses... 
E- Tu els demanes que la creació d’ells es posicioni i que en definitiva facin un treball 
N- Primer que d
generar la discussió 
(sona el tim
 
R- perdó, teniu 
(s’acorda continuar l’entrevista en un altre moment en què ens puguem trobar altra vegada tots tres) 
 
 
 
 
PART 2 
Després d’una breu introducció en la que els repasso breument el que s’havia parlat el dia anterior, reprenem 
l’entrevista. 
N- Nosaltres el problema bàsicament, és una desviació professional: és la seqüenciació. És a dir, necessitem -
possiblement perquè estàs donant història i sempre et mous a través d’un eix cronològic- seqüenciar les coses i 
lo que deiem, compartimentar-les i aleshores amb l’art, doncs allò que tu havies posat, natres de seguit i 
posaríem el calaixet de Renaixement, de Barroc, d’avantguarda... bé, és igual, del que
històric. A partir d’aquí, els calaixos els pots deso
èpoques, les pots col·locar a diferents llocs, i a partir d’aquí tota una varietat d’exercicis, això. 
R- Però, prèviament ha d’estar molt ordenat. Jo per exemple pot ser és un personalisme però a història de
de 2n de batxiller puc optar de fer b
modern –és a dir, Renaixement, B
blocs. Possiblement una persona de visual i plàstica
puc saltar molte
cronològic i deix
N- I possiblement perquè sense entendre l’Art clàssic difícilment entens el Renaixement o el que significa la 
ruptura del medieval, no? Clar, la seqüència és acumulativa, és com una estratigrafia en la qual lo de dalt 
s’explica per lo de baix . Llavors clar, tu suposo que busques més el món aquest de les sensacions
havia pensat que, fins i tot en el món de les sensacions que ho podries pautar més, en el sentit que, per 
exemple, jugar amb el tema dels sentits, els cinc sen
però perquè no amb el tacte? Dir, unes obr
calaix a on hi ha una determinada textura i
textura. O per exemple, perquè no, amb el gust, doncs mira ara,  poses cinc gustos i cinc diapositives... Quins 
més ens queda? 
 
R- eeeem, l’olfacte, exacte.  
N- Doncs sí, lo mateix... el gust i l’olfacte, perquè no? I aleshores a partir d’aquí generar què sé jo –tu que en 
saps- colors càlids que estan vinculats amb 
veig és que l’observació (o el que vaig veure) com els falta elements... donar-los la obligatorietat de decidir, de 
decidir entre aquest, aquest i aquest perquè si no, vaig veure que queda molt eteri, i tu, volent o sense voler ho 
acabes mig dirigint i aleshores queda molt eteri. I a partir d’aquí, potser al final, a parti
tots aquests resultats i veure que l’
aquest i la música a
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N- En el sentit que... una mica més pautat 
E- Vale, ho lligo, perquè ara esteu parlant de qüestions metodològiques i ara m’agradaria tractar més el tema 

l i plàstica és més obert que abans i menys 

 tenim quatre hores al llarg de tota l’ESO, dos hores en un curs i dos en una altre 

an fet una mala jugada i fem tres hores en un curs i una en un altre; per això, vosaltres heu vingut 
grup que només tenia una hora a la setmana i això és una barbaritat i llavors, és clar, si 
dos, seria més correcte 

 és per necessitat. Amb aquest plantejament no pots fer una seqüència tan bona en què 

n vincular continguts d’aquests amb la vostra àrea en algun 

LOGSE. Clar, a quart hi haurà una optativa, 

a pregunta. O sigui, vosaltres veieu que hi hauria alguna connexió? Perquè ara en el 

veieu possible això o... en quins moments ho veieu possible? 

N- El que dèiem, doncs, agafar el període d’entreguerres, tu agafes l’expressionisme alemany i el Grosz i el Dix 

