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EDITORIAL
L’art és una de les manifestacions més elevades de l’activitat humana. L’art ens serveix per 
expressar una visió personal i ens ajuda a interpretar el món real o imaginari amb diferents 
recursos. 

Actualment, la societat reclama creativitat. Per això, a l’institut ens hem de proposar com un 
dels nostres objectius, fomentar la creativitat dels alumnes. Si ens aferréssim al sistema expo-
sitiu i repetitiu com a metodologia exclusiva de l’aprenentatge, només aconseguiríem  matar 
la creativitat. I això no ens ho podem permetre. D’altra banda, en l’àmbit de l’educació extra-
escolar no és difícil trobar persones que prioritzen els aspectes més intel·lectuals, com per 
exemple l’aprenentatge d’un idioma o de les ciències per damunt de les activitats artístiques. I 
s’equivoquen. També necessitem “genis creadors”!

Ensenyar art en un centre de Secundària és alfabetitzar els alumnes estèticament. Es tracta de 
desenvolupar la competència estètica i expressiva amb prou temps, paciència i treball siste-
màtic, integrant conceptes, habilitats i actituds que permetin produir i comprendre missatges 
estètics des de diferents llenguatges artístics, per tal d’aconseguir un desenvolupament més 
integral dels adolescents. 

Cal tenir en compte també que històricament la ciutat de Banyoles ha estat la base d’un fort 
moviment cultural que ha implicat totes les manifestacions de l’art. I en l’actualitat aquesta 
activitat cultural es manté amb força convertint Banyoles en un referent cultural pel seu po-
tencial creatiu.

En aquest context, a l’institut Josep Brugulat creiem que ara és més necessari que mai oferir 
espais per incorporar les diverses expressions artístiques de manera activa en l’educació. I en 
aquesta edició de El Clip us en oferim una mostra prou àmplia.

Obriu bé els ulls i gaudiu d’El clip!!                                                           

Judith Cuadras i Rodríguez

Directora                                                                

El Clip 11
Institut Josep Brugulat
Banyoles
Pla de l’Estany
www.insbrugulat.cat
Desembre 2015
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A vegades les coses més fàcils d’entendre són les més difícils d’explicar. Tots sabem què és l’art i 
tanmateix costa trobar les paraules que ens el defineixin d’una manera clara i completa. “L’Art, 
en realitat, no existeix” diu Gombrich al començament de la seva Història de l’Art; “només hi ha 
artistes”. A les “històries de l’art” s’explica allò que han anat fent els artistes al llarg del temps, que 
tot i anomenar-se de la mateixa manera, “art”, és un conjunt d’activitats ben diferents. 

En el nostre institut, com en altres llocs, també es fan moltes coses diverses que podem 
anomenar amb aquestes tres lletres. Les dues revistes d’aquest any les dedicarem a aquestes coses. 
La primera, aquesta, està centrada en allò més plàstic: dibuix, pintura, escultura, fotografia...; la 
següent, la de final de curs, recollirà allò més escènic: teatre, música, dansa...

Deixem-nos portar cap a allò que ens agradi, que mai serà per una raó errònia. Els dadaistes ja 
van dir que la vida és més interessant que l’art. Com deia Robert Filliou, però, l’art és una de les 
coses que fa que la vida sigui més interessant que l’art.

                                                                                                                                             Josep Masdevall

De què parlem quan parlem d’art?
Que l'art és important per a l'ésser humà, no en tinc cap dubte. L’art és interessant per ser una 
pràctica social des dels orígens de l'home i una activitat que ens permet realitzar aquesta necessi-
tat que tenim d'expressar-nos i compartir experiències, a més de mostrar la nostra capacitat d'ex-
plorar, sentir i emocionar-nos. En definitiva, un canal de comunicació i coneixement. Ho mani-
festem a través de diferents mitjans i amb la utilització de diverses disciplines com la música, el 
teatre, la pintura, la fotografia, l’escultura, el cinema, etc. Les vies de comunicació són diverses i 
les podem utilitzar per construir a partir d'una situació que ens sedueix i en la qual es fa al·lusió 
a una realitat interior o exterior, dues vessants on es desperten els nostres sentits. L'art moltes 
vegades es mou en un terreny indefinit, fora dels límits entre allò que és real i imaginari. L'art sap 
ser enigmàtic, sorprenent, interessant i pot anar de la concreció a l'abstracció. Una vegada vaig 
llegir que “la imatge representa i alhora suggereix, és un mostrar i també un ocultar”, pertany a 
un món de relacions actives que ens incita a descobrir, a identificar, que ens permet analitzar i 
catalogar. L'home a través de l'art pot crear una àrea terapèutica on esplaiar-se, relaxar-se i eva-
dir-se. L'art és un espai de coneixement, que motiva la nostra creativitat, on interpretem, on se'ns 
permet la llibertat de representació. En definitiva, significatiu perquè és una manera d'enriquir 
el nostre saber, entendre el nostre entorn i a nosaltres mateixos. L’art ens atreu perquè els tipus 
de processos psicològics que es relacionen amb l'experiència artística-estètica fan possible que 
inconscientment o no, ens activem intel·lectualment o sensitivament i apreciem la representació 
entre el gust personal i el judici valoratiu. En definitiva, la forma en què funciona la nostra acti-
vitat mental a través de la nostra percepció, que pot variar segons les influències que estimulen a 
l'individu, segons com observa, pensa, recorda, o es relaciona amb el context, així aquest l'inter-
pretarà i ho considerarà. Aquestes raons donen aportacions a l’aprenentatge de la realitat artísti-
ca.

L’art i l’aprenentatge tenen com objectiu el desenvolupament de la ment, millorant aquesta qua-
litat estética i enriquint la vida mateixa. A través d’aquesta interacció es fomenta el desenvolupa-
ment humà (s’arriba a l’interior passant per l’exterior). 

