I believe a leaf of grass
is no less than the
journey-work of the stars.
(Crec que una fulla d’herba
no és menys que
que el recorregut fet per les estrelles.)
Walt Whitman,
Leaves of Grass (1855)

Tota persona o substància és com un món petit que expressa el gran.
Gottfried Wilhem Leibniz
Discurs de Metafísica (1686)

SOM EL QUE RECORDEM

Som el que recordem. Si no recordéssim res, si no
recordéssim el nostre nom, què vam fer ahir o quan érem
petits o què havíem pensat fer aquesta tarda, no sabríem
qui som.
Ara bé, no podem recordar-ho tot. Per sort, perquè si ho
recordéssim tot, la nostra ment seria com un armari ple a
vessar de roba vella. No hi hauria lloc per la roba nova,
per a noves experiències, nous projectes...
Però recordar i oblidar no es fa de la mateixa manera.
L’oblit, sembla, es fa sol. Hi ha records que "cauen” en
l’oblit sense que ens n’adonem. La memòria, en canvi, l’hem
de fer. Requereix el nostre esforç per evitar que el que
volem recordar caigui en l’oblit.

MNEMOSINE, LA DEESSA DE LA MEMÒRIA

Els antics grecs
tenien la deessa de
la memòria,
Mnemosine. Era filla
del déu del cel, Urà,
i de la deessa de la
terra, Gaia. De la
seva unió amb Zeus
van néixer les nou
Muses, les deesses
que inspiraven les
arts i les ciències.
Els antics grecs ja
sabien que sense
memòria no podem
pensar ni crear.
Mnemosine. Mosaic, s. II dC. Mèrida
(Museu Arqueològic de Tarragona)

LA PREHISTÒRIA: INVENCIÓ DEL LLENGUATGE

Quan els humans vam
inventar el llenguatge,
va anar molt bé per
poder recordar allò que
havíem vist o fet. O
imaginat. A la nit, a
la vora del foc, podíem
explicar-ho, el pares
als fills, els avis als
nets, i així de
generació en generació.

Recreació de com devia ser la vida a
la Prehistòria

LA PREHISTÒRIA: INVENCIÓ DE L’ART RUPESTRE

I quan vam començar a
pintar a les parets de
les coves allò que
havíem fet i volíem
recordar, encara va ser
millor perquè ja no
depeníem només de la
memòria de les persones.
Ara generació rere
generació ho podíem
recordar en veure-ho
pintat a la paret.

Escena de caça. Cova de Valltorta,
País Valencià. 10.000 aC.

COMENÇA LA HISTÒRIA:
INVENCIÓ DE L’ESCRIPTURA. NAIXEMENT DELS ARXIUS

Més endavant, vam
trobar la manera de
posar les paraules
per escrit. I va ser
encara millor per
poder fer memòria.
Per això vam buscar
un lloc segur per
guardar els escrits
importants, com les
lleis i els
tractats. És així
com van néixer els
arxius.

Tauleta de Girsu. 2.370 aC.

LA IMATGE DEL PODER

Qui tenia el poder i
dictava les lleis i
les normes que es
guardaven en els
arxius, volia que
tothom el veiés i el
recordés amb tot el
seu esplendor i poder.

Gal·la Placídia, filla de
Teodosi, emperador romà i
dona del rei dels visigots,
Ataülf. Va viure entre el
388 i el 450 dC.

Els seus retrats i
escultures els
representaven millor,
més ben plantats, de com
eren en realitat. Perquè
penséssim que eren
éssers superiors.
Els primers retrats que
coneixem que mostren
com era la persona en
realitat, son uns
retrats descoberts a El
Fayum, Egipte. Els més
antics son del s. I aC.

Estàtua de l’emperador Octavi
August, 63 aC.

Eren retrats
que es feien
per
col·locarlos sobre el
seu cos
momificat.
Encara que
són molt
realistes,
tots són
retrats de
quan eren
joves.

Retrats d’El Fayum, s. I aC.

Segurament era així no perquè haguessin mort joves, sinó
perquè volien ser recordats en el millor moment de la seva
vida.

Retrats d’El Fayum, s. I aC.

SEGLE XVIII: NAIXEMENT DELS MUSEUS
Els museus es van crear per conservar les obres d’art i per
mostrar-les a tots els ciutadans. Es van estendre a partir
del segle XVIII, especialment després de la Revolució
Francesa quan els tresors reials van passar a ser del
poble.