amb Geografia 

doncs, del contingut. A veure, actualment el contingut de visua
preocupat per 
R- No, volia preguntar si es continuarà havent-hi cursos alterns la visual i plàstica, alternat amb música. Això es 
manté? 
E- Si no puc arreglar-ho d’alguna altra manera... però és que ho han distribuït tan malament com han pogut. És 
un problema perquè només
R- Com abans 
E- No, ens h
a una sessió d’un 
podem fer-ne dos i 
R- D’acord 
E- L’assignatura alterna
cada any sàpigues que continuïs, si no un plantejament en que cada trimestre treballis un tema, un altre 
trimestre sobre un altre coma a unitats independents. Aquesta seria una mica la proposta. 
Llavors, els continguts i les temàtiques que es poden introduir poden ser (ara mateix el currículum les ha 
introduït): l’obra d’art, el patrimoni artístic i cultural, la imatge i la cultura visual, el producte artístic, el disseny i 
la producció d’objectes tècnics, els nous mitjans de la cultura visual. O sigui, conceptes que abans –potser 
pensàveu que apareixien en el currículum- i no apareixien; apareixia el color, la textura, la línia, el punt, i clar, 
això era més una qüestió de sintaxi i no de contingut pròpiament dit conceptual per a una ESO. Es va 
reivindicar molt que l’alfabet visual quedés més a primària i que això quedés a secundària.  
Com que ara s’ha introduït això, jo us pregunto: 
En quina mesura creieu que es podrie
moment. Per exemple, vosaltres em vau dir l’altre dia que hi ha un curs sencer que es fa geografia 
R- A tercer. I plàstica, quan es fa? 
E- A segon i a quart. Ai,  perdona, a segon i a tercer 
R- No pas ara. 
E- Sí, sí, perquè a quart és LOGSE, encara estem en el pla de la 
que també seria un moment fantàstic per vincular... Però ho dic perquè m’agradaria saber quines temàtiques es 
podrien vincular. (Es recorden les connexions que es van donar en la primera part de l’entrevista) 
R- Doncs això que dius del patrimoni, a nivell de segon sí que hi ha una relació directa: tot el tema del Romànic 
–Alta Edat Mitjana, Baixa Edat Mitjana- es fa a segon 
N- I amb la geografia, com ho vincularies? 
E- Clar, això és la mev
marc contemporani hi ha obres que estan plantejant qüestions de ciències socials molt directes. O sigui, vull dir: 
qüestions sobre la globalització, qüestions sobre la demografia en determinats països, qüestions sobre com 
s’estableix el poder... Clar, estic parlant del contingut d’obres actuals d’art contemporani. Llavors, vosaltres 

R- Sí, jo ho veig possible, però nosaltres hauríem de tenir la informació de quines són aquestes obres... Clar, jo 
almenys..., moltes segur que les desconec.  

i tota aquella patuleia i clar, reflecteix el que va significar la primera guerra mundial... 
R- Sí, però ella diu 
N- Amb geografia? 
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R- Sí, també. Tu expliques, per exemple a tercer, globalització... o reaprofitament de recursos o reciclatge i tal, i 
tu segur que tens obres 
E- Sí, n’hi ha. No són d’avantguardes, són obres dels anys 90... 
R- Sí, sí. Ara es tractaria que, per exemple tu fessis un buidat o que donessis als professors una seqüenciació 

ació hi puguis intervenir tu. I com a exemple de globalització aquest artista ha muntat el que sigui. Jo 

normes 
ue s’hauria 

ò de la Lluvia 

transforma en art, per exemple. Llavors lligues el 

els crèdits de síntesi i que sempre tractem temes que 

eografia pots explicar... –avui hi havia una entrevista molt interessant a la 
ixò amb 

tats 
una 

als del menjar. Miralda havia fet tota una sèrie d’obres molt vinculades al tema del ritual del menjar i 
 en diferents països i, llavors, casar amb això. 

