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QUAN ÉS?
Del 9 de març al 17 de juny del 2018

QUÈ ÉS?
EL TACTE DE LA LLUM és l’exposició antològica del pintor berguedà 
JOAN FERRER

ON ÉS?
Al Convent de Sant Francesc de Berga

QUÈ ÉS AQUEST DOCUMENT?
Es el projecte educatiu de l’exposició EL TACTE DE LA LLUM adreçat a 
Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, 
alumnat amb necessitats d’Educació Especial i Tallers Ocupacionals.

EL TACTE DE LA LLUM
E X P O S I C I Ó  A N TO L Ò G I CA  D E  J OA N  F E R R E R

Organitza: 
Amics de Joan Ferrer i Grup de Pintors Verdaguer 7

Amb la col·laboració de: 
Ajuntament de Berga i Obra Social Fundació La Caixa

Dates: 
De març a juny de 2018

Coordinació del projecte educatiu: 
Montse Canudas

Autora del projecte educatiu:
Glòria Fernández
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JOAN FERRER PROGRAMA EDUCATIU

INTRODUCCIÓ
A principis del mes de març del 
2018, el grup d’Amics de Joan Ferrer 
i el Grup de pintors Verdaguer 7 
presentaran a Berga una exposició 
antològica del pintor Joan Ferrer, amb 
l’objectiu de fer-li un homenatge com 
a artista; per la seva trajectòria de més 
de 60 anys dedicats a la pintura, per 
la seva dedicació a la docència i per 
l’impuls que ha donat a la cultura local.

Joan Ferrer és un dels grans artistes 
que ens ha donat la ciutat. Des dels 
seus inicis amb el grup de pintors “Cau 
d’Art”; més tard, seguint els passos 
del que va ser el seu mestre, Josep M. 
de Martín, i fins a l’actualitat, la seva 
obra i la seva vida han estat lligades 
a la nostra terra. Respectuós sempre 
pel lloc on li ha tocat viure, ha estat 
generós amb la ciutat i la comarca, 
destacant per la seva dimensió 
pedagògica, avalada per la necessitat 
de divulgar els seus coneixements i 
acostar el gran públic a l’art.

Com a artista, Joan Ferrer és una 
persona entregada a la tasca pictòrica, 
però no simplement pel fet de pintar 
sinó des de la convicció que l’art 
ajuda a transformar la societat, 
perquè permet aturar el temps i fer 
recorreguts d’introspecció, de reflexió 
o de pausa.

Amb motiu de l’exposició, hem creat 
aquest projecte educatiu adreçat 
a grups escolars (de primària, 
secundaria, batxillerat i formació 
professional), per a poder aprofundir 

en la trajectòria de l’artista, en la seva 
vinculació amb la terra, i aprofitant que 
a l’exposició podrem contemplar l’obra 
al complet de Joan Ferrer, aprendrem 
sobre els vincles que uneixen l’art amb 
la societat (a partir d’un cas proper), 
i quins son els motius que fan que 
un artista faci una obra d’art. Aquest 
projecte també se centra en l’anàlisi de 
la pintura com a mitjà d’expressió, tant 
a nivell tècnic com metodològic.  

Joan Ferrer és un artista que 
actualment segueix treballant a la 
ciutat de Berga, i és aquest fet de 
proximitat que dona valor a la proposta 
pedagògica que us presentem. L’artista 
s’impregna de tot allò que l’envolta 
i li interessa, i en aquest cas, és a la 
vegada el mateix espai i tradicions que 
també comparteixen i viuen cada dia 
els alumnes del Berguedà. 

El projecte educatiu d’aquesta 
exposició no pretén ser únicament una 
visita ordinària, sinó que parteix d’una 
metodologia molt més participativa 
per part de l’alumnat, tot promovent 
l’esperit crític i el debat al voltant 
dels temes proposats, així com la 
introducció dels conceptes clau a 
partir de materials didàctics creats 
expressament per a l’exposició. 
Es crea, d’aquesta manera, una 
experiència molt més pràctica i lúdica. 
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JOAN FERRER. BIOGRAFIA
Nascut a Berga el 28 de febrer de 1937, 
amb tan sols 15 anys va començar a 
pintar de manera autodidacta i es va 
afegir al grup de pintors “Cau d’Art”. 
Reforçat pels gustos refinats de la 
seva mare i la figura culta del pare, de 
seguida va entendre la pintura d’una 
manera allunyada de dogmatismes 
acadèmics. Va rebutjar fer estudis 
universitaris per dedicar-se plenament 
a la pintura. Quan Joan Ferrer tenia 
22 anys, Josep M. de Martín, va anar 
a viure a Berga i, malgrat el seu 
retir professional com a director de 
l’acadèmia de Ramon Rogent —llavors 
la més avançada en els ensenyaments 
d’art modern—, va acceptar de donar-li 
classes de pintura i el va instruir, també, 
en estètica literària i plàstica. Al costat 
de de Martín va poder freqüentar amb 
els membres de l’Escola de Barcelona: 
Castellet, Vilanova, Perucho, els 
germans Goytisolo i, especialment, amb 
Néstor Luján, amb qui va compartir una 
bona amistat. 

