


En aquests dies en què l’art pot convertir-se en una finestra oberta a altres 
mons, l’equip educatiu de la Fundació Miró Mallorca ha dissenyat l’activitat 
“1, 2, 3... Print!”, una nova proposta que us permetrà aproximar-vos a 
l’univers de Miró i endinsar-vos en l’apassionant procés creatiu de l’obra 
gràfica mentre gaudiu del temps en família.

Com molts i moltes de vosaltres ja sabreu, Miró va ser un artista que va 
treballar en múltiples disciplines. Tot i que és ben coneguda la seva faceta de 
pintor i escultor, no ho és tant la seva vessant de bibliòfil. Sabíeu que des de 
l’instant en què va descobrir la literatura, a les sessions de poesia i debat 
promogudes per l’Escola d’Art de Francesc Galí, ja no va abandonar mai la 
lectura? A més, quan vivia a París, i estant en contacte amb els surrealistes, 
el seu interès per la literatura es va intensificar tant que va donar lloc a una 
nova passió que seria l’inici d’una extraordinària sèrie d’obres: la 
il·lustració de llibres. 

En qualsevol de les manifestacions en què treballava, Miró sempre deia que 
necessitava un punt de partida per a iniciar una obra. En el cas de la 
il·lustració de llibres, aquest punt de partida era la seva pròpia cal·ligrafia. 
Què pensau que podia fer Miró amb les lletres? Doncs de vegades les vestia de 
manera elegant o divertida i, fins i tot, en altres ocasions les transformava 
en personatges fantàstics de tres ulls i cinc potes!



Miró va treballar en un total de 109 llibres de poemes. D’entre tots aquests, 
l’obra en la qual ens inspirarem per a dur a terme la proposta d’avui és el llibre 
À toute épreuve. Per a il·lustrar aquest meravellós llibre Miró va utilitzar 
multitud d’eines i planxes de fusta per a crear formes i lletres amb què després 
jugava i estampava damunt el paper.

Us atreviu a crear en família el vostre propi llibre de bibliòfil i experimentar 
amb la tècnica de l’estampació?

Començam!



Agafau una cartolina blanca gran i doblegau-la 2 vegades per a obtenir un 
total de 3 plecs. Aquest serà el suport que fareu servir per a crear el vostre llibre 
de bibliòfil. Per tant, l’heu de reservar fins al final de l’activitat.

Per a la correcta realització del nostre llibre il·lustrat, estructurarem l’activitat en
tres blocs:

1.

· Tisores i cúter 
· Folis, cartolina blanca i llapis
· Goma EVA (gruix: 2 mm) o envasos reciclats
· Cartó i escuradents
· Cola blanca o cola de contacte
· Pinzell, rodet i esponja
· Pintura i aigua
· Tassó, plat i paper de cuina
· Retoladors, ceres i llapis de colors
· Imaginació

materials:

bloc 1

*  Bloc 1: Elaboració del suport
*  Bloc 2: Creació de segells
*  Bloc 3: Històries estampades



Damunt un full blanc, escriviu els noms de tots els membres de la vostra 
família. Triau les lletres que més us agradin i creau-hi diversos personatges. Us 
recomanam que en faceu diferents esbossos amb llapis, on combineu vocals i 
consonants de diferents grandàries perquè, a poc a poc, vagin apareixent 
animalons del bosc, criatures fantàstiques, etc. Si ho heu de menester, podeu 
incloure-hi altres lletres!

Per exemple, nosaltres hem creat un divertit pingüí amb algunes de les lletres de 
la família de Joan Miró. Com veieu la lletra P s’ha convertit en una gorra 
d’explorador; la J, en un bastó; la D, en una motxilla...

2.

bloc 2

doblegar



Ara és el moment de traslladar, amb l’ajuda d’un llapis, les lletres de paper 
damunt la goma EVA. Novament, retallau-les amb unes tisores o un cúter (si no 
teniu al vostre abast aquest material, us proposam reciclar alguns brics de llet, 
suc, etc., i utilitzar-los com a alternativa).

