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CONTEXT SOCIAL I CULTURAL

L'arquitectura i l’art dadaistes es van inspirar en objectes i elements de la I Guerra 
Mundial. 

Els seus representants icònics son: 

-Jean Arp, amb les seves escultures Bloque.

-Raul Hausmann, el crític de l’art

-Marcel Duchamp, amb la seva paròdia de La Monalisa amb bigoti.

-Man Ray, amb el seu conjunt d’obres anomenada ‘’Objectes del meu afecte’’



CARACTERÍSTIQUES DE LES AVANTGUARDES.
   Moviments artístics que varen sorgir a Europa al segle XX i varen 
arribar a la seva esplendor durant la Primera Guerra Mundial.

❖ Qüestionament i destrucció de l’art del passat i d'allò 
tradicional.

❖ Cerca de la novetat, l’originalitat, polèmica i 
espontaneïtat. 

❖ Rebuig a qualsevol imitació de la realitat.
❖ Experimentació amb nous materials i tècniques.
❖ Llibertat compositiva i interpretativa.
❖  Tracten temes nous i temes considerats tabú.
❖ Metàfora com a recurs fonamental en la literatura i 

altres arts.

Futurisme

Cubisme

Dadaisme.

Expressionisme.



CARACTERÍSTIQUES DEL DADAISME

❖ Es caracteritza per una actitud anarquista, l’exaltació del 
“jo” lliure i independent, la negació constant de la moral 
tradicional i un violent rebuig a la racionalitat.

❖ Defensa l’espontaneïtat, l’atzar, l’absurd i la bogeria.
❖ Creen el collage literari, barrejar textos amb poemes 

substituint paraules per elements plàstics. 
❖ També creen l’escriptura automàtica, les idees es plasmen 

sobre el paper sense rectificació posterior. 



AUTORS I OBRES MÉS REPRESENTATIUS DEL DADAISME 

❖ Tristan Tzara
❖ Francis Picabia
❖ Marcel Duchamp 
❖ Sophie Taeuber
❖ Joan Brossa 

Man Ray, El Violí 
d’Ingres (1824)

Marcel Duchamp,
 Font (1917)

Joan Brossa, Barcino 

Marcel Duchamp,
 LHOOQ (1919)

Revista Dada, núm. ⅘ pàg. 33.
Cartell del 
Saló Dada, 
juny 1920



DADAISME A LA LITERATURA CATALANA 
❖ COM VA ARRIBAR EL MOVIMENT?

    Va sorgir gràcies a l’esperit renovador promogut 
per Josep Dalmau i un grup d’artistes d’avantguarda 
que vivien a Barcelona. Francis Picabia ho va 
integrar decisivament a Catalunya quan va fundar la 
revista “391”, portaveu del dadaisme.

 

❖ AUTORS MÉS IMPORTANTS.
- Joan Brossa:                       - Josep Vicenç Foix:

 

- Josep Mª Junoy:
Barcino.

Poema de Sitges.

Estela.



FRANCIS PICABIA

❖ Poc després del 1917, Picabia va viatjar a 
París, on va entrar de ple en el cercle dadaista 
conduït per Tristan Tzara, participant en les 
manifestacions i altres escàndols del grup. El 
van portar a decantar-se pel dadaisme com a 
tendència artística preferida.

❖  La seva obra és molt variada, però 
abunden en ella (sobretot abans de 
1922) les màquines, que a vegades són 
símbols dels éssers humans i que fan 
referència al mite del maquinisme.



COMENTARI D’OBRES

-”Com fer un poema dadaista” 

Ell diu que els poemes no s’escriuen, sinó que es fan. 

“Per fer un poema dadaista has d’agafar un diari i retalla les 
paraules de l’article que a tu t’agradi, després has de ficar les 
paraules dins una bossa, després agafa les paraules i forma el 
poema de la manera que vulguis”
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