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1. Context social i cultural.

➢ Principis del segle XX a París (1920)
➢ El primer “manifest surrealista” el va 

fer André Breton al 1924.

El sorgiment del surrealisme va tenir lloc a 
una època de bastants transformacions,  
en la qual els estats entren en noves i 
diferents formes de governar els països.

Es troba dins el període de la Segona 
Guerra Mundial, on apareixen tres grans 
moviments totalitaris: el feixisme, el 
nacisme i el comunisme.
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➢ Tenen en comú l’ estructura de “Sistema Ideològic” i neixen per defensar els interessos  
d’un grup o classe social, incorporant al discurs una forta càrrega emocional.
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2. Característiques generals de les 
avantguardes.

Des dels començaments del segle XX fins a l'inici de la segona guerra mundial (1945) es 
desenvolupen a Europa diversos moviments artístics: FAUVISME, EXPRESSIONISME, 
CUBISME, ORFISME, DADAISME, NEOPLASTICISME, SURREALISME, FUTURISME.
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➢ Criticaven tot el que era tradicional i acadèmic
➢ Cerquen novetat, originalitat i polèmica
➢ Llibertat de composició i interpretació
➢ Innovació de gèneres, formats, materials                                                                                                   

i estils artístics
➢ Experimentació artística: pintura i escultura
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3. Característiques del Surrealisme.
➢ Interpretació de la realitat des del somni 

inconscient. 
➢ Expressió del procés real del pensament, 

independent de les preocupacions morals o 
estètiques. 

➢ Els objectes i formes no tenen el seu significat 
tradicional. 

➢ El significat d’un mateix objecte es pot interpretar 
de diverses maneres.

➢ Ús del clarobscur i exageració de la sensació de 
profunditat. 

➢ Elements i idees amb poca o cap relació entre elles. 
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4. Els autors i les obres més representatives 
del Surrealisme.
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Joan Brossa 
Poeta, dramaturg i artista 
plàstic considerava que els 
gèneres artístics eren  mitjans 
diferents per expressar una 
realitat idèntica. Va ser l’autor 
de teatres com Or i Sal(1959) 
o Cavall al fons (1962). 
També té poemes com Poesia 
rosa (1970) o Qui diu foc, diu 
flama (1985)



Josep Vicenç Foix i Mas

Poeta, periodista i assagista català,va 
escriure obres com Gertrudis (1927), 
Sol  i de dol o On aniré tot sol.
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Assagista


5. Comentari d’una obra. DIVAGACIONS
QUAN ELS SOROLLS S’ADORMEN

Els reflexos d’un llac...
Un cloquer romànic...
La quietud de la tarda
morenta... El misteri
de la nit propera... tot
es dorm i difumina... i
és allavors que baix la pàl.lida
claror d’una estrella,
vora el portal d’una casa
antiga es sent enraonar
baix i tot seguit els sorolls
s’adormen i el fesc
oreig de la nit gronxant
les acàcies del jardí
fa caure damunt dels
enamorats; una pluja
de flors blanques... X



➢ Elements i idees sense cap relació entre 
elles (llac, cloquer, tarda, estrella, misteri, 
portal d’una casa, jardí, pluja de flors 
blanques…)

➢ Interpretació de la realitat des del somni 
inconscient, màgia i fantasia; expressió del 
procés real del pensament  (idees sense 
cap relació, el misteri, “tot es dorm i 
difumina…”)

➢ Els elements no tenen el seu significat 
tradicional (metàfores i/o 
personificacions com “pluja de flors 
blanques”, “tarda morenta”,  “sorolls 
s’adormen…”)

➢ Asíndeton o repetició continuada del 
signe de puntuació “...” per reiterar el 
misteri, la situació de somni inconscient i 
fantasia, l’expressió del pensament
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6. Bibliografía i webgrafía.

● http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/L%27ARTdelsegleXXal%27ES
COLA/MovimentsArtistics/LesPrimeresAvantguardes/Les%20primeres%20avantguardes
.htm

● https://www.slideshare.net/mcarmearanda/primeres-avantguardes
● https://sites.google.com/a/calella.epiaedu.cat/art-i-historia-op4x/segle-xx/la-pintura-al-s-x

x/el-surrealisme
● http://magpoesia.mallorcaweb.com/poemessolts3/dali.html
● https://castellanocandelaynerea.wordpress.com/2018/03/28/contexto-historico-y-social-d

el-surrealismo/
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