Gravat de la
inauguració
del Louvre
per Napoleó
I el 9 de
novembre de
1800.

SEGLE XIX. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
La invenció del tren i de l’aparell fotogràfic, al s. XIX,
van posar la velocitat al cor de la societat. Velocitat
per anar d’un lloc a l’altre i velocitat per a captar
imatges. I les màquines a les fàbriques produïen tota mena
de productes molt ràpidament.

Nicéphore Niepce
(1765-1833). Vista des
de la finestra a Le
Gras, 1826.
La foto més antiga que
es conserva de Niepce,
el primer en
aconseguir una imatge
fotogràfica permanent.
Va deixar l’obturador
obert durant 8 hores.

Per fer una imatge
ja no calia passar
anys aprenent a
dibuixar o a
pintar. Ara tothom
que tingués un
aparell fotogràfic
en podia fer. I a
més en podia fer
moltes. Per
guardar-les es van
fer àlbums de tota
mena: familiars,
temàtics,
documentals. Hi
havia moltes
maneres de mirar
el món i de fer
imatges.

Louis Daguerre (1787-1851). Boulevard du
Temple, 1838.
Un dels primers daguerreotips i la primera
foto que mostra dues persones. Va trigar
només 15 minuts en fer la foto.

Al principi els
aparells fotogràfics
eren complicats de
fer anar. Per això
la gent anava a un
estudi fotogràfic
per fer-se un
retrat. Però costava
poc. Ja no calia ser
ric o poderós per
tenir un retrat
propi.
Com que les
fotografies eren en
blanc i negre, a
vegades es pintaven
a mà.
Retrat d’una nena, cap al
1850. Autoria desconeguda

André Disdéri (1819-1889) va inventar la carta de visita.
Podia imprimir 10 fotografies en un sol full. També va ser
el primer en fer un collage amb retalls de fotografies.

André-Adolphe-Eugène Disdéri (1819-1889)
Carta de visita i Collage.

FINALS DEL SEGLE XIX, PRINCIPIS DEL SEGLE XX

A Sant Feliu de Guíxols, la
fotografia no va trigar
gaire en arribar. El 1899 ja
hi havia quatre establiments
fotogràfics a la nostra
ciutat. La prosperitat de la
indústria surera afavorí
segurament la seva aparició.
A principis del s. XX, els
dos retratistes més
importats van ser Josep
Manetes i Ricard Mur.
Víctòria i Víctor Rourich
fotografiats a l’estudi de Josep
Manetes, a principis de 1915

Fotografia de l’estudi fotogràfic Sánchez, a Sant Feliu
de Guíxols. Finals del s. XIX

Les fotografies es posaven un un marc o en un àlbum.
Molts eren de cuir i molt treballats.

Marc i àlbum de cuir. Sant Feliu
de Guíxols, anys 50.
19

A banda de retrats i dels àlbums familiars, els
professionals de la fotografia editaven àlbums i postals de
l’entorn urbà i paisatgístic, perquè es va posar de moda
col·leccionar aquest tipus d’imatges.

Jaume Bertran.
Perspectiva del passeig
del Mar de Sant Feliu
de Guíxols l’any 1889.
AMSFG. Col·lecció
Espuña-Ibáñez.

Jaume Bertran, Amadeu
Mauri, Ricard Mur i Josep
Manetes van ser editors
d'àlbums i postals.
Però a mesura que la
tècnica fotogràfica se
simplifica, apareixen els
fotògrafs afeccionats,
alguns dels quals
s’interessen per
documentar temes
d'interès social i humà.

Ricard Mur. Retrat d’una dona
treballant amb una màquina
d’esmerilar en una fàbrica de suro.
AMSFG. Fons Ricard Mur Dargallo.

EL SEGLE XX I ELS INICIS DEL XXI
És el segle de la imatge i el segle de dues guerres
mundials i altres conflictes que van causar milions de
morts, el record dels quals esdevindrà un tema per a molts
artistes. A Espanya vam patir la Guerra Civil (1936-1939)
que Vicenç Gandol va documentar a la nostra ciutat.

Vicenç Gandol. Retrat
d’un grup de soldats
franquistes de la
Primera Brigada Mixta
Flechas Azules a la
Rambla l’any 1939.
AMSFG. Fons Vicenç
Gandol Jordà.

