
A la imatge podeu veure l’obra Levedad, una fotografia 
de l’artista Oriol Jolonch realitzada l’any 2010.

Si bé tots i totes estem acostumats a veure fotografies que representen la 
realitat, les fotografies d’Oriol Jolonch són una combinació entre la realitat 
i la imaginació de l’artista. El seu objectiu és crear art construint REALITATS 
ALTERNATIVES mitjançant la seva imaginació.

L’artista fotografia el nostre món i les coses que l’habiten per posteriorment 
construir-ne un altre d’imaginari. Per aconseguir-ho, utilitza la tècnica del 
COLLAGE, una tècnica artística que consisteix a enganxar diferents imatges sobre 
un suport per crear una nova imatge. 

El paper de l’espectador és molt important, perquè ha d’imaginar la història que 
hi pot haver dins de cada fotografia. 

En aquest cas veiem un paisatge àrid on un elefant té lligats a la seva trompa 
uns globus que el fan enlairar-se, però a la vegada l’animal no vol volar i intenta 
aferrar-se a terra. És una imatge molt irònica, oi? L’elefant és un animal que es 
caracteritza precisament per ser un animal molt pesant (sol pesar una mitjana de 
5.000 kg). Per tant, és molt poc realista que pugui volar gràcies a una vintena de 
globus. Ara fixem-nos en la banda inferior de la imatge: l’elefant aixeca el terra 
cap amunt com si fos una estora!

A través d’aquesta atmosfera tan surrealista, sembla que l’artista vulgui 
representar un somni o un record.

Us ve de gust de realitzar un paisatge inventat per vosaltres?
Us proposem crear la imatge d’un paisatge oníric a partir de fotografies de 
paisatges reals. Per fer-ho, necessitarem una revista on hi hagi molts paisatges 
naturals i en triarem un, que serà la base de la nostra obra. A partir d’aquest 
paisatge, anirem afegint elements d’altres imatges de la revista que representin 
aquell paisatge somniat. No us oblideu de posar-li un títol un cop tingueu l’obra 
acabada! 

#LaVilaCasasAlAulaORIOL JOLONCH
 
 

Revistes, un paper o cartolina de suport, tisores i cola d’enganxar.  
Materials:

 Barcelona, 1973

Títol: Levedad       
Any: 2010     
Tècnica: Fotografia     
Mides: 49 x 39 cm     
Ubicació: Museu Can Mario (Palafrugell)     
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