Estudiós de l’art, va viatjar per Europa 
i Estats Units per conèixer de prop les 
obres dels grans mestres. Aprofundeix 
els seus coneixements a través 
d’historiadors de l’art com H. Wölfflin 
en Conceptos fundamentales en la 
historia del arte, on es contraposen 
els postulats de l’art clàssic i els de 
l’art del barroc. A través de l’obra 
de René Huyghe estudia l’art dels 
primitius i, amb la lectura de L’Art i el 
Món Modern, obre una porta envers 
una construcció plàstica dominada 
per l’intel·lecte i una altra dominada 
per l’instint, l’inconscient, els seus 
problemes i la preparació de l’avenir. 
Amb l’estudi d’André Lhote aprofundeix 
sobre paisatge i figura en els Traités 
du Paisaje et de la Figure. A través 
dels escrits del crític D.H. Kahnweiler, 
que serà, amb el temps, el marxant de 

Picasso i Braque, neix el seu interès 
pel mestre Cézanne i el postcubisme, 
on plàsticament coincideix amb la 
preocupació per l’anàlisi estructural de 
la natura. Entre molts altres referents 
cal destacar el seu llibre de capçalera 
Materiales y técnicas del arte de Ralph 
Mayer, el qual li permetrà assolir el 
gran domini tècnic que s’evidencia en la 
seva obra. 

La dificultat per viure exclusivament de 
la pintura el va portar a compaginar-
la amb la feina de comerciant. Durant 
els anys 70 es va traslladar a viure a 
Andorra, on va rebre el premi Rosa d’Or 
de pintura els anys 73 i 74 i el Premi 
internacional els anys 75 i 76. 

Durant els anys 80 i 90, Joan Ferrer 
exposava habitualment a Barcelona. La 
seva obra es presentava anualment a 
la Galeria Greca i Foga 2. Aquests són 
anys de gran producció pictòrica i de 
reconeixement internacional. Exposa a 
França i Holanda i participa a Fires d’Art 
internacional: l’Art Expo a Barcelona i la 
Kunsrai d’Amsterdam.

La seva activitat pedagògica està 
lligada a les comarques de la Catalunya 
central: el Berguedà, l’Osona i el 
Solsonès. Va iniciar la seva tasca 
com a professor de pintura a Sant 
Boi de Lluçanès, a la sala d’art de 
l’Ajuntament, durant els anys 70, on va 
instruir nombrosos alumnes. Més tard 
va continuar a Sant Llorenç de Morunys, 
fins a retornar a Berga, on va crear un 
taller de pintura que portava el seu 
nom. L’any 1980 va ser cofundador de 
l’Escola d’Art i Disseny del Berguedà, 
inicialment amb activitat a Gironella 
i, a partir de l’any 1988, també a Puig 
Reig, on va exercir el càrrec de director. 
Actualment és el director del Grup de 
pintors Verdaguer 7.
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OBJECTIUS DEL PROGRAMA EDUCATIU

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE

OBJECTIUS TRANSVERSALS

· Donar a conèixer l’obra de Joan Ferrer 
entre la ciutadania més jove de Berga i 
rodalies.

· Reivindicar l’artista com a peça clau de 
la cultura berguedana.

· Explicar la seva trajectòria amb un 
enfocament pedagògic.

· Explicar la vida d’un artista proper a 
la ciutadania, per a poder entendre 
a la vegada els valors, principis i 
característiques de la vida de l’artista 
en general. 

· Conèixer les motivacions que té una 
persona per a poder exercir com a 
artista. 

· Desglossar les característiques 
de la pintura per a poder entendre 
millor aquest mitjà.  Respondrem la 
pregunta Què és una pintura?, i també 
treballarem el principi artístic Per a què 
serveix una pintura?.