ió 
 

d’obres que tu coneguessis, que a tu t’interessa que es treballin, etc i jo penso que sí, que en determinades 
sessions hi pot haver una interconnexió, en el moment determinat que el (professor N) està explicant 
globalitz
penso que sí que és fàcil. 
N- sí, jo penso que tot el tema de materials, de deixalles... a partir de l’Art Povera i tota la història aquesta 
vincular-la a partir de tot això, no? D’alguna manera, aquest món que genera tanta... (se li acut) els pots de 
merda del.. 
E- sí, del Manzoni 
N- Sí, seria qüsetió de pensar-hi. La demografia, l’excés, l’explosió demogràfica es pot plantejar en e
masses que apareixen en molts artistes, o en la solitud absoluta. No ho sé, sí que es podria, clar q
de pensar en detall. 
R- Això implica una certa connexió amb els professors que estiguin a un determinat nivell i programar fins i tot 
algunes sessions conjuntes, penso jo, penso que és factible. 
N- Ara penses en coses concretes que es poden fer. Jo fa uns anys vaig fer una activitat sobre això dels pobles 
abandonats. Agafar la història d’un poble i ho lligaves amb art, amb literatura, feies llegir all
amarilla; agafaven unes deixalles i els exposàvem al passadís en unes vitrines i semblaven obres de Tàpies, 
però igual. Aïllar un objecte que era una merda, que el trobaven en un poble abandonat i expliques l’abandó, i 
aquell objecte quan lo treus del context aquell que està de merda, l’aïlles en un espai i lo fots en una vitrina 
penjat així, adquireix, bé, una altra vida, una altra història, es 
tema de pobles abandonats, deixalles, art... i és una línia de treball magnífica. No sé, se m’ocorre això ara. 
D’allò me’n recordo, va funcionar molt bé.  
E- és que tinc comprovat que en el moment que hem fet 
són vinculats amb altres matèries, i dels que ells en tenen més referents, surten obres molt interessants; no sé 
perquè però cada any heu vist els exemples de la guerra civil on normalment s’hi implica tothom. A més, com 
que és un tema que és obligatori, que l’han de fer perquè si no tenen una nota en una assignatura no 
aproven..., tots hi participen.  
La veritat és que tercer, la hora que coincideix amb geografia.../... 
N- Ara mateix pensava tot el tema de l’alimentació i l’alimentació gairebé com a una modalitat artística des que 
el Ferran Adrià i tots aquests divins van anar a Frankfurt i no se què, a lo millor un art d’aquests que consisteix 
en guarnir els plats. És a dir, a g
Vanguardia sobre el tema de l’obesitat i la fam que es titula Obesos i famolencs- aleshores tu lligues a
Geografia: del què significa determinat tipus de menjar i ingredients i nosequè i, aquests ingredients presen
amb el tema de la deconstrucció... o senzillament, aquests ingredients col·loqueu-me’ls al plat i fem-ne 
exposició. No sé.  
E- Sí. La veritat és que hi ha diversos artistes que ho tracten, i ara hi ha cada any a Barcelona una exposició 
d’Eat Art –que seria l’art que es menja- i cada any, en el moment en què s’inaugura l’exposició es mengen les 
obres. Per exemple, tinc uns companys que les fan de xocolata... Això també es pot plantejar. 
N- Això es pot lligar amb... 
E- Els ritu
als rituals
R- O per exemple, la forma també de consumir art –jo vaig pensant temes de geografia- per deformac
professional: el primer món i el tercer món
N- Ara hi pensava 
R- Què anaves a dir? La forma de fer, de dissenyar, de construir, de consumir fins i tot. 
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formes tan simples però a la 

ha un apartat que és paisatges agraris i llavors es podria analitzar... Jo aquest any he fet una coseta 
ig fer 

al comerç de l’art, al valor real d’un objecte. 
lt. El tema del valor de l’art. 

- El valor d’ús, el valor de canvi, el valor afegit, de coses que només per la signatura adquireixen un 
eterminat valor. També es podria vincular si fan economia i organització... no, a tercer, no. Bé, vull dir el tema 
el comerç. Com, no sé, comparar el tio aquest del Chelsea que ha pagat pel Bacon i pel Freud... acaba de 