                                                                                                                                            Mila Valdepeñas
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Per a mi l’art és un procés creatiu que em per-
met comunicar allò que tinc a dins. Artística-

ment m’expresso mitjançant la fotografia i quan 
m’inspiro o quan vull plasmar alguna cosa ho 
transmeto amb imatges. Podríem dir que és un 
acte de creació... o millor dit: l’art és tota aquella 
creació que ella mateixa expressa, allò que vull 
transmetre, que vull exterioritzar segons la meva 
manera de veure el món, la vida, de viure les 
meves experiències i els sentiments i emocions 
que en deriven. És l’acte d’observar, d’imaginar, 
de crear, de manifestar i representar idees o con-
ceptes, o per interioritzar... i jo l’art el faig servir 
per això: per interioritzar. Diuen que des dels 
temps prehistòrics hi ha hagut tres temes que han 
preocupat a la humanitat: les imatges de Déu, 
el descobriment del món i el descobriment d’un 
mateix. I personalment aquest últim, el conèi-
xer-se a un mateix, és el recorregut de la meva 
obra fotogràfica. Una obra basada en l’autoretrat 
(fotografiar-se a un mateix) on mitjançant la so-
breposició d’imatges (característica en la meva 
obra) he anat fotografiant fragments del cos (la 
matèria, el cos físic) i també he intentat plasmar 
sentiments, pensaments i dubtes (una part més 
mental) fins a voler captar l’interior del propi Ser, 
l’essència, l’ànima (allò que cada un de nosaltres 
és / som).

    Anna Bahí ( fotògrafa )

El meu treball parteix del que passa al meu vol-
tant, tant en l’àmbit de les percepcions com en 

l’àmbit emocional. Treballo les diferents situacions 
en què em trobo a partir de reflexions i dibuixos 
que lentament prenen forma. Les escultures tenen 
un llarg procés en el qual passen per diferents es-
tats fins a veure la llum. La forma canvia constant-
ment: allà on s’omple es buida, creix i de vegades, 
desapareix. Canvien les dimensions, els materials 
i amb el temps i cura, evolucionen. En el moment 
que la forma és clara, entra en joc la tècnica. Es 
tracta de materialitzar la idea i, al mateix temps, 
no interferir en el llenguatge ni en el missatge de 
l’obra. Els materials han de quedar  unificats, sense 
connotacions. 
M’interessa buscar el diàleg entre materials durs 
i tous. Crec que aquest aspecte és molt suggerent. 
Per exemple, hi ha materials tous de cos fràgil, 
que no obstant això, tenen un discurs potent i dur 
i propicien el diàleg. Aquest intercanvi, la manera 
com s’encaren, potencia la personalitat de cada 
un i respecta els límits sense crear conflicte ni 
distorsionar el missatge de l’obra. 
Quant a la forma, m’interessa l’abstracció sense 
cap tipus de connotació: el goig de la realitat com 
a recerca de la interioritat, l’ànima de la forma, o 
sigui, dels sentiments, de les sensacions. Aquest 
procés difícil d’explicar, pel que té d’intuïtiu i 
instintiu, em remet a un espai personal interior 
on aprenc a créixer amb perseverança, paciència i 
afecte, sense limitacions.

               Carme Pujol ( escultora )

QUÈ ÉS l’ART?
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Pregunteu a un fuster a què es dedica. Us ho 
dirà ràpid i segur. El mateix podeu provar 

amb una perruquera, amb un carnisser, amb una 
policia… tots i totes sabran defi nir-vos allò a què 
es dediquen: la seva professió. Pregunteu-m’ho 
a mi, i estaré una bona estona dubtant. Primer 
posaré aquella cara de “...torni amb la mateixa 
pregunta!”. Després intentaré donar-vos una res-
posta, una vegada més, de la mateixa manera que 
ho he intentat amb tots els que us han precedit.
Us puc dir que amb el temps me n’he adonat 
que l’art és part inseparable de la persona que el 
practica: l’artista. No és un ofi ci. No té un manual 
escrit. No obeeix a cap norma coneguda. I a més, 
es reinventa. Per tant, podríem deduir que són 
els artistes qui en cada moment donen visibilitat 
a allò que podríem denominar art; qui va dei-
xant un registre històric en el temps de les seves 
creacions, i per tant de les seves empremtes; qui 
de manera rebel mata l’art amb més art. Possible-
ment aquest inconformisme, entès com a reacció 
visceral a la mateixa existència, és un dels punts 
que més diferencien l’art de qualsevol altre acti-
vitat.
A l’art se l’ha etiquetat d’inútil, d’innecessari, de 
fútil… També s’ha parlat i molt d’allò que el dife-
rencia de la seva cosina per part de mare, l’artesa-
nia: la utilitat, la funcionalitat, el sentit pràctic 
contra la gratuïtat de l’art. I jo em pregunto… no 
hem tingut mai la necessitat d’estar una bona es-
tona sense fer res? Doncs si això ens ha omplert, 
perquè no ho ha de fer la pràctica artística? Per-
què no valorem com cal tot el que ens pot donar 
(creixement intel·lectual, emocional, expressiu…) 
sigui o no sigui gratuït i/o útil? Aquesta seria la 
pregunta: volem l’art?

            Jaume Geli ( pintor)

Art és el producte que surt de les activitats dels 
artistes i està clar que pot tenir signifi cats 

molt diferents en funció de l'època i del lloc. 
Avui, per exemple, crec que ens   hem   acos-
tumat a totes les "bestieses" possibles en l'ampli 
ventall anomenat "art"  a causa de la tecnologia 
i l'important mercat d'entreteniment que s'ha 
d'oferir al personal, sobretot en el primer món.
Però parlar d'Art és parlar de sentiments, sensa-
cions, bocins de pensament que ajuden a posar 
una mica o molt d'oli en aquest complex en-
granatge de la vida i que no té res a veure amb 
l'entreteniment.