Passats els difícils
anys de postguerra,
moltes famílies
incorporen la
fotografia com a
afició, mentre que
creix el nombre de
fotògrafs, alguns
d’ells afeccionats,
que contribuiran, amb
fotografies de gran
qualitat, a fer la
memòria col·lectiva de
la nostra ciutat. Pere
Rigau, Jordi Verrié,
Jordi Rabell i Jordi
Budó, són alguns dels
més destacats.
Jordi Rabell. Retrat d’un nen en una casa
del barri del Poble Nou de Sant Feliu de
Guíxols el 12 de febrer de 1966. AMSFG.
Fons Jordi Rabell Rigau.

La fotografia social, contrapunt a la imatge del glamur,
pretén desemmascarar la imatge triomfalista del poder,
fent-nos veure allò que no es vol que veiem.

E. Steichen
(1879-1973)
Gloria
Swanson,
1942.

Lewis Hine
(1874-1940)
Mà d’obra
infantil,
USA, anys
30.

ART I ARXIUS

Moltes de les sèries documentals d’aquests fotògrafs, de
la nostra ciutat o d’arreu del món, han passat a formar
part dels arxius de les seves respectives ciutats. En
aquest punt l’art i els arxius es troben.
Hi va haver fotògrafs i més endavant artistes, però, que
que a més de fer sèries i àlbums, les van organitzar i
classificar com si fossin arxivers. El fotògraf alemany
August Sander (1876-1964) en la seva sèrie Ciutadans del
s. XX, que va iniciar cap el 1925 va ser pioner en la
creació d’un model d’arxiu fotogràfic, a l’organitzar en
7 categories les persones retratades: els pagesos, els
artesans, els artistes, la dona, les professions, la gran
ciutat, els últims homes (vells, malats, morts).
Categories que, al seu torn, es dividien en
subcategories.

August Sander. Ferrers, 1926. De la
sèrie Ciutadans del s. XX.

August Sander. Cretí, 1924. De
la sèrie Ciutadans del s. XX.

August Sander. Artista
de circ, 1926. De la
sèrie Ciutadans del
s. XX.

August Sander.
Pastisser, 1928. De la
sèrie Ciutadans del
s. XX.

August Sander.
Secretària, 1931. De
la sèrie Ciutadans
del s. XX.

ELS ARTISTES I LA SOCIETAT
Què fan els artistes
en una societat on
les màquines
produeixen els
objectes en sèrie i
on la fotografia ens
omple constantment
d’imatges?
Uns segueixen
pintant, fent obres
úniques, creant nous
estils
(expressionisme,
cubisme,
futurisme...) per
mostrar la nova
realitat.

Pablo Picasso (1881-1973).
La fàbrica de rajols, Tortosa, 1909

Altres ja no volen representar el món que els envolta,
sinó crear un art pur, l’art abstracte, jugant amb
harmonies de colors i de formes, com un músic juga amb les
notes per crear diferents melodies.

Vasili
Kandinsky
(1866-1944)
En blau, 1911

Altres, en canvi,
pensen tot el contrari:
que els artistes han de
fer obres per criticar
la societat i les
imatges de la
publicitat enganyosa
que ens porten a
desitjar allò que
potser no necessitem.
Que l’artista ha de
mostrar el que el poder
no vol que veiem, el
que vol que oblidem.

Roy Lichtenstein (1923-1997).
Pensar en ell, 1963

Roy Lichtenstein (1923-1997) i Andy Warhol (1928-1987),
nord-americans, són dos dels artistes que treballen amb
imatges de la cultura popular (Pop Art) perquè
reflexionem sobre la influència que aquestes imatges
tenen en els nostres gustos i desitjos, en la imatge que
tenim de nosaltres mateixos...

Andy Warhol (1928-1987).
Gun, 1982, i Marilyn, 1967.

Hi ha artistes per a qui la necessitat de fer memòria
després de la Segona Guerra Mundial, que van viure de
prop, esdevé el tema central de la seva obra.
On Kawara (1932-1976), nascut al Japó, era un adolescent
quan els bombardejos d’Hiroshima i Nagasaki. Va intentar
dibuixar l’angoixa i l’horror de la guerra i la
postguerra. Però va sentir que cap imatge era per a ell
prou potent per expressar-ho.

On Kawara, The bathroom series,
1953.

Va concloure que l’únic que podia fer era certificar la
seva supervivència. El 1966 va començar a pintar els Data
Paintings. Feia un quadre per dia amb la data del dia
pintada de manera impersonal. Destruïa tots els quadres que
no acabava el mateix dia.
Va arribar a fer uns 3,000 quadres. Cada pintura anava
acompanyada de la portada del diari del dia i del lloc on
l’havia pintada.

