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CONTEXT SOCIAL I CULTURAL
Les Avantguardes són un conjunt de tendències artístiques i literàries que 
sorgiren durant el primer terç del segle XX, especialment a França i Itàlia amb una 
voluntat de ruptura dels models artístics, però també morals, vigents en aquell 
moment.

El Dadaisme va ser un moviment antiintel·lectual, 
antiliterari i antiestètic d'avantguarda, desenvolupat a 
la segona dècada del segle XX a Zuric i Alemanya. El 
dadaisme es va caracteritzar per rebel·lar-se en 
contra de les convencions literàries i artístiques i per 
burlar-se de l'artista burgès i del seu art. Defensava la 
llibertat de l’home, l’espontaneïtat i la destrucció.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Avantguarda


CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES AVANTGUARDES.

- Rebuig de la tradició cultural burgesa.

- Destrucció de l’art tradicional.

- Recerca de noves formes expressives.

- Plantejaments innovadors que revolucionen l’art.

- Incorporació de tècnica, de la modernitat i de la 

màquina a la creació artística.

- Ús de les idees freudianes.



CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL DADAISME

- Es denuncia la inutilitat de l’art i de la literatura tradicional.

- Defensa la lliberat de l’home i l’espontaneïtat.

- Reivindicació de l’absurd, l’atzar i l’humor.

- Promouen una ideología ètica de rebuig al bel·licisme.

- Literatura: collage literari: barrejar textos amb materials;poema objecte i poema 
visual (substitueix paraules per elements plàstics, fotos, materials, dibuixos…)

- Escriptura automàtica: Les idees es plasmen sobre el paper sense rectificació 
posterior.



AUTORS I OBRES MÉS REPRESENTATIVES  
Entre els autors del dadaisme destaquen:

TRISTAN TZARA. (Romania) Poeta

OBRES: La primera aventura celestial del senyor Antipirina (1916), Vint-i-cinc 
poemes (1918)

JEAN ARP. (Francoalemany) Escultor

                         

                              Mustache Hat

                                                                  Sense títol.             El pastor de núvols        

                                                                                              

                                                                   Sense títol         El pastor de núvols

https://ca.wikipedia.org/wiki/1916
https://ca.wikipedia.org/wiki/1918


MARCEL DUCHAMP. (França) Pintor i escultor

                           L.H.O.O.Q.

                                                          Roda de bicicleta                           La font

HUGO BALL. (Alemany) Poeta

OBRES: Karawane (1916), El nas de Miquel Àngel (1911), El botxí de Brescia 
(1914), La fugida del temps (1927).



            JOC AMB PREMI !!!!
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L’HOME APROXIMATIU (Tristan Tzara)
"El temps deixa caure petites polzades darrere d'ell

sega les fines molècules en les praderies d'aigua

domina les bosses d'aire travessa el seu jungla

talla el cuc de l'onada i de cada meitat neix plena

de llum una papallona

en el volcà s'embasta al llarg d'una nota de violí

arrissa el tall errant del vidre a les fines hores de

transparència

allà on els nostres somnis regiren el cantarino

menjar de llum "
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ARA FAREM UNA ACTIVITAT !!!!
https://kahoot.com/

https://kahoot.com/


Gràcies per la vostra 
atenció.

Teniu cap qüestió??