             Jordi Bosch Lleó (Barraca)

Esdevé Art quan a partir d´una llibertat abso-
luta l´home és capaç de transmetre les seves 

emocions i, amb el seu saber, aquestes es manifes-
ten més o menys estèticament de forma tangible, 
creant positivament un enllaç entre pobles, països 
i creences.
  Germans Palau- Juncà ( pintors )
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Em demaneu que us digui què és l’art. Uf!!! 
És una pregunta a primera vista pretensiosa 

i malèvola; ha torturat al llarg de la història els 
cervells més exquisits ,  les contestes i exposicions 
que jo sàpiga no han convençut quasi a ningú. 
L’art en general és com la santíssima trinitat. Els 
bocamolls de la mística es dirigeixen als seus 
fidels amb metàfores que compliquen encara més 
la descripció del misteri. Diuen que és com un 
arbre que té tres branques. Totes elles són l’arbre, 
i en canvi una  per una són branques. O sigui, ens 
quedem igual, sense comprendre què és l’Esperit 
Sant.
Eugeni d’Ors deia, referint-se a la pràctica de l’art, 
que si no és tradició és plagi. No és pas que ens  
ho aclareixi massa. Jo penso que és artista el que 
un dia al matí, s’aixeca i diu: Ara seré artista i per 
tant a partir d’avui faré art. Ara bé, si li pregun-
tem: i amb què el faràs? Tens ofici artesanal? Tens 
ocurrències? D’on penses treure la clientela? O 
et posaràs la manta al cap i sobre la marxa ja ho 
aniràs veient? Som molts els que ens posaríem 
d’acord que sense totes les modalitats de les arts 
la nostra existència seria molt semblant a la dels 
animals: menjar, fer panxing i  reproduir-se men-
tre s’espera la mort. Ja s’ha dit que no solament 
de pa viu l’home. Necessitem l’art encara que no 
el puguem definir, encara que artistes espavilats 
ens venguin gat per llebre. La nostra sensibilitat 
natural ja ens farà selectius. Si ens enreden i ho 
sabem descobrir creixerem automàticament. 
L’art és l’aliment més potent del nostre cervell, 
d’una manera o una altra repercutirà en totes 
les nostres activitats i també en la visió del món 
que ens envolta. L’art, al llarg de la història de la 
humanitat, ha servit a diferents interessos dels 
homes. Primer de tot, al servei dels cultes, dels 
déus i els seus representants a la terra, per a la 
divulgació i publicitat de noves formes religioses.  
Ens ho mostra des d’Altamira fins l’art feixista 
que hem hagut de patir aquests últims temps, i 
en el moment present hem d’empassar-nos l’art 
degenerat del capitalisme salvatge. Del taller d’un 
artista surten obres candidates a ser art, però la 
gran majoria no ho seran. El temps i les noves 
generacions ho decidiran, o sinó mireu Van Gogh  
i tants d’altres.
La paraula art està molt vulgaritzada, ja quasi 
no vol dir res. Proposo que per anomenar allò 
sublim en diguem or.             

L’art, igual que la bellesa, són conceptes difícils 
de definir i per tant d’explicar amb paraules.

Per a mi, l’art és tot allò que et produeix una sen-
sació, ja sigui positiva o negativa, que et commou, 
i que fins i tot et trasbalsa. En definitiva, que et 
provoca alguna cosa que no et deixa indiferent.
L’art, com la bellesa, depenen de la teva mirada i 
no tant del que estàs mirant.
L’art és gratuït, però no és fàcil de veure. Has 
d’obrir la ment, ser honest amb tu mateix i 
deixar-te portar per allò que sents.
Quan un no té por de sentir l’art, el pot sorpren-
dre.
                 

  art és...

Xicu Cabanyes (escultor)

Marc Currià (multidiscipinar)
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ART? Què és ART? 

 - El diccionari convencional diu:  “Habilitat, 
destresa, a fer certes coses adquirida amb l’estudi, 
l’experiència, l’abnegació”.

- La viquipèdia diu: “És el procés o el producte 
deliberat de l’organització dels elements en una 
forma que apel·la els sentits i les emocions”.

- La visió del docent Franscisco Medina Benaven-
te, en el llibre de vocabulari de termes i conceptes 
anomenat  Forma e Imagen, diu:  “Una manera 
profunda de crear i sentir fent”.

- I jo dic: “Art és una paraula bastant estranya 
de definir. Penso que d’alguna manera, en temps 
passats, es va haver d’anomenar allò que una  
persona era capaç de plasmar d’una manera 
visible per a tothom allò que tenia a la ment, allò 
imaginari, més pur de dins seu, i  al mateix temps 
ser capaç de ser diferent, innovador, de crear 
controvèrsies i captar algun espectador, lector, 
seguidor, i així, només així,  podem dir que s’està 
en el principi del joc”.

Heu de pensar que l’art no té una sola definició, 
ni tampoc l’ha de tenir. És com la humanitat, 
diversa i plural. Com  escrivia William Blake 
(poeta, pintor, gravador i místic anglès  entre els 
segles XVIII i XIX) en una carta al Dr. Trustler, el 
1799: “L’arbre que mou l’alegria en la mirada per 
a alguns,  en altres no és res més que un objecte 
verd que s’interposa en el camí.” 

Què volia venir a dir-nos? Segurament que no 
tothom percep igual una mateixa cosa, que a uns 
els fa sentir coses i a altres no els diu res, ben res.  
Així que ningú té el poder per dir què és l’art i 
què no ho és.  El que sí que influeix és el poder  
que tenen algunes persones de convèncer a l’altra 
gent que allò que estan mirant té una categoria 
superior a les demés. 