On Kawara. Data Paintings (començat el 1966 i acabat als anys 80).

Kawara es limita a registrar, a arxivar, el pas del temps,
de manera repetitiva. Com en els telegrames que enviava amb
la frase encara estic viu o les postals dient l’hora que
s’havia llevat.

On Kawara. I got up at.
Sèrie de postals amb la frase
“m’he llevat a les…” que va enviar
a amics des de diferents parts del
món entre el 1968 i el 1974.

On Kawara. I’m still alive.
Sèrie de telegrames amb la frase
“encara estic viu” que va enviar a
amics entre el 1970 i el 2000.

On Kawara és considerat un artista conceptual. L’important
per l’art conceptual és el concepte o idea que es vol
transmetre, no l’habilitat artesanal, l’execució de l’obra.
Per això utilitzen sovint objectes ja fets, imatges
d’altres, expressions neutres, com fa Kawara.

On Kawara. One Million
Years,1999.
Descriu dos milions d’anys
dividit en dues parts:
Part 1 “For Those Who Have
Lived and Died.(Per aquells
que han viscut i mort)
Part 2 “For The Last One”.
(Per a l’últim).
10 volums de 10.000 pàgines
cadascun. Cada pàgina conté
500 anys. La vida d’un
ésser humà ocupa menys de
la cinquena part d’una
pàgina.

A Susan Hiller (1940), nord-americana, resident a Londres
des de 1973. Influenciada en part per l’art conceptual,
l’interessa explicar històries que queden al marge de la
història oficial. Com en la seva obra Monument que recull
plaques d’un parc de Londres que commemoren actes heroics
realitzats a la vida quotidiana.

Susan Hiller.
Monument, 1980.
Recull de plaques
commemoratives que
hi ha a Postman’s
Park, creades per
G. F. Watts el s.
XIX.

Detall de l’obra Monument. Cada placa porta el nom, la
professió, una breu descripció de l’acció heroica que va
fer per salvar la vida d’algú, i la data de la seva mort
com a conseqüència del seu gest. Hiller ens mostra el que
normalment passa desapercebut i cau en l’oblit.

Christian Boltanski
(1944), nascut a
París, és fill de
mare catòlica i pare
jueu. Tota la seva
obra parla de la
memòria, de la
necessitat de
lluitar contra
l’oblit després de
l’Holocaust.
No pretén
reconstruir els
esdeveniments
passats, sinó
recordar-nos que els
éssers humans
necessitem fer
memòria.
C. Boltanski, Autorretrat, 2014.

Boltanski crea els seus arxius per evocar o conjurar la
memòria de l’Holocaust, la memòria de l’absència i de la
mort.

C. Boltanski,
Storage-Area-ofthe-ChildrensMuseum,
(Area
d’emmagatzematge
del museu dels
nens). 1989.
Poc importa
l'origen de la
roba. El que
importa és
l’impacte que té
en el nostre
imaginari, en la
nostra memòria.

Provoca les nostres emocions per treure els records del
pou de l’oblit, com en aquesta instal·lació on evoca les
pors i fantasmes de la infància.

C.
Boltanski,
Teatre
d’ombres,
1984.
Col·lecció
de figures
de metall
tallades
amb
tisores,
rèpliques
de
marionetes
ballant en
la foscor.

En aquesta instal·lació refotografia imatges de ciutadans
suïssos morts, publicades en diaris del país, que posa
sobre caixes velles de llautó. Posa el nom de cadascú,
perquè, segons ell, dir o escriure el nom d’algú, el torna
a la vida per uns instants.

C. Boltanski,
La reserva
dels suïssos
morts. 1990-1.

El 2005 Boltanski inicia l’obra Arxius del cor. Es tracta
de gravacions de batecs del cor de persones de totes les
edats, races i nacionalitats. Els enregistraments els
guardarà en un sol arxiu que dipositarà a l’illa de
Teshina al Japó, com a memorial per a les futures
generacions.

C. Boltanski,
Arxius del cor.
2005.
Sessió de
d’enregistraments
de batecs del
cor.

Cindy Sherman (1954), nord-americana, no fa memòria de la
guerra sinó dels models de dona al llarg dels segles. Es
retrata sempre a ella mateixa, disfressada dels diferents
estereotips de dona perquè reflexionem sobre la identitat
femenina.

