Hola, soc l’Agus, segur que ja em

SALVADOR
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L’AGUS I ELS MONSTRES

SALVADOR

Sr. Flat i a l’Emma,
la nostra bibliotecària, la Lídia i jo

coneixes. Gràcies al

sabem que llegir és fabulós. Per això,
faríem el que fos per ella. Ara, per culpa
del

Dr. Brot, l’Emma s’ha perdut en un

món surrealista i no en pot sortir. Comença
una aventura que ens farà descobrir les
avantguardes, el surrealisme i el món de

Salvador Dalí. Vens amb nosaltres?
I en aquesta aventura coneixeràs el

ready-made guanyador del concurs monstruós!

Vine a

veure’ns a

agusandmonsters.com

JAUME COPONS &
LILIANA FORTUNY
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SENSE L’EMMA

Els divendres, quan s’acaben les classes, sempre passem per la
biblioteca de l’escola. Tornem els llibres que tenim en préstec,
n’agafem de nous i aprofitem per parlar una estona amb l’Emma, que és la millor bibliotecària del món. Però aquell divendres ens vam haver de conformar amb una nota.

L’Emma ens ha
deixat una nota!

Agus i Lídia,
Soc al Museu d’Art de Galerna. He anat a
veure una exposició de cotxes. Els cotxes
no m’interessen gens, però hi han portat
el Cadillac de Salvador Dalí i no me’l volia
perdre.
Teniu els llibres preparats damunt la meva
taula. Fins dilluns!
Emma

El Cadillac! Te’n
recordes, Ziro?

I tant!
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No ens va estranyar aquella visita al museu. L’Emma ens havia
parlat moltes vegades de Dalí, perquè n’era una fan declarada.
I, a més, sabíem que volia escriure un llibre, que volia titular
«Salvador», sobre l’obra del pintor.
L’Emma ens ha deixat llibres
que parlen de Dalí, però també
del futurisme, el cubisme, el
dadaisme i el surrealisme!

Les avantguardes!

Les avantguardes
artístiques!

Ens encanten, les
avantguardes!

Va, agafeu els
llibres i som-hi!

Anem al parc
a llegir!
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Aquella tarda la Lídia i jo vam aprendre que les avantguardes
eren una sèrie de moviments artístics que des del començament del segle xx havien volgut trencar amb l’art anterior.
Els moviments
d’avantguarda van fer
propostes trencadores.

Van crear noves regles,
van experimentar, van
innovar, van renovar.

Es van enfrontar
a la tradició. Van ser
radicals!
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Les avantguardes van
canviar el món de l’art
per sempre més!

De cop, la velocitat, els
elements industrials i el
progrés científic es veien
reflectits en l’art.

Això
m’agrada!

I a mi!

Els monstres ens van anar explicant els moviments d’avantguarda un rere l’altre. I la veritat és que no vam tenir clar quin
ens agradava més.
Els futuristes
valoraven l’audàcia
i la velocitat!

Adoraven la
tecnologia i les
màquines...

... els cotxes, els
avions i el cinema!

Encara recordo l’«Oda
a Guynemer», de Junoy.

Quin petit gran
poema! Quin
cal·ligrama!

Unes lletres
majúscules mostren
el cel de França.
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I les altres lletres descriuen
com cau l’avió de Guynemer,
un aviador francès abatut
a la Primera Guerra Mundial.

Que bèstia, Junoy!

Sí, és emocionant!

Molt emocionant!
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El cubisme
em fascina!

Els cubistes no pintaven
el que veien, sinó tot el
que sabien del que veien.

Desmuntaven la realitat en
cubs i la mostraven amb
diverses perspectives alhora!!
Això els permetia mostrar
la realitat de manera
totalment diferent!

No m’imagino
desmuntat en cubs
i tornat a muntar.
Doncs faries
molt goig!
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A mi em va molt
el dadaisme!
Els dadaistes pensaven
que si la tradició cultural
no havia pogut evitar la
Primera Guerra Mundial, més
valia rebentar-ho tot!

Recordeu quan Duchamp
va presentar la Font a
l’exposició de la Societat
d’Artistes Independents?

És un urinari?

Bé, no
exactament...

La Font és un dels
primers ready-mades!

Ah, sí! L’Emma ens en va
parlar, dels ready-mades!
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Recordeu els consells
de Tristan Tzara per
fer un poema dadaista?

Aquí els teniu! I sense
punts, tal com ell els
va escriure!

Agafi un diari
Agafi unes tisores
Esculli un article del diari de la llargada del poema que vol fer
Retalli l’article
Retalli amb cura cadascuna de les paraules de l’article
i fiqui-les en una bossa
Sacsegi suaument la bossa
Tregui un retall rere l’altre
Copiï els retalls exactament en l’ordre que surtin de la bossa
El poema s’assemblarà a vostè

Els dadaistes eren
irònics i satírics!

Eren escandalosos
i provocadors.

I promovien
l’absurd i la falta
de sentit!

Vull ser
dadaista!
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I després del
dadaisme va arribar
el surrealisme...
Els surrealistes
pretenien mostrar el
que hi ha més enllà de
la realitat.
Van incorporar
elements de la
imaginació i de
l’inconscient.

I van proposar que
el dibuix i l’escriptura
fossin automàtics. Així,
el pensament no frena
la creació!

Deixo el cap
en blanc...

i a dibuixar!

Surrealista vol dir
«per sobre de la
realitat», oi?
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Exacte, Agus.
Exacte!

Sempre em ve al cap
el final del «Poema de
les cosetes», de Dalí.

«Cosetes, cosetes, cosetes, cosetes, cosetes, cosetes,
cosetes, cosetes, cosetes, cosetes, cosetes,
cosetes...
HI HA COSETES, QUIETES COM UN PA.»

Dalí era molt
surrealista, oi?

Bé, ell mateix va dir:
«Jo soc el surrealisme».

Tot i que el van expulsar
del grup surrealista!
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Aquell cap de setmana vam aprendre moltes coses de les avantguardes. I com que la Font de Duchamp ens havia agradat molt,
vam estar buscant d’altres ready-mades.

Duchamp va utilitzar el terme
ready-made per referir-se
als objectes que una vegada
modificats per un artista
esdevenen obres d’art.

Els ready-mades sovint
combinen objectes que no
tenen un valor artístic.

Tenim ready-mades
de molts artistes...,

... de Dalí, Picabia, Man Ray,
Picasso, Arp, Ernst, Brossa,
Warhol i molts d’altres!

L’Emma ja ens havia
parlat del telèfon
llagosta de Dalí!

Sí. És molt bonic,
però gens pràctic!
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Els monstres no van ser els únics que ens van explicar coses. La
Lídia i jo vam recordar que l’Emma ens havia explicat una anècdota de Salvador Dalí quan era petit, i la vam voler compartir
amb els nostres amics.
Quan era petit, un dia
Salvador Dalí va caure per
l’escala de la seva escola.

I va quedar molt sorprès
de l’expectació que va
provocar la caiguda.

Oh!
Ai!

Apa!

Vaja...
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D’ençà de llavors, cada dia
a l’hora del pati el jove Dalí
es llençava escales avall.

Havia descobert que podia
ser el centre d’atenció!

És increïble!

Que animal!

Mare meva!
M’adoren!

Està clar que, de
petit, Dalí ja era
especial!

Molt! Molt especial!
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