I amb una conclusió completament personal i 
sense voler interferir, la paraula ART és la suma 
de tres comportaments.

A d’Acció: Manifestació de la voluntat humana   
(activitat, fet, obra, aventura, actuació, compor-
tament).

R de Reacció: Manera de fer o de comportar-se 
una persona/-es davant de l’acció d’una altra/-es 
(resposta).

T de Transacció: Qualsevol operació que com-
porti un canvi de propietat (pacte, negociació, 
venda, acord, operació).

Juguem i divertim-nos:  ACCIÓ- REACCIÓ-
TRANSACCIÓ (ART).

      
Imma Trias (multidisciplinar)
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Els alumnes de CAS de fisico-tecno-biologia-química, amb la professora Marta Castanyer, van 
construir unes estructures relacionades amb el tema de dinàmica i estudis de forces.

‘‘LLUÍS VILÀ: VIVE Y SÉ FELIZ''

            In memoriam

Mis amigos y yo siempre hemos jugado en la calle; ese es nuestro segundo hogar y mi 
pandilla, mi segunda familia…Un día de invierno, conocimos a Lluís por casualidad,  nos 

aburríamos y además hacía mucho frío. Entramos en su estudio a preguntar qué era ese sitio y 
la secretaria nos contó que era el estudio de un artista especializado en el pan. Nos quedamos 
un poco sorprendidos porque nos parecía algo rarísimo, pero nos interesó. Unos días 
después volvimos a entrar y lo encontramos a él, le preguntamos por qué hacía arte con pan y 
nos dijo que es uno de los mejores alimentos y que le interesaba crear arte con este tema. Y así, 
una pregunta tras otra, nos pasó la tarde. A partir de aquel día empezamos a ir constantemente, 
dibujábamos, creábamos y vigilábamos la puerta cuando la secretaria tenía que salir. Lluís 
siempre nos decía HAKUNA MATATA. La primera vez nos hizo mucha gracia porque no lo 
entendimos, más tarde nos contó que quería decir: VIVE Y SÉ FELIZ. Esto nos enseñó y así nos 
sentíamos con él. Pero un 30 de mayo de 2010 todo cambió. Cuando llegamos al estudio vimos 
mucha gente y una ambulancia en la entrada. La secretaria nos contó que Lluís había muerto. 
Ese día lloré. Lluís Vilà fue una gran persona que nos enseñó a apreciar la vida y el arte sin pedir 
nada a cambio.Gracias Lluís, mis amigos y yo nunca te olvidaremos.

   Yakuba Sillah, 1r A ESO 

Escultures dinàmiques
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Des de fa més de 70 anys a Mullor treballem

per la tranquil·litat i eficàcia dels nostres clients,

d´una manera flexible, pro-activa i professional.

www.mullor.com · Tel. 902 504 405

Anunci quart.indd   1 21/4/15   16:03
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Al llarg de la història, els artistes s’han plan-
tejat el cos nu com un referent  per descriu-
re’l, explicar-lo i descobrir-hi la bellesa.

Segons Kenneth Clark , famós professor 
d’història de l’art, “el nu no és un tema d’art 
sinó una forma d’art” i a partir d’aquesta idea 
es pot entendre la seva afirmació “el nu va ser 
inventat pels grecs al s.V”.

Els grecs varen introduir el nu en l’art i la 
perfecció del cos com un ideal humà. La 
bellesa del cos s’ajustava a determinades lleis 
de la propoció. Un exemple d’obra d’art on es 
representa el cos humà perfecte el tenim en 
l’efebus de Kritios una escultura de marbre de 
l’Acropolis feta cap a l’any 480 a.c.

Uns dos mil cinc-cents anys més tard, a l’ins-
titut Brugulat, amb els alumnes de 1r i 2n de 
Batxillerat Artístic, vàrem organitzar unes 
sessions de model al natural a l’aula de di-
buix. Els alumnes que dibuixaven per primer 
cop agafant de referent un cos nu del natu-
ral, varen començar a entendre la diferència 
que existeix entre una persona despullada 
(nakedness) i una persona nua (nudity). 

Així doncs, com diu Kenneth Clark en el seu 
llibre El desnudo, estar despullat és simple-
ment anar sense roba però el nu és una forma 
d’art.

Judith Romans

Egon Shiele

El petò. August Rodin

Henry Matisse

Pablo Ruiz Picasso

Dibuix del natural

“És molt senzill, els meus 
dibuixos són la base de 
la meva obra, la meva 
escultura no és més que 
un dibuix en totes les 
dimensions.
                                
August Rodin

“Sense passió no hi ha art”
“Dibuixar és com fer un gest 
expressiu amb l’avantatge de la 
permanència”
“Hem de veure la vida com si 
fóssim nens”

Henry Matisse

“Sovint es diu que Leonardo da 
Vinci dibuixava tan bé perquè sabia 
molt sobre les coses. És més cert 
dir que sabia sobre les coses perquè 
dibuixava tan bé”.

Kenneth Clark

Les demoiselles d’Avignon.
Pablo Ruiz Picasso 1909
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Alumnes de Batxillerat Artístic de l’Instiut 
Brugulat, a la classe de dibuix de model del 
natural.

Dibuixos fets pels alumnes de batxillerat.
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El dijous 8 d´octubre a la Casa de Cultura de Girona es va dur a terme una conferència a càrrec 
de Francisco Martín Casalderrey, Catedràtic de Matemàtiques a l´Institut d’Educació Secundà-
ria Juan de la Cierva de Madrid. Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Saragossa, ha 
dedicat gran part de la seva carrera a l’educació matemàtica en diferents càrrecs: Conseller de la 
Secretaria de l´Educació de l´estat, Cap d´estudis del Instituto Cervantes de Roma, Inspector 
d´Educació, Director de la revista SUMA i Secretari General de la Federación Española de Socie-
dades de Profesores de Matemáticas. És autor d’un centenar de publicacions sobre matemàtiques, 
ensenyament de les matemàtiques, història de la ciència, art i matemàtiques.