C. Sherman, de la sèrie Untitled Film
Still#21, 1978

C. Sherman, de la sèrie
Disasters, 1997

C. Sherman, de la sèrie Society Portrais, anys 80

Recrea les pintures clàssiques i parodia les selfies
actuals, fent servir tota mena d’apps (com ara Facetune)
per denunciar com la cultura dicta les aparences.

C. Sherman.
De la sèrie
History
Portraits,
anys 90

C. Sherman.
De la sèrie
Selfies,
2014

Rosângela Rennó (1962), Brasil. Diu que l’interessa el que
la gent oblida i que serà necessari en un futur. Fa arxius
i sèries entre el documental i la ficció. Com aquesta
sobre el moment en què els nuvis s’acomiaden.

R. Rennó.
De la sèrie La
cerimònia dels
adéus.
1997-2003.
Rennó
refotografia
fotos
aparegudes en
diaris o altres
mitjans, sobre
el moment en
què els nuvis
marxen de
viatge de
noces.

R. Rennó. De la sèrie La cerimònia dels adéus. 1997-2003.

En la sèrie Núpcies intervé sobre fotos de casaments per
fer-nos reflexionar sobre el seu significat.

R. Rennó. De la sèrie Núpcies. 2017.

R. Rennó. De la sèrie Núpcies. 2017.
Posa la foto d’un casament gai al costat d’un de tradicional.

Angélica Dass(1979), nascuda al Brasil, no busca recuperar
o recrear el passat, sinó desmuntar vells prejudicis
proposant noves maneres de mirar.

A. Dass. Projecte obert Humanae. 2012.

El 2012 inicia el seu
projecte Humanae. El va
començar en l’àmbit
familiar, per mostrar
l’àmplia gama de colors de
pell en la seva família i
trencar amb la manera
simplista de classificar
la gent, o que en els
estoigs de llapis de
colors hi hagi només un
únic color carn. Però
l’èxit de la seva proposta
el va convertir en un
projecte a escala mundial.
Ha fet més de 4.000
retrats en els quatre
continents i el projecte
segueix obert.

A. Dass. Projecte obert

Humanae.
2012.

Convoca les persones
per Internet. Els
voluntaris posen en un
fons blanc. Després
selecciona un quadrat
d’11 píxels al nas i
col·loca aquest color
de fons. Busca el
color corresponent a
l’escala cromàtica
Pantone i escriu el
codi del color al peu
de la foto.
L’impacte visual
d’aquestes imatges és
immediat. Impossible
senyalar on acaba el
blanc, on comença el
moreno, on el negre.
A. Dass. Projecte obert Humanae. 2012.

Amb Carles Piqueres (1956), guixolenc, passem de la gama de
colors global, a la gama de grisos local. Perquè
classificar els seus retrats de 21 guixolencs de dibuixos
en blanc i negre seria equivocat. Només cal veure els seus
retrats.

C. Piqueres.
Patricia
LangdonDavies. De la
sèrie Serrans
i Jurioles,
2012.

Amb en Carles passem de la fotografia al dibuix perquè vol
resseguir, traç a traç, cada arruga, cada marca, cada
cabell, cada petit gest, cada espurna en la mirada, perquè
res de la singularitat de cada rostre, de cada vida caigui
en l’oblit.

C. Piqueres.
Caralt
Ruscalleda.
De la sèrie
Serrans i
Jurioles,
2012.

C. Piqueres.
Sé.
De la sèrie
Serrans i
Jurioles,
2012.

Aquesta sèrie es titula Serrans i Jurioles. És el nom de
dues espècies de peixos de la nostra costa, petits però
molt saborosos. Es tracta de 21 retrats de persones que han
donat, que donen un intens sabor a la vida de la nostra
ciutat.
C. Piqueres.
Josep
Vicente. De
la sèrie
Serrans i
Jurioles,
2012.

C. Piqueres.
Pura Masjoan.
De la sèrie
Serrans i
Jurioles, 2012.

Trevor Skinner
(1946), nascut a
Anglaterra, però
guixolenc des de fa
40 anys, no sol
retratar persones
sinó llocs. Llocs, a
més, sense persones.
Com aquesta fàbrica
de can Castelló que
va fotografiar entre
el 2014 i el 2015.
Sembla que vulgui fer
memòria d’un lloc
oblidat.
T. Skinner. En la fàbrica 129,
2015.

Ens mostra un lloc ple dels records que les coses
silenciosament guarden.

T. Skinner. En la fàbrica 02, 2014.

Però en Trevor, més que desvelar records, mostra el silenci
i la quietud de les coses quan deixen de ser nostres.
Potser és això del que vol que fem memòria.

