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Context social i cultural

Va ser un moviment avantguardista que 
va aparèixer a França l'any 1924. El surrealisme 
va afectar primordialment a l'art i a la poesia. 

El surrealisme és l'expressió de 
pensaments o sentiments que sorgeixen dins de 
l’inconscient. Pot ser expressat de diferents 
maneres, per exemple: en literatura, en la 
música, en la pintura, etc.



Context social i cultural a Catalunya 
J. V Foix va ser l’introductor del surrealisme a Catalunya, com 
anteriorment ho havia estat del dadaisme.

El pintor català més reconegut en el surrealisme va ser Joan Miró.

Un dels escriptors catalans més famosos de l'època del 
surrealisme són: Josep Pla i J.V Foix.

J.V. Foix Josep Pla
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Característiques generals de les avantguardes

➢ Són moviments no-naturalistes
➢ No tenen vocació de durabilitat
➢ Es rebutja la tradició de l'art
➢ Busquen la novetat i originalitat
➢ És un art intel·lectual
➢ La metàfora és el recurs fonamental
➢ No hi ha temes "artístics" i "no artístics"
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Característiques del surrealisme - general

➢ Indaga en el somni i la inconsciència. 

➢ L’atzar i l’espontaneïtat.

➢ Tracta pensaments clàssics com la sexualitat perversa, la violència, la fam, la ira, la por,           

i l'èxtasi;  el surrealisme va catalogar aquests sentiments com no prohibits.

➢ Utilització del que és misteriós, sorprenent, mitològic i il·lògic per crear art confús i 

estrany.



➢ Utilitzaven l'art per exposar el 

funcionament intern de la ment humana, 

pel que fa a les àrees de la violència o la 

sexualitat, que eren habitualment 

oprimides.

➢ Fa servir sentiments profunds i reprimits i 

els utilitza com a inspiració.

Característiques del surrealisme - art



Característiques del surrealisme - cinema
➢ Les càmeres són lentes i segueixen el personatge durant les seves accions, i en plans curts.

➢ Les unions entre seqüències i plànols són absurdes. Les transicions es fan superposant 

imatges i la fosa en negre o transparent.

➢ Els temps i espais són confusos sense una explicació lògica. La part més il·luminada és el 

centre de l'escena mentre que les vores del plànol estan enfosquides.



Autors i obres més representatius del moviment.
➢ André Breton i Phillipe Soupault, amb la publicació de la revista 

“Littérature" el 1919 varen iniciar el moviment del surrealisme.

➢ Salvador Dalí va dur al límit el poder de la figuració.

➢ René Magritte, Paul Delvaux o Yves Tanguy estaven més interessats i 

utilitzaven les formes líquides i viscoses.

➢ En Pablo Picasso va tenir una època surrealista que dura des de 1928 fins al 

1932. Utilitza formes distorsionades, representant el monstruós o evocacions 

mitològiques.

➢ Hans Arp amb un estil artístic cap a una abstracció de formes curvilínies.

➢ En Man Ray es caracteritza per l'irracional, l’erotisme i escàndol.



                                                     

Les Temptacions de Sant Antoni                                                        Yves Tanguy
Salvador Dali             
       
                                                                                           Lacrucificació, Pablo Picasso

                                                        

                                                               



Hans Arp                                                         Le Violon d'Ingres, Man Ray



EL MANIFEST GROC



MANIFEST GROC - COMENTARI DE L’OBRA
El manifest groc fou signat l’any 1928 per Salvador Dalí, Lluís Montanyà i 
Sebastià Gasch. Va rebre aquest nom perquè fou reproduït sobre paper de 
color groc. És escrit en un to agressiu i sarcàstic i es caracteritza per denunciar 
el noucentisme a mes de burlar-se del pensadors, escriptors, pintors … que 
segueixen aquesta corrent.

Fou editat i distribuït pels autors mateixos i assolí una gran difusió tant a 
Catalunya com a la resta de l'Estat espanyol. Però també va tenir moltes 
crítiques a diaris i revistes de l’època.Aquest fet i les circumstàncies polítiques 
posteriors han provocat que no hagi estat prou conegut.
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