Tal i com diu el títol, la conferència consistia en analitzar diferents obres importants de la història, 
utilitzant les matemàtiques com a base i relacionant-la amb les dimensions i els elements que hi 
havia en aquests. 

Martín Casalderrey argumentava que l´art, com qualsevol altre àmbit del coneixement, és perfec-
tament estudiable a través de les matemàtiques, ja que per exemple en el Renaixement anava tot 
lligat en un sol pensament. També afirmava que aquest paral·lelisme d´idees era sostenible durant 
tota la història de la humanitat.

El primer quadre que ens va mostrar i va analitzar va ser El baptisme de 
Crist de El Greco. Utilitzant aquest quadre, Martín Casalderrey ens va 
parlar sobre les dimensions.

Va començar amb les idees bàsiques de les tres dimensions: si estirem un 
punt formem un segment, si aquest segment el desplacem paral·lelament 
formant un quadrat i aquest quadrat el desplacem perpendicularment al 
quadrat, formem un cub o tetraedre. Seguidament va parlar sobre les pers-
pectives que podem observar (isomètrica, cavalleria i còncava). Tot seguit, 
va anomenar les figures amb quatre dimensions mostrant-nos esbossos i 
maquetes en 3D.

Va demostrar que els elements d´aquest quadre estan organitzats en forma 
de rellotge de sorra en el qual el punt mig entre la terra i el cel és l´esperit 
sant. Utilitzant la mateixa manera de veure el quadre, va exposar que es-
tava format per dos prismes lleugerament torçats, en els quals la cara els 
uneix i s´hi troba la figura de l´esperit sant simbolitzat en forma d´ocell

El següent quadre que Martín Casalderrey ens va analitzar va ser pintat per Sandro Botticelli i 
representa la història de Nastagio degli Onesti. Aquesta història està recollida en el Decameró de 
Giovanni Boccaccio.

La història explica que Nastagio, un jove noble, està enamorat de la donzella Traversari. Però 
aquesta l´ignora i n´està farta d´ell. És per això que ell decideix anar al bosc a caçar amb els seus 
homes. Mentre s´instal·len, Nastagio va a donar un volt per pensar. Caminant es troba una noia 
nua perseguida per un cavaller amb un cavall negre i dos gossos (un de blanc i un altre de negre). 
Els gossos l´atrapen i el cavaller li treu el cor perquè se´l mengin. Tot seguit, el cavaller li explica 
a Nastagio que no es preocupi, ja que és el càstig de la noia per haver plantat el cavaller durant 
tota la seva vida. El càstig consisteix en què cada dia els diferents llocs on l´ha plantat, la noia és 
perseguida pel cavaller, fins que l´atrapa, li treu el cor perquè se´l mengin els gossos i llavors la 
noia torna a viure i tornen a perseguir-la. Gràcies a aquesta història, Nastagio se li acut una idea 
per poder aconseguir la seva estimada Traversari. El divendres següent reuneix a tothom per fer 
un dinar al bosc. 

Art: un passeig a través de la dimensió
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Mentre estan dinant se’ls apareix el cavaller i la noia nua. Llavors, Nastagio explica la història 
d´aquesta parella i Traversari, per por que li passi el mateix, decideix casar-se amb Nastagio. En 
aquest cas, Martín Casalderrey demostra que les quatre dimensions es presenten en aquest qua-
dre en forma d’història, ja que la quarta dimensió és el temps. L´autor pinta els personatges en 
diferents llocs de l´obra, representant diferents moments.

Finalment, l´últim quadre presentat va ser Els ambaixadors de Hans Holbein. 

Allò que tothom mira a primera vista és la calavera que es mostra. 
És una calavera que veiem torta, deformada, si la mirem des de da-
vant.Però si observem el quadre des d´una perspectiva lateral ens 
n’adonarem que la calavera té les proporcions adequades i normals.

Martín Casalderrey no ens mostra la particularitat de la calavera, 
sinó que se centra en el terra del quadre. El terra està format per 
una combinació de triangles de Sierpiński.  Aquest triangle par-
teix d´un altre triangle del qual s’agafa la meitat dels costats. Es 
fa un triangle invers en el seu interior i així successivament fi ns a 
infi nites vegades. Podem arribar a la conclusió que el triangle de 
Sierpiński està en la dimensió de Haunsdorff -Beticovitch (1,585...)

I fi nalment ens va explicar que alguns 
d’aquests triangles van ser utilitzats per fer 
mosaics en els terres d’algunes de les esglé-
sies de Roma.

I fi nalment ens va explicar que alguns 
d’aquests triangles van ser utilitzats per fer 
mosaics en els terres d’algunes de les esglé-

Mireia Molas 
Xènia Quintana                                                                                           

1r Btx A
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M.C. Escher és un pintor holandès del s. XX al qual, els  que ens dediquem a ensenyar mate-
màtiques, li tenim una estima especial, ja que, sense ser cap geni de les matemàtiques, es pot 
considerar que el seu art les representa. 

Aquestes dues obres representen una Banda de Moebius, una fi gura matemàtica que per a mi 
serveix per representar l’infi nit com un moviment constant, sense principi ni fi nal.

Dolors Espunya  

Com construir amb una tira de paper 
una cinta de Moebius.