pagar seixanta milions, una bestiesa, doncs, no sé,... què representa? per què això té tan valor? 
R- Jo rebo mensualment els catàlegs de vàries cases de subhastes: de Asorena, de cases d’aquí, de la Duran, 
de la Segre, de vàries cases, i alguna vegada he portat els catàlegs a 2n de Batxiller i es queden realment 
impressionats perquè allí hi posa el preu de sortida de l’obra, i llavors diuen “per això?, però si només és una 
ratlla!”... Sí, realment és un tema que els crida molt l’atenció. 
N- En geografia estaria bé perquè ho pots comparar, no? peru`q són valors objectius, reals. A una taula hi ha 
un valor d’un treball, de la primera matèria... i aquell quadre que val una bestiesa, on té el valor? La idea 
aquesta del valor i del comerç també pot ser interessant. 
R- També una altra cosa que em va sorprendre quan jo estudiava; jo a la primera classe que vaig anar a la 
Universitat de Barcelona Geografia –jo sóc de Geografia Física-, jo vaig anar a la Central i quan portàvem allà 
una setmana o quinze dies de classe, el Vidal Valentí, que era el catedràtic ens va dir: “ara tots vosaltres que 
porteu quinze dies a la facultat, digueu-me quants arbres llimoners heu observat al pati i quants bancs”. La 
majoria de la classe ho vam fallar, dèiem “tres, quatre...” És a dir, de vegades no observem l’Art o coses 
immediates i properes com poden ser un paisatge, un paisatge urbà o un paisatge on ells venen cada dia a la 
classe i tal i que en un moment determinat pot ser també una obra d’art. De vegades no sabem observar lo 
immediat, lo proper, lo quotidià...  
N- No, és clar. Amb qualsevol branca t’hi pots fotre. No, és veritat. Ara tu agafes el món de l’artesania. 
E- Sí veus, jo proposo treballar el producte artístic, el disseny i la producció de projectes, o de productes... 
N- Agafes un mercadillo del dilluns de nosequè, o una cosa tan elemental com el fet com un pagès col·loca les 
caixes i crea un espai del no res, una cosa tan elemental com aquesta. Potser això és una tonteria... O anar a 
veure això que els agrada tant: aparadors per Tremp, i veure dir-los-hi: “quin aparador us agrada més, quin 
element, quin contingut, i això lliga amb el món del comerç i de la publicitat; com exposant d’una determinada 
manera el producte es fa més atractiu bé, tot això. 
R- O visitar –que ja ho fas habitualment- centres d’art propers, per exemple, La Panera i tal... 
N- Salàs 
R- Salàs també ho anava a dir! Per exemple, l’exposició del Palomo, de l’Àngel Palomo, jo la trobo fantàstica 
E- Que la tinguin cada any, jo pensava... 
R- Jo tota la gent que em venen a casa aquests caps de setmana els he pujat perquè la trobo molt bonica. 
N- Sí, i aquesta exposició és una pena que no se n’ha fet ressò, ni se n’ha fet difusió, bé se n’ha fet el que hem 
pogut, i és una pena perquè podria estar a Consell de Cent, a Barcelona 

N- Sí, i com al tercer món per exemple, en l’arquitectura es veu la senzillesa, les 
vegada absolutament funcional i aquesta arquitectura sofisticada, no sé, per exemple, comparar l’arquitectura 
del primer món i del tercer món i fins i tot, el paisatge com a art, no? Un determinat tipus de paisatge, un 
determinat model de paisatge que tenim aquí, quadriculat, colors... amb fotos aèries d’un paisatge, no sé... El 
tema del paisatge és maco, la transformació del paisatge. 
E- Això ho havia proposat per segon però veig que si geografia està a tercer, doncs l’any vinent es podria 
provar. 
N- Hi 
que... res, els vaig fer l’exercici de portar-los aquí davant a la muntanyeta per observar el paisatge..., va
una relació de coses que podrien observar: on arriba cultura-natura, on arriba l’acció de l’home en la vessant 
d’una muntanya. Suposo que el mateix, si ho mires una mica ho pots fer amb l’art, no? 
E- Bé, fantàstic. Veus com han sortit coses. Al principi us heu quedat així... i després han començat a sortir 
moltes idees, molts vincles. 
N- Un altre tema: el comerç. El comerç el pots vincular 
E- Això els interessa mo
N
d
d
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E- I fins i tot es podria vincular amb literatura a nivell de poesia perquè té molt ... 
R- I també, i també, portar art aquí. En un moment determinat es treu una exposició a Salàs (la de l’Àngel 
Palomo se m’acaba d’acudir en aquest moment) i per què no es pot portar aquí. També l’institut ha de ser un 
espai... Que tu ho fas, però aquest any s’ha perdut una mica; a mi m’encantava veure els dibuixos de la canalla 
penjats i com els respectaven...; home, tenien la curiositat de la nota o del nom, però com es respectava, allí no 
es ratllava, ni... Jo penso que hi ha de ser. Amb un institut, amb un centre cultural hi ha d’haver una producció 
artística, i aquesta producció artística pot ser la que fan la pròpia canalla o potser en un moment determinat, de 
fora. 
R- I s’han d’acostumar a veure l’art com una cosa immediata, agradable, conviure-hi. Així és com s’aprèn. 
E- Bé, ara passaré a un altre tema. Jo plantejo que a cada tema a visual i plàstica es parteixi d’una exposició 
imaginària, o sigui, a les primeres sessions vau veure una sessió en la que es partia d’una exposició imaginària, 
com si..., jo els plantejava als alumnes com si anéssim a una exposició i es troben quatre peces –jo en portava 
cinc, i amb cinc no va donar temps en una classe-; amb quatre peces podíem arribar a veure-les, a plantejar 
coses, etc. I llavors us volia plantejar aquest tema... 
(problemes de bateria) 
 
 
 


