


Us atreviu a jugar com els surrealistes? Amb “Capicua” us animam a 
aproximar-vos a un dels moviments d’avantguarda més rellevants del s.XX 
mitjançant la creació d’uns divertidíssims cadàvers exquisits a partir de la 
vostra imaginació!

Sabíeu que Joan Miró va viatjar per primera vegada a París l’any 1920? 
Durant la seva estada a la capital francesa va conèixer moltíssims d’artistes, 
poetes i escriptors que treballaven sota la influència del surrealisme. Aquest 
moviment artístic, cultural i intel·lectual va sorgir l’any 1924 a partir del 
manifest d’André Breton, el qual, conjuntament amb altres artistes, com 
Louis Aragon i Paul Eluard, va reivindicar com a espais òptims per a la creació 
artística l’estat del somni i aquells moments de la vida dominats per 
l’espontaneïtat i la manca de control racional, en què l’individu s’allibera 
de les repressions imposades per la cultura burgesa. La realitat, per a Breton i els 
seus seguidors, havia de conjugar-se amb el somni, constituint-se en una 
mena de realitat absoluta. Amb aquest fi propugnaren l’escriptura 
automàtica, producte de la transcripció directa, sense reflexió, feta a partir de 
suggestions i estímuls de vegades desconeguts pel mateix artista. 

Un dels principals interessos dels surrealistes va ser l’exploració de l’atzar i els 
aspectes incontrolats, els quals aplicaven a un joc molt divertit conegut com 
a “Cadavre exquis” (Cadàver exquisit). Aquest experiment consistia que els 
participants havien de dibuixar per torns, damunt un full doblegat que 



passava d’uns als altres, només veient unes petites línies de referència del 
dibuix anterior. Atès que cada part de l’obra estava realitzada per una persona 
diferent que desconeixia el treball dels altres, el resultat final era d’allò més 
sorprenent!

En aquest #Miróenfamília 13 us convidam a experimentar amb aquest 
interessant mètode surrealista per a crear un fabulós bestiari! Preparats i 
preparades per a crear els vostres peculiars cadàvers exquisits en família?

Començam!



· Llapis i goma
· Regle, tisores i cúter
· Cola de barra
· Folis, cartolina blanca o cartó reciclat
· Ceres, retoladors i llapis de colors
· Fitxa de bestiari imprimible
· Plantilla de dau imprimible
· Impressora (opcional)
· Telèfon mòbil o càmera fotogràfica
· Imaginació

materials:

Agafau un full, una cartolina blanca o un tros gros de cartó i, amb l’ajuda 
d’un regle i un llapis, dividiu el suport en 4 parts iguals. Per exemple, si feis 
servir un foli Din A4, obtindreu quatre peces de 14,8 x 10,5 cm. Depenent del 
material que utilitzeu, les mides variaran però, no passeu pena; simplement 
recordau que tots els mòduls han de mesurar el mateix. Repetiu el procés fins que 
obtingueu un total de 10 peces.

La realització d’aquest experiment es durà a terme en dos blocs diferenciats:

1.

bloc 1: posada a punt

*  Bloc 1: Posada a punt 
*  Bloc 2: Cream i jugam!



Agafau totes les peces i, a cadascuna, realitzau, sobre un dels laterals, una 
petita marca a 3 cm des de la part superior, i una altra a 3 cm des de la part 
inferior. Reservau-les per a més endavant.

2.

Durant el nostre joc surrealista utilitzarem una fitxa molt especial que ens 
servirà de guia per a anar avançant durant el nostre experiment. Podeu 
imprimir-la o, si ho preferiu, dibuixar-la a mà alçada sobre un paper i 
modificar-ne els ítems que considereu (trobareu el recurs al final de la guia 
pedagògica).

3.

Per a jugar també farem servir un dau. Podeu utilitzar-ne algun que tingueu per 
ca vostra però, si no en teniu cap al vostre abast, us hem preparat una plantilla 
imprimible i retallable perquè vosaltres mateixos fabriqueu el vostre propi dau. 
Us recomanam imprimir la plantilla (millor si és sobre cartolina), 
retallar-la, i finalment doblegar i aferrar totes les pestanyes amb cola de barra 
(trobareu el recurs al final de la guia pedagògica).

4.

3 cm

3 cm



Recuperau totes les peces que heu retallat prèviament (punt 1). Ajuntau-les de 
dues en dues, posant-les en contacte pel lateral on heu fet les marques amb 
llapis. N’heu de tenir un total de 5 parelles. Ja us avançam que cadascuna de les 
parelles s’acabarà transformant en una bestiola d’allò més interessant!

5.

Agafau una de les parelles (2 peces), la fitxa i el dau, perquè ha arribat l’hora de 
començar a jugar! L’experiment consistirà a crear una bestiola a partir de 
l’atzar. Per a aconseguir-ho, farem 3 tirades per a dissenyar la part del cap i 3 
tirades més per a dissenyar la part de la coa.

6.

Començau provant sort amb el cap! Remenau el dau amb la mà; llançau-lo a 
l’aire i mirau quin número us ha tocat. Cercau aquest número a la fitxa i, 
segons el que us determini, la vostra bestiola, tindrà uns elements o uns altres. 
Agafau un llapis i ho dibuixau a la peça de l’esquerra. Recordau que podeu 
realitzar fins a un màxim de 3 tirades. Tal vegada us vagi millor fer totes les 
tirades seguides i després imaginar de quina manera podeu combinar tots 
aquests elements en el disseny del vostre cap; Ho deixam a la vostra elecció! 

D’altra banda, heu de tenir en compte que les línies del dibuix que corresponen a 
la part del coll de la vostra bestiola han de coincidir amb les marques que heu fet 
al punt 2.

7.

bloc 2: cream i jugam!



Ja en teniu el cap... Així que ara us falta el cos i la coa! Agafau novament el dau, 
remenau-lo, llançau-lo i observau quin número ha sortit. Cercau aquest 
número a la fitxa i, segons el que us determini, la vostra bestiola tindrà uns 
elements o uns altres. Agafau un llapis i dibuixau-ho a la peça de la dreta. 
Recordau que podeu realitzar fins a un màxim de 3 tirades, i haureu de tenir en 
compte novament que les línies del dibuix que corresponen a la part del coll de 
la vostra bestiola han de coincidir amb les marques que heu fet al punt 2. 
D’aquesta manera les línies del coll dels dibuixos de la peça esquerra i de la peça 
dreta coincidiran! Finalment, acoloriu la vostra bestiola amb la tècnica que 
més us agradi (llapis de colors, ceres, retoladors...).

Repetiu aquest procediment fins a completar les cinc parelles de peces i tenir, per 
tant, cinc increïbles bestioles!

Ara ja podeu jugar amb els vostres cadàvers exquisits! Per a fer-ho només 
necessitareu combinar aleatòriament els caps i les coes de les vostres bestioles 
per a crear-ne de noves! Si us ve de gust, poder fer una fotografia, un gif o un 
vídeo de les vostres creacions i compartir-lo a les xarxes socials amb el hashtag 
#Miróenfamília o, si ho preferiu, també podeu enviar-nos-ho a l’adreça 
electrònica educacio@miromallorca.com

Ens encantarà veure’n els resultats!

8.

coacap



fitxa bestiari

coacap

dibuixa un ull

dibuixa un nas

dibuixa una boca

dibuixa una banya

dibuixa uns bigotis

dibuixa unes antenes

dibuixa una coa

dibuixa una pota

dibuixa uns tentacles

dibuixa una aleta
de peix

dibuixa unes ales 
d'ocell

dibuixa unes ales 
d'insecte



plantilla dau