· Entendrem l’ésser humà des d’una de 
les seves múltiples facetes, la creació 
artística.

· Qüestionarem la importància de l’art a 
la societat, tot posant en relació l’obra 
de Joan Ferrer amb artistes coetanis.

· Treballarem la creativitat dels alumnes, 
fent-los partícips del procés creatiu de 
l’artista. 

· Analitzarem el nostre entorn com a 
principal font d’inspiració.

· Qüestionarem el concepte de Bellesa, 
per tal de poder entendre els objectius 
de l’artista i un dels fonaments de la 
creació artística.
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A QUI VA DESTINAT?
El programa educatiu va destinat a totes 
les escoles de la comarca i, també, a 
les escoles de les comarques veïnes. 
Consta de tallers i visites per a les edats 
d’Educació Infantil, Primària, Secundària, 
Batxillerat i Cicles Formatius i també per 
a alumnat amb necessitats d’Educació 
Especial i Tallers Ocupacionals.

El programa contempla, també, 
les famílies, mitjançant activitats 
educatives, el públic general, amb visites 
comentades i el públic més especialitzat, 
amb activitats formatives i xerrades. 

METODOLOGIA
El projecte educatiu que us presentem 
parteix dels següents tres principis o 
qüestions:

· Quina és l’essència d’un artista?
· Què defineix la pintura?
· De quina manera treballa un pintor 

(tècnica i metodologia)?

La mostra estarà organitzada per 
temàtiques i, en cadascuna d’elles, en 
sentit cronològic. La visita posarà èmfasi 
en les diferents parts, observarà les 
característiques de la tècnica que l’artista 
ha utilitzat, i també s’afegiran fotografies i 
vídeos que donaran suport al discurs. 

L’educador guiarà el grup pels diferents 
apartats del projecte educatiu, i per a 
cada apartat s’han dissenyat una sèrie 
de materials de suport que donaran 
contingut i profunditat a la visita, per 
tal de fer-la més participativa i pràctica 
per a l’alumnat. Per tant, quan intentem 
esbrinar què és la pintura, no sols 
debatrem amb el grup, sinó que també 
practicarem sobre la composició, el 
color, l’abstracció de les formes, etc. Les 
temàtiques específiques que treballarem 
amb cada nivell educatiu seran les 
següents:

· Educació Infantil i Primària: La visita 
organitzada per a Primària està pensada 
per a aprendre des de la  pràctica, 
incloent la diversió i l’efecte sorpresa com 
a part de l’aprenentatge.   

· Secundària: Aquesta modalitat de visita 
també tindrà una forta presència de la 
part pràctica   (algunes activitats estaran 
compartides amb la visita de Primària), 
però a la vegada introduirem   apartats de 
debat i reflexió.  

· Batxillerat i Cicles Formatius: Aquesta 
visita —que també podria ser utilitzada 
per a grups d’adults— es basarà 
fonamentalment en el debat i la reflexió. 
A partir d’aquest debat, es  proposarà una 
activitat pràctica final. 

Com que ens interessa fer reflexionar 
l’alumnat, proposarem una sèrie 
d’activitats i tallers que es puguin 
realitzar a posteriori, conduïts pel 
professor, en relació amb les activitats 
dutes a terme durant la visita. Un exemple 
d’aquestes activitats a posteriori podria 
ser organitzar una sortida amb el grup 
de classe per a fer dibuixos al natural de 
l’entorn de Berga, però triant prèviament 
la gama cromàtica en funció del temps 
i l’hora, o aplicant les nocions sobre 
composició que haurem après a la visita 
dinamitzada.  
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ESTRUCTURA DE LA VISITA
S’han desenvolupat una sèrie d’activitats i materials didàctics específics per a cada edat. 
La visita segueix una mateixa estructura, mentre que és el discurs el que estarà adaptat 
als diferents nivells. Tindrà una durada aproximada de 60 o 75 minuts —segons la franja 
d’edat— desglossats en els següents apartats: 

INTRODUCCIÓ 
Recepció del grup i presentació de 
l’educador i de les línies bàsiques del 
projecte expositiu.