4.

Agafau un tros de cartó i retallau-lo en bocinets més petits (més o menys de la 
mida de les vostres lletres). Heu de tenir en compte que, quan estampam les 
imatges, s’inverteixen. Per tant, ara és el moment de resoldre-ho. Com ho 
farem? Doncs agafarem cadascuna de les lletres de goma EVA, les girarem i les 
aferrarem amb cola blanca o cola de contacte damunt el cartó. 

5.

Triau un dels personatges que heu dissenyat i dibuixau damunt un full, de 
manera individual, totes les lletres que l’integren. Pensau que ho heu de fer 
mantenint les mides i les proporcions de les lletres del vostre disseny inicial. 
Finalment, retallau-les amb unes tisores o un cúter.

3.

retallar

traslladar

retallar



També podeu incorporar textures a les vostres lletres ratllant la goma EVA amb 
un escuradents. Quan l’adhesiu s’hagi eixugat, si voleu, podeu retallar el cartró 
resseguint la forma de la lletra. 

6.

Ja teniu els vostres segells acabats! Però ara heu de pensar quina és la història 
que hi voleu contar! Quines aventures podria viure el vostre personatge? Agafau 
paper i llapis i realitzau-ne una pluja d’idees en família.

7.

Recuperau el vostre llibre i escriviu-hi a mà la història que heu inventat. Podeu 
dividir el text en diferents parts per a ocupar-ne totes les pàgines. Ara només us 
queda il·lustrar la història amb els vostres personatges estampats!

8.

bloc 3

enganxar-les amb cola

girar les lletres



Agafau un plat i col·locau-hi a dins una mica de pintura del color que vulgueu. 
Per a l’entintatge necessitareu una eina per a aplicar la pintura damunt els 
vostres segells. Podeu fer servir pinzells, rodets d’escuma o, fins i tot, una 
esponja! Agafau l’estri que tingueu a mà o us vagi millor, amarau-lo amb una 
micona de pintura i aplicau el color damunt el segell de manera homogènia. 
Una vegada que hàgiu acabat d’entintar les lletres, heu d’estampar amb rapidesa 
perquè, si no, la pintura s’eixugarà massa aviat i l’estampació no quedarà bé!

9.

Per a estampar, girau el segell cap per avall; posau-lo en contacte amb el paper i 
feis pressió amb la mà, evitant moure’l mentre pressionau. Després alçau el 
segell molt lentament i, vet aquí, ja tenim la nostra primera estampació! 
Repetirem el procés tantes vegades com lletres tingui el nostre personatge. Heu de 
tenir present que, si voleu canviar de color, prèviament heu de netejar el segell 
amb l’ajuda d’un bocinet de paper de cuina amb una micona d’aigua. Anau molt 
en compte de no banyar el cartó per a no fer-lo malbé.

10.

aplicar 
pintura

girar

estampar



Una vegada la pintura estigui ben seca, mitjançat l’ús de retoladors, ceres i 
llapis de colors, podeu afegir alguns detalls als vostres personatges.

11.

Ara només necessitau un títol ben divertit per al vostre llibre il·lustrat. 
Pensau-lo i escriviu-lo on més us agradi. Hi podeu combinar lletres fetes a mà 
amb lletres estampades!

12.

Amb els segells que heu creat podeu inventar altres històries, o fabricar més 
segells per a dissenyar nous personatges!

13.

dibuixar



Convidau els vostres amics i amigues a afegir-se a la iniciativa, i així, entre 
tots i totes, omplirem les nostres cases de lletres, colors i històries ben 
divertides!

14.

No us oblideu de compartir fotografies de les vostres creacions a les xarxes 
socials amb el hashtag #Miróenfamília o, si ho preferiu, també podeu 
enviar-nos-les al correu electrònic educacio@miromallorca.com 

Ens encantarà veure’n els resultats!

15.

https://miromallorca.com/category/educamiro/

visita'ns
blog educamiro