      La cinta de Moebius
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JOAN MIRÓ AL TALLER DE FUSTERIA

Amb el començament dels estudis de Grau Superior es va decidir incorporar al taller uns 
armariets per als alumnes. Van ser els mateixos alumnes, amb l’ajuda del professorat, els que 
vam  dur a terme tot el procés de disseny i fabricació dels armariets. Una vegada els vam tenir 
fets, vam veure que la superfície de les portes ens oferia la possibilitat de donar un toc de color 
al taller. Per aquest motiu es va fer un concurs entre els estudiants de grau superior. Cadascú 
exposava la seva proposta per a la distribució de colors de les portes. El jurat, format pel 
professorat de fusteria, va escollir el guanyador: l’Iñigo Sáez, amb una interpretació de l’obra de 
Joan Miró, Blau II . 

L’ART DE BEURE CERVESA

El projecte del sortidor de cervesa arrenca com a treball de maquetes i prototips dels alum-
nes de 1r curs de grau superior de fusteria. Partint d’unes mides estàndard d’alçades per ins-
tal·lar l’aixeta, i d’unes mides interiors per a la ubicació del bidó a pressió, cada alumne va fer 
la seva proposta, prenent com a úniques premisses el fet que el material principal havia de 
ser de fusta (com no podia ser d’altra manera), i que havia de ser transportable i desmunta-
ble, per poder instal·lar a fires. Alguns dissenys es varen inspirar en formes orgàniques (com 
l’espiga de la cibada), d’altres en forma de copa, de furgoneta de repartiment... La imaginació 
de cadascú va ser l’única limitació a l’hora de fer aquest treball.

Aquests són alguns dels treballs.    
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SalaBrugulat
Troba quin professor ha cedit cada obra

(solucions a l’última pàgina)

calma, somnis, llum   
   senzillesa, 
pau, harmonia

Una llum que crema els ulls...no veus res, 
i de sobte... el tren!

inmensitat, 
incertesa, 
il·lusions   

passió, sensualitat, eclecticisme  

horror, dolor, grisor calma, somnis, 
llum
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tranquil•litat, senzi-
llesa, compartir una 
estona agradable...   

calma, somnis, llum   

   Esperança, silenci, buidor

inmensitat, inquietud,  
màgia

calidesa, 
felicitat, 
alegria  

caos , fantasia, llibertat   

calma, somnis, 
llum

tristesa, infantesa i amor 
paternal   

ordre, desordre, ,tranquil·litat
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TIM BURTON, IL·LUSTRADOR

Tim Burton és conegut com un dels directors 
de cinema de Hollywood més originals. El seu 
univers propi es podria descriure com a fan-
tasies gòtiques en uns escenaris crepusculars, 
mig fantasmagòrics on hi apareixen perso-
natges cadavèrics, nens d’enormes ulls tristos, 
monstres entranyables, donzelles de rostres 
desmaiats i protagonistes que representen l’an-
tiheroi amb un caràcter inadaptat.

Repassant la biografia d’aquest artista desco-
brim un jove d’un caràcter semblant al dels 
seus protagonistes, més aviat introspectiu, 
aficionat a la pintura, lector de còmics i gran 
amant del cinema. Amb aquestes aficions, no 
és d’estranyar que escollís estudiar Animació 
a l’Institut d’Art de California, on els estudis 
Disney van descobrir el seu talent i li varen 
oferir treballar amb ells. Mentre treballava per 
a la Disney dedicava el seu temps lliure a dis-
senyar les seves pròpies creacions en les quals 
va anar desenvolupant el seu segell personal.

Si hi ha dues pel·lícules que defineixen aquesta 
estètica “burtoniana”, aquestes són EDUARD 
SCISSORSHANDS i NIGHTMARE BEFORE 
CHRISTMAS. Aquesta última és una valuosa i 
delicada mostra del cinema d’animació STOP 
MOTION.

DIRECTOR DE CINEMA
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Tim Burton a l’institut
Des de l’institut Brugulat hem volgut fer un homenatge a aquest ca-
rismàtic artista. Durant les dates de Halloween, el departament d’idi-
omes va organitzar “The 5th pumpkin carving contest” en el qual els 
alumnes varen participar amb una original i creativa mostra de car-
basses tallades i decorades.  I els alumnes de 2n de Batxillerat Artístic 
varen decorar aquesta exposició amb un mural inspirat en la pel·lícula 
Nightmare before Christmas i en el llibre que recull les il·lustracions 
d’aquest film fetes a mà pel propi artista.

Exposició de les carbasses fetes pels alumnes d’ESO i el mural de fons fet pels alumnes del batxillerat artístic.

Llibre a partir del qual van treballar 
els alumnes de batxillerat per fer el 
mural.

Les  pel·lícules més vistes 
pels alumnes del Brugulat

1 2 3 54
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FROM PAINTING TO STORY

Aquesta és una activitat que es realitza des 
del departament d’anglès. El quadre/ la 
pintura  és l'excusa perfecta per crear una 
història. És una activitat que té tres parts.

La primera part és la pràctica oral que la fem 
a classe- si pot ser, quan el grup classe  és 
reduït ( classe de desdoblament).
Com podeu veure hi ha unes pautes/indi-
cacions, però és l'alumne qui crea la seva 
pròpia història a partir de la imatge.

I  la segona part és el treball escrit, que 
normalment demanem que es faci a casa.  
L'alumne pot utilitzar el mateix quadre o 
bé pot escollir aquell que més li agradi  per 
crear la seva història. També es suggereixen 
unes pautes/indicacions per estructurar 
millor el treball.

I la tercera part consisteix, una vegada s'ha 
revisat el treball escrit, en fer un wall display 
per gaudir dels quadres/pintures i de totes 
les històries que han inspirat  les imatges.

AUTOMAT, Edward Hopper

     ENGLISH&ART

A. ORAL PRACTICE.

.Decide who the girl is. 

.Decide what she is like.

.Think about what she was doing before the 
moment that is captured in the painting
.Think what she is doing now.
.Think what happens next.

B.WRITING

I want you to write a short story based on a 
painting. 
All you have to do is follow the steps below.