T. Skinner. En la fàbrica 221, 2015.

FEM MEMÒRIA: ART I ARXIUS
PROPOSTES DE TREBALL

QUÈ VOLEM RECORDAR .
AMB QUINA IMATGE O IMATGES HO FEM.
COM HO ELABOREM?
Primer ens hem de posar d’acord sobre quin record de la nostra vida triem:
-Un relacionat amb la família:
-La foto dels nostres avis o besavis: què sabem, recordem d’ells (com es deien,
d’on eren, de què treballaven...)
Podem fer-ne una còpia, posar-hi color.
Podem escriure el que sabem d’ells.
Podem fer-li un marc.
O fer un àlbum amb les fotos de tota la classe. I fer les tapes entre tots. (les tapes, per
exemple podrien ser retrats de cada alumne/a vestit com l’avi/a o besavi/a)
-L’àlbum familiar. Si el tenim, el podem mirar amb la família, parlar del que
cadascú recorda. Després triem les fotos que més ens agraden o les que ens recorden
un moment especial, (un Nadal, un aniversari, un viatge...) en fem còpies, hi posem
color si volem, expliquem què recordem d’aquell moment. En fem un petit àlbum de
l’estil que ens sembli millor.
La tapa podria ser un dibuix, pintura o retrat de la família fet per l’alumne/a.

-Un record relacionat amb l’àmbit escolar:
-Una excursió o activitat que ens hagi agradat molt fer. Triem quina. Fem una
selecció de les fotos que tenim. Triem les que ens agraden més. Parlem de què
recordem d’aquell dia. Segur que cadascú recorda coses diferents.
Podem fer un àlbum amb les fotos i/o dibuixos sobre aquell dia, amb comentaris dels
millors moments viscuts.
Elaborem les tapes entre tots. Podria ser, per exemple, un retrat de cada alumne/a a
l’estil de les fotos sobre els diferents tons de pell que ha fet Angélica Dass.
Podem fer una fotografia com les que fa A. Dass. (A. Dass retrata les persones sobre un

fons blanc. Després passa la foto a l’ordinador. Selecciona un quadrat d’11 píxels del nas de la
persona. Posa aquest color com a color de fons. Després busca el color en la carta de colors
Pantone i escriu el codi al peu de la foto)

O podem fer un dibuix a l’estil de les fotos d’A. Dass. Cada alumne/a fa el seu retrat
triant molt bé el seu color de pell, que posa com a fons del dibuix.
Podem fer un pòster amb les fotos i comentaris.

-Una activitat pensada expressament per aquest tema.
-Racons de Sant Feliu. Podem fer una llista de llocs de Sant Feliu que ens
agraden, del que en tenim bons record o records especials. Que no volem que
desapareguin. Parlem de perquè ens agraden, què recordem.
Triem un o més llocs entre tots. El visitem. En fem dibuixos, fotografies o vídeos.
Fem un diari o quadern de notes sobre què ens agrada d’aquest lloc. Què hi hem
viscut. Què en sabem (com era abans, potser un veí ens ho pot explicar, potser tenim
fotos a casa...)
En fem un àlbum o un reportatge en vídeo, un diari o revista entre tots.
-Un racó oblidat o a punt de desaparèixer. Podem buscar un lloc que fa temps
que està abandonat o que aviat serà enderrocat. Fem investigació sobre aquest lloc.
Fem fotografies o vídeos.
Amb tota la informació fem un àlbum, reportatge, diari, memòries, etc.

-Un teatre d’ombres. Podem elaborar un teatre d’ombres semblant al que va fer
Christian Boltanski.
Cada alumne elabora una petita titella del personatge (de còmic, de conte,
imaginari...) El dibuixa sobre cartolina que després retalla. O es fa amb paper maché o
roba...
Es fa un mòbil amb totes les titelles i amb un projector es fan les ombres a la paret.
Quines històries ens podem imaginar veient aquestes ombres. En què ens fan pensar o
recordar?
Podem retratar i/o dibuixar les ombres, fer un diari, quadern de notes, memòries, etc.,
sobre les històries que ens imaginem. Fer petites obres de teatre i filmar-les.

Els àlbums o quaderns haurien de tenir un format A4 o A3.
El resultat del treball de cada classe serà lliurat a l’Arxiu Municipal perquè
sigui arxivat i passi a formar part de la memòria col·lectiva de la nostra
ciutat.
La data i acte del lliurament serà concertat amb cada escola.

