
 

 

 

 

 



 

 

 

Durant els anys en què Joan Miró va viure a Mallorca va experimentar amb 
diverses tècniques artístiques. “Suports impossibles” lliga amb dues 
d’aquestes: l’art mural (en el seu cas, principalment ceràmic) i, per altra 
banda, l’ús de suports poc habituals, ja que Miró emprava des de paper de diari 
fins a paper de vidre, cartó, fusta, masonita a paper japonès.  
 

Tots aquests dies ens han fet sentir de formes molt diverses. És probable que les 
nostres emocions es vagin acumulant i que no sapiguem discernir com ens 
sentim realment.  

El que us proposam és que creeu un mural en el qual plasmeu les vostres 
emocions de confinament.  Us heu de comprometre a crear-lo com a mínim 
durant una setmana, però pot ser un experiment artístic que duri fins que 
remeti aquesta situació 

Pot ser un mural individual o col·lectiu (de tots els membres de la família que 
hi vulguin participar), però el més important és que sigueu sincers amb 
vosaltres mateixos i que goseu experimentar sobre suports que no hàgiu emprat 
mai! 

 

 



 

 

 

Material:  
- Un suport de cartó gros sobre el qual anar encolant la resta. 
- Suports diversos (papers i cartons variats, oueres, paper ondulat, paper de 
vidre, paper de diari, revistes, rotllos de paper, palets de fusta, etc.) 
- Cola blanca o pistola de silicona 
- Pintures de diversos colors 
- Pinzells 
- Tisores 

 

Procés: 

1. Triau un espai de casa on anireu desenvolupant el projecte d’art mural, 
ja que us proposam que dediqueu una estoneta del dia durant una setmana 
a anar-lo creant.  

 

2. Necessitareu un suport de cartó més gros en el qual haureu d’anar 
encolant la resta. Si no en teniu un de prou gros, podeu unir-ne de 
diversos (per exemple, si teniu una caixa de cartó, la podeu retallar i 
ajuntar-ne totes les cares en pla). 



 

 

 

3. Quan comenceu el repte, cada dia haureu de fer les següents passes:  
 

- Us haureu de fer preguntes sobre com us sentiu: Com em sent avui? He fet 
alguna cosa que m’ha fet sentir bé? Quina? Avui he enyorat algú? Voldria 
fer alguna cosa que no puc fer? He pogut fer alguna cosa diferent que no 
hauria pogut fer normalment i que m’ha fet sentir bé?  

 

- Llavors haureu de mirar els suports varis que teniu, triar-ne un i, amb 
tot el que heu dit i heu descobert que sentiu, heu de seleccionar un o diversos 
colors que cregueu que puguin plasmar aquestes emocions. Si, en lloc de 
colors, voleu agafar revistes i fer un collage sobre el suport, també ho podeu 
fer. Recordau que això només és una guia i que l’experimentació està oberta 
als vostres recursos, les necessitats i les inquietuds.  

 

- Heu de triar un lloc en el suport de gran format per a encolar la vostra 
creació diària. Si heu emprat alguna tècnica humida, haureu d’esperar 
l’endemà, en què s’hagi eixugat el que heu creat i encolar-ho.  

 

4. El vostre mur artístic anirà creixent cada dia. Com us comentàvem, 
podeu fer-ho individualment o en col·lectiu, però cada membre de la 
família que hi participi haurà de fer un “suport impossible” diàriament.  

 



 

 

5. Us proposam crear durant una setmana com a mínim, però podeu fer-ho 
tot el temps que us vengui de gust! 

 

Esperam que ens envieu el resultat del vostre art mural a partir de suports poc 
habituals a educacio@miromallorca.com o que el compartiu en xarxes amb el 

hashtag #Miróenfamília.  
 

 