1. Choose 
      a. the painting above,
      b. a painting you like,
      c. a famous painting.

2. If there are people in the painting, decide 
    a. who they are,
    b. what their relationship is with one 
another.

3. If the painting shows a location, 
    a. imagine where it is,
    b. describe it.

4. Think about what happened 
    a. before the scene in the painting,
     b. in the moment that the painting captu-
res,
     c. after the scene in the painting.

5. WRITE YOUR STORY.
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especialistes en protecció solar

TENDALS

Tel.     972 596 840 972 172 940

www.cobertex.com
Av. de frança 69   17481 Sant Julià de Ramis

Tendals    Pèrgoles    Para-sols    Cortines

Mosquiteres    Veles   Proteccions esportives

We are class 3rd ESO-FLEX and  this is 
our English bulletin board to start the 
school year. 

WORD WALL
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  www.autocarssola.com - info@autocarssola.com.  
        Tel.972 594 363 / 972 576 475 - Fax. 972 594 781
       Mòbil: 609 729 551
    Sant Andreu del Terri 
   Ronda Canaleta / Bassa del Cànem – Banyoles
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C/Jacint Verdaguer 14, Banyoles
Tel. 972 57 44 73 · kirikumoda@gmail.com
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       Autocars Coll Porqueres S.L.
      Tel. 972 58 44 23/ Fax. 972 57 60 93
          email: info@autocarscoll.cat
                 www.autocarscoll.cat
                  “Nova incorporació”

MECANITZACIÓ – SOLDADURA – MUNTATGE – REPARACIÓ 

                   CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES

Pol. Ind. Pont Xetmar, C/G 47 – 17844 – Cornellà del Terri – Girona 
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Curs 2013-14

Curs 2014-15

Tres  cursos participant en la Beca 
Bòlit mentor del Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani de Girona

El Bòlit és el nom del Centre d’Art  
Contemporani de Girona. El projecte  
Bòlit Mentor  és una convocatòria 
pública en la qual artistes, escollits per 
un comissari, proposen un treball per a 
realitzar conjuntament amb els alumnes 
d’un institut de secundària. Això dóna la 
possibilitat als nois i noies de treballar amb 
un artista plàstic actual i de preparar amb 
ell l’exposició que tanca cada any el projecte 
a la sala de la Rambla de Girona del Bòlit.
El nostre institut ha pogut participar en 
aquesta activitat, totalment subvencionada 
pel Bòlit, en els darrers tres cursos. L’edició 
del curs 2013-2014 la va portar en David 
Santaeulària amb el títol Retrat de l’artista 
adolescent. En el nostre institut va venir en 
Dani Medina amb un projecte d’art sonor 
que va anomenar Tacet.
L’ edició de l’any passat la va portar l’Àlex 
Nogué. En aquesta va venir a treballar amb 
nosaltres l’artista Ester Baulida que amb els 
nostres alumnes va desenvolupar el treball 
Un vestit / un llit. 
Aquest curs, en què  el comissari de la 
beca és en Jordi Mitjà,  se’ns ha proposat 
el projecte que porta per títol Un museu 
de paper, conduït per dos artistes de 
Barcelona, l’Enric Farrés i la Joana 
Llauradó. L’Enric i la Juana vénen durant el 
primer quadrimestre (els divendres) a fer 
una sessió d’una hora amb els alumnes de 
4t d’ESO de l’optativa de dibuix.
Aquest projecte és una reflexió sobre 
la formació dels museus, entenent 
com a antecedent històric els studiolos 
renaixentistes i les wunderkammers del 
segle XII. Des d’aquest plantejament 
descobrim el nexe comú que és allò que 
els motiva: l’afany de col·leccionar. En la 
voluntat de formar una col·lecció, igual 
com en els museus, hi pot haver multitud 
de punts de partida: 
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econòmics, polítics, socials, etc. Però n’hi 
ha un que és el més interessant dins el 
nostre context educatiu: la generació de 
coneixement. Aquest projecte es proposa 
fer sorgir aquest coneixement a partir 
dels següents plantejaments: què entra i 
què no entra dins una col·lecció? Criteris 
de selecció. Com relacionem els objectes 
que la formen? Creació de conjunts. Com 
es mostra i s’explica aquesta col·lecció? 
Elaboració d’una exposició.  Aquestes 
tres preguntes són l’eix vertebrador del 
projecte que els alumnes aniran aclarint, 
a través d’una introducció a la història del 
col·leccionisme, la visita al Museu Darder  
i la presentació d’una selecció de projectes 
artístics personals de l’Enric i la Joana.
L’Enric treballa en una llibreria de segona 
mà i s’ha dedicat durant molts anys a anar 
col·leccionant tots els tipus de papers 
possibles que la gent s’havia deixat entre les 
pàgines de llibres vells: receptes de cuina, 
cartes d’amor, llistes de la compra, targetes 
personals, bitllets d’autobús, dibuixos o 
gargots, fotografies, postals, anotacions 
vàries, etc. Actualment la seva col·lecció és 
de més de 3000 peces amb les quals ell i la 
Joana han participat a diverses exposicions 
i també conferències en museus i galeries 
d’art com ara: El MACBA, el MNAC, la 
Fundació Antoni Tàpies, el Centre d’Art 
Torre Muntadas, el Museu Marés, el centre 
de producció Hangar, al Museu de Valls, la 
galeria etHall, la sala La Puntual, etc.
Com en els altres dos cursos, el projecte 
acaba amb una exposició a la Sala de La 
Rambla de Girona Bòlit-LaRambla o 
també coneguda com sala Fidel Aguilar 
on, juntament amb tres altres instituts de la 
província de Girona, presentarem el nostre 
projecte que girarà entorn del tema de les 
col·leccions. Però en aquests moments 
encara s’està gestant...