QUINA ÉS L’ESSÈNCIA D’UN 
ARTISTA?
Una part de l’exposició està centrada en 
material fotogràfic de la vida personal i de 
les maneres de treballar de Joan Ferrer. 
Aprofitarem aquest marc expositiu per 
a debatre sobre el perquè de la creació 
artística, sobre la inspiració que ha 
generat el nostre entorn a Joan Ferrer, 
com els costums i els paisatges d’una 
zona poden influenciar d’una manera 
o d’una altra un artista. I finalment 
parlarem sobre les diferències i similituds 
entre els artistes i la resta de la societat. 
Per a què serveix un artista? 

QUÈ DEFINEIX LA PINTURA? 
Els artistes poden treballar de moltes 
maneres diferents, una d’elles és 
la pintura, que és la que practica 
majoritàriament Joan Ferrer. En aquest 
apartat parlarem sobre color, composició, 
desglossarem el quadre entès com 
a objecte —tela en blanc, pintures, 
pinzells, espàtules, etc.— per a acabar 
configurant-lo com a pintura. Quines són 
les característiques d’una pintura? Quins 
els límits? 

També compararem la pintura —mitjà 
utilitzat majoritàriament per Joan 
Ferrer— amb el gravat, tècnica que 
ha utilitzat també, i que és present a 
l’exposició.  

AMB QUINS MATERIALS 
PODEM PINTAR? 
Una vegada hem definit què és pintura, ve 
l’hora de veure de quina manera podem 
realitzar-la! Es veuran diferents tècniques 
pictòriques utilitzades per Joan Ferrer, 
parlarem sobre l’expressivitat del medi. 
Què ens transmet la pintura feta amb 
espàtula? I la pintura matèrica? Podem 
pintar amb la mà? 

CONCLUSIONS
Tancarem la visita fent una reflexió sobre 
la importància de la creació artística a 
la societat, i veient de quina manera la 
figura de l’artista enriqueix, en aquest cas,  
Berga. 
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EDUCACIÓ INFANTIL 

EL LLENGUATGE DEL COLOR

· Adreçat a nens entre 3 i 6 anys
· Visita de 60  minuts

El color i la textura com a mètodes 
expressius. Parlarem dels colors que 
ens envolten, i analitzarem quins són els 
colors que componen la nostra terra. Què 
diferencia els colors que som capaços 
de percebre amb els que utilitza Joan 
Ferrer? Aprendrem que l’artista fa un 
ús simbòlic i personal del color del seu 
entorn.

També experimentarem a cegues amb 
diferents textures utilitzades per l’artista, 
per tal d’esbrinar quines sensacions ens 
transmet la matèria a la pintura.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PARLEM EN ART

· Adreçat a nens entre 6 i 12 anys
· Visita de 75 minuts

L’art com a llenguatge universal. 
Després de definir què és un artista i 
què no (comparant per exemple amb 
músics, advocats, cantants, botiguers, 
pintors, escultors, etc.) Parlarem sobre 
els motius que mouen un artista a 
treballar. Arribarem a la conclusió que 
la diferència entre un artista i una altra 
professió és que l’art no neix d’una 
necessitat bàsica, però sí simbòlica, i que 
no deixa de ser un mitjà de comunicació. 
Pensarem a enviar un missatge a algú 
que potser no entendrà el nostre idioma 
—o a un extraterrestre—. Quin missatge 
enviaríem? Potser un dibuix? De quina 
manera dibuixarem un sentiment? O de 
quina manera explicaríem sense paraules 
les coses que realment ens importen?

PROGRAMA DETALLAT
   1     VISITA TALLER
 EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Les dues tipologies de taller que us presentem en aquest apartat estan pensades 
per aprendre des de la pràctica, incloent la diversió i l’efecte sorpresa com a part de 
l’aprenentatge.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

COMPOSEM!

· Adreçat a nens i adolescents entre 12 i 
16 anys

· Visita de 75 minuts

L’art com a canal de comunicació i la 
composició com a mètode expressiu. 
Aprofundirem en la idea què un artista 
treballa per explicar certs temes al 
públic receptor —l’art és un canal de 
comunicació, com el llenguatge parlat—. 
En quins casos podria ser útil utilitzar 
l’art? A qui ens dirigiríem si fóssim 
artistes? Com explicaríem el nostre 
entorn sense paraules? Proposarem al 
grup que pensi en algun tret característic 
del seu entorn, algun fet remarcable 
que calgui explicar, i que busquem les 
maneres d’expressar-lo, com pot fer un 
artista.

Un dels trets característics de l’obra de 
Joan Ferrer és l’ús acurat que fa de la 
composició a les seves obres. A partir 
d’exemples gràfics i d’una activitat 
pràctica aprendrem quines possibilitats 
tenim a l’hora de composar una obra, i 
de quina manera reforça el missatge 
aquest fet.

BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS 

MATERIALITZAR L’EXPRESSIVITAT

· Adreçat a adolescents a partir de 16 
anys

· Visita de 75 minuts

L’art com a eina útil en el procés 
comunicatiu. Després de comprovar 
que les obres d’art estan fetes per a 
ser “llegides” pel públic, analitzarem 
de quina manera ens afecta l’obra de 
Joan Ferrer, en comparació amb altres 
artistes de l’època. També pensarem de 
quina manera nosaltres haguéssim fet 
una obra d’art per a explicar el nostre 
entorn, i analitzarem si el receptor 
rebria el missatge que volem transmetre 
correctament. Farem un debat sobre 
les capacitats comunicatives de les 
obres d’art. Analitzarem també diferents 
eines per a explorar l’expressivitat: la 
composició, el color i la textura. A partir 
de l’obra de Joan Ferrer, veurem de quina 
manera podem utilitzar aquestes eines 
amb una finalitat expressiva, practicant 
nosaltres mateixos amb elles per tal 
d’expressar una idea comú plantejada 
al grup.

 2 VISITA DINAMITZADA
 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Aquestes visites estan pensades per a nens i adolescents a partir de 12 anys. La visita es 
basarà fonamentalment en el debat i la reflexió. A partir d’aquest debat, es proposarà una 
activitat pràctica final.
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  3    VISITA PER A COL·LECTIUS 
  AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

PER A GRUPS D’EDUCACIÓ ESPECIAL I DEL TALLER OCUPACIONAL 
DE TOTES LES EDATS

· Visita de 75 minuts

Aquesta visita està dissenyada per a grups 
que vulguin aprendre sobre les capacitats 
expressives de l’art, tot creant un debat 
entorn a l’obra de Joan Ferrer. Definirem 
i analitzarem la figura de l’artista i la seva 
funció a la societat, veient obres del propi 
Joan Ferrer i d’altres artistes coetanis a 
ell.

Aprendrem sobre les possibilitats que 
ens ofereix la pintura, analitzant la 
composició, el color i la textura a l’obra de 
l’artista. Com a activitat final de la visita, 
plantejarem una activitat per a ser duta 
en grup. A partir de l’obra de Joan Ferrer, 
veurem de quina manera podem utilitzar 
aquestes eines (la composició, el color i 
la textura) amb una finalitat expressiva, 
practicant nosaltres mateixos amb 
elles per tal d’expressar una idea comú 
plantejada al grup.

  4   ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES

ACTIVITAT FAMILIARS

Les activitats familiars estan pensades com a propostes lúdiques al voltant de l’exposició 
que permetin acostar-se a l’obra de Joan Ferrer a partir de jocs d’observació i de propostes 
creatives.

Les famílies que ho desitgin podran sol·licitar el material específic per a la visita o 
participar dels espais preparats per fer les activitats.

PROGRAMA ADREÇAT AL PÚBLIC EN GENERAL

Visites comentades a l’exposició adreçades al públic general acompanyades per educadors 
o especialistes d’art per conèixer l’obra i disposar d’eines per a la seva interpretació, 
conèixer de prop la figura de l’artista i els processos creatius.

Adreçades tant a grups com a particulars.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Programa de conferències i activitats formatives a l’entorn de l’art en general i de l’obra de 
Joan Ferrer, impartides per comissaris d’art i especialistes. Formació adreçada a públic 
adult.
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• L’exposició EL TACTE DE LA LLUM s’inaugurarà a principis del mes de març de 2018, al 
Claustre del Convent de Sant Francesc a Berga, i finalitzarà a mitjan juny.

• Les visites a escolars es faran de dilluns a divendres de 10 a 13h.

• Podeu començar a reservar data al Centre de Recursos del Berguedà: 

crp-bergueda@xtec.cat 

tel. 938 214 190
 especificant el curs i el número d’alumnes, i una proposta de data per a realitzar la visita 

dinamitzada. En el cas que les dates proposades ja estiguin ocupades, procedirem a 
presentar-vos altres dies alternatius. 

• La visita és totalment gratuïta, però per a la bona organització dels altres grups, i per tal 
que el major nombre d’alumnes se’n puguin beneficiar, us demanem que no anul·leu la 
cita amb menys de dues setmanes d’antelació, i que hi arribeu a l’hