


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 
“A cop d’ull”, una nova proposta que us permetrà aproximar-vos a l’univers de 
Miró i endinsar-vos en l’apassionant procés creatiu del gravat mentre gaudiu 
del temps en família.

Aquestes darreres setmanes els nostres pobles i ciutats han canviat abrupta-
ment. La quietud dels seus carrers contrasta amb el moviment que s’està 
generant pocs metres per damunt dels passos de vianants. Ara habitam, més que 
mai, els balcons, les finestres i les terrasses de ca nostra; llocs des d’on 
guaitam i miram amb gran atenció i d’una manera més pausada tot el que 
succeeix al nostre voltant. Aquest canvi de ritme ens ha permès relacionar-nos 
amb els nostres veïnats i veïnades amb un altre tarannà, però també ens ha fet 
prendre consciència dels petits detalls que ocultava la voràgine de la gran 
ciutat.

Sabíeu que Joan Miró també era un gran observador? Es podia passar hores i 
hores en silenci mirant el cel, la mar o qualsevol altre indret o element que 
cridàs la seva atenció. Com és habitual entre els/les artistes, a partir de 
l’observació Miró anava omplint el seu cap d’idees i pensaments que després 
transformava en dibuixos plens de línies, paraules i taques de colors. A 
continuació, es dirigia cap al seu taller i, a partir d’aquestes composicions, 
anava creant quadres, escultures, gravats...



En aquest #Miróenfamília 9 us proposam guaitar per la vostra finestra, el 
vostre balcó o la terrassa i fer un cop d’ull per a observar les coses curioses i 
màgiques que passen al vostre voltant, i ser-ne conscient, sense que de 
vegades us n’adoneu. Llavors haureu de plasmar tot allò que us havia passat 
desapercebut fins ara mitjançant la creació d’uns dibuixos i gravats molts 
especials, que realitzareu amb la tècnica de la punta seca. Preparats i preparades 
per a ampliar la vostra mirada i experimentar en família?

Començam!



· Quadern i llapis
· Folis o cartolina blanca
· Paper de calc (opcional)
· Envasos reciclats i tisores
· Punxó (amb punta arrodonida), escuradents o bolígraf
· Rodet o pinzell
· Cullera gran (metàl·lica o de fusta)
· Pintura i aigua
· Tassó, plat i paper de cuina
· Imaginació i mirada atenta

materials:

Cercau aquell raconet especial de ca vostra des del qual pugueu guaitar a 
l’exterior i us sentiu còmodes (pot ser una finestra, un balcó, una terrassa...) 
Ara, preparau-vos per a explorar el vostre entorn a la recerca d’aquelles coses 
curioses i fascinants que moltes vegades passen desapercebudes com, per exemple, 

Per a la realització d’aquest experiment visual i artístic dividirem les accions en dos 
blocs diferenciats:

1.

bloc 1

*  Bloc 1: Un cop d’ull al món
*  Bloc 2: Reciclam i estampam



un colom amagant-se entre les teules de la casa del veïnat, un moix que pren el 
sol, una paret amb una porta misteriosa, etc.

Cada vegada que descobriu alguna cosa interessant que us cridi l’atenció, 
dibuixau-la amb llapis al vostre quadern. Fins i tot, si us ve de gust, podeu 
escriure’n alguna reflexió. Sabíeu que Joan Miró feia moltíssimes anotacions 
en els seus esbossos?

2.

Ja teniu els vostres dibuixos acabats, però ara els heu de transformar en 
meravellosos gravats! Per a fer-ho, necessitareu recopilar un envàs (de llet, 
suc...) que tingueu a casa per a reciclar. És imprescindible que el netegeu molt 
bé per dins amb aigua i sabó abans de començar el vostre experiment artístic.

3.

bloc 2

netejar

retallar



Desplegareu els 4 cantons del bric i l’aplanareu seguint els plecs. Amb l’ajuda 
d’unes tisores retallareu primer els extrems i, després, totes les juntes per la part 
longitudinal. El rectangle més gran és la planxa que utilitzareu per a gravar.

4.

Heu de tenir en compte que, quan estampeu, les imatges s’invertiran. Per a 
resoldre-ho haureu de calcar amb llapis les línies i les paraules dels vostres 
dibuixos per la part de darrere del full.

5.

Ara és el moment de transferir les vostres composicions damunt la cara de 
color gris de la planxa. Podeu dibuixar directament o, si ho preferiu, utilitzar 
un full de calc (paper vegetal, paper carbó...). Teniu en compte que no heu de 
pressionar massa amb el llapis.

6.

Amb l’ajuda d’un punxó amb la punta arrodonida anireu repassant totes les 
línies del dibuix que heu fet abans damunt la planxa. Heu de fer prou pressió per a 
aconseguir que es creïn uns bons solcs, però sense arribar a fer malbé la planxa. 
Si no teniu al vostre abast aquest tipus d’eina, podeu fer servir un escuradents, 
un bastonet de fusta, un bolígraf que ja no pinta, etc.

7.



Agafau un plat i col·locau-hi, a dins, una mica de pintura del color que 
vulgueu. Per a l’entintatge necessitareu un rodet de cautxú per a aplicar la 
pintura damunt la vostra planxa. En cas que no en tingueu a casa, també podeu 
fer servir un pinzell, un rodet 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 la planxa de manera homogènia. Una 
vegada que hàgiu acabat d’entintar, heu d’estampar amb rapidesa perquè, si no, 
la pintura s’eixugarà massa aviat i l’estampació no quedarà bé!

8.

Per a estampar, agafau un full o una cartolina blanca; posau-lo en contacte 
amb la planxa i feis pressió amb l’ajuda d’una cullera gran (metàl·lica o de 
fusta), evitant moure’l metre pressionau. Després, alçau el paper molt 
lentament i, vet aquí, ja teniu la vostra primera estampació! Podeu repetir 
aquest procés totes les vegades que vulgueu. Simplement heu de tenir present 
que, si voleu canviar de color, prèviament heu de netejar la planxa amb aigua 
i eixugar-la molt bé amb un bocinet de paper de cuina.

9.

pintura entintar



Una vegada la pintura estigui ben seca podeu penjar els vostres gravats a la 
finestra, el balcó o la terrassa i muntar una superexposició!

10.

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

Ens encantarà veure’n els resultats!

11.
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