Josep Masdevall
Judith Romans

Les col·leccions és el tema entorn del qual    
s’ està treballant aquest curs.
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Viatgem amb l’art
Quan la Història de l’Art apareix com a matèria a 2n de Batxillerat, queda poc marge per entre-
tenir-se amb les obres afegint-hi curiositats, metodologies i enfocaments variats per tal que els 
alumnes en gaudeixin d’aquest grandíssim tema com es mereix.

En els cursos d’ESO, en canvi, els professors ens podem aturar en l’art, per enfocar-lo d’una for-
ma diferent, dinàmica, engrescadora i més propera; per tal que els alumnes tinguin cert interès i 
curiositat per la matèria. I és així com ho vam fer l’any passat, quan vam tractar l’Art del Renaixe-
ment a 2n d’ESO. Després de fer-los unes pinzellades de les característiques més importants del 
Quattrocento i el Cinquecento, sempre amb el suport de la imatge i amb la descoberta d’històries, 
mitologia i excentricitats dels pintors i escultors del Renaixement, vam proposar-los organitzar 
Tres dies a Roma o Tres dies a Florència com a treball del Trimestre.

Per fer aquest treball, els alumnes van haver de posar-se a la pell d’una bona i competent agència 
de viatges i preparar-nos tres dies de ruta per una de les ciutats italianes. Calia que ens organit-
zessin el transport, manutenció, ruta… però sobretot, calia que ens fessin una descripció acura-
da, dinàmica i pròpia d’un bon guia de museu, de tres obres d’art Renaixentistes. Buscarien un 
exemple d’arquitectura, un d’escultura i un de pintura i en detallarien les característiques princi-
pals, l’autor, la cronologia, la ubicació i l’il·lustrarien amb imatges.

Els resultats ens van permetre comprovar que les obres d’art havien estat l’excusa perfecte per 
motivar-se en el seu paper d’ Agència de Viatges. Novament, podem comprovar que, la forma 
i metodologia de la proposta, és tan o més important que el fons, per tal d’aconseguir uns bons 
resultats. Van preparar una ruta que ens van resseguir al google maps, ens van fer pressupostos 
detallats del viatge, van confeccionar algun tríptic promocional, van dissenyar logotips de l’agèn-
cia i, fins i tot, algun d’ells ens va fer una representació teatral dins del paper d’assistent de vol. En 
definitiva, van dissenyar un pla de viatge que molts de nosaltres haguéssim contractat per a les 
nostres vacances.

El Departament de Socials
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Amb els alumnes de 1r d´ESO vam treballar les frases fetes a les classes de llengua catalana. A 
partir d’un llistat, els alumnes van escollir la seva frase feta i la van haver de representar amb 
imatges, utilitzant el seu sentit literal. Al final, la resta de companys va haver d’endevinar el 
significat de cada expressió, per tant, el seu sentit figurat. Aquí en teniu una petita representació. 
Sabríeu dir-nos de quines frases fetes estem parlant?

Parlem amb imatges
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1. Comencem a fer la nostra inicial 
amb plastilina.

2. Les pintem amb una pintura 
que farà de desemmotllant. 

3. Anem a la foneria a preparar-
les dins d’una caixa metàl·lica per 
emmotllar-les  a la terra.

4. Omplim les caixes 
amb terra. Tots hi 
participem!

6. A la foneria ens treuen la plastilina, un cop 
la terra està dura, i ens fan els canals per on 
circularà el metall fos.

5. Hi hem anat diferents grups  i en 
diferents dies, per  anar fent la cara 
superior i inferior del motlle.

7.Ens les han fos i 
ens les han acabat 
de polir.

8.Moltes gràcies FONERIA BUXADÉ!

 
     LA MEVA INICIAL AMB ALUMINI
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SOLUCIÓ LLETRES DE SOPA: Joan, Miquel, Salvador, Pere, Rosa, Pau, Antoni, Manel, Domenec, Francesc, Quim, Anna, Carme, 
Lluis, Jaume, Emilia, Gerard.

   LLETRES DE SOPA
    
     Buscar 17 noms d’artistes catalans

 
     LA MEVA INICIAL AMB ALUMINI

SOLUCIÓ SALA BRUGULAT: Rosa Ribes Pluja,vapor i velocitat de J.M.W Turner, Montse Estevez Nit estelada de V. Van Gogh, 
Maite Ros Moulin de la Galette de P.A. Renoir, Sandra Riera Home en el mar de núvols de D.C. Friedrich, Rosa Surroca El Guer-
nika de P.Ruiz Picasso, Pau Martín Sèrie Blau, II de Joan Miró, Glòria Roura Línia trencada de Vasili Kandinski, Sílvia Castey La 
terrassa del cafè de nit de V. Van Gogh, Miquel Tarrés Ósmosis d’Esther Boix, Laura López El Jardí de les delícies de El Bosco, 
Montse Figueras Nens a la platja de Jozef Israëls, Cèlia Pasadas Nòmada de Jaume Plensa, Mònica Pozo El petó de Gustave Klimt, 
Mariona Dalmau Impressió, sol ixent de Claude Monet.

SOLUCIÓ PARLEM AMB IMATGES (d’esquerra a dreta i de dalt a baix): 1.Tenir la mà trencada 2.Tenir cara i ulls 3.Donar gat per 
llebre 4.Pagar els plats trencats 5.Donar carbassa 6.Caure de quatre potes 7.No tenir dos dits de front 8.Fer Pasqua abans de Rams 
9. Ser alt com un sant Pau 10. Pujar la mosca al nas 11.Aixecar la camisa 12. Matar el cuc 13. Posar les banyes 14. Pixar fora de test 
15.Bufar i fer ampolles 16. Treure foc pels queixals 17. Més llar que un dia sense pa 18. Tocar el dos 19. Fer uns ulls com unes taronges 
20. Remenar les cireres 21. Com ara plouen fi gues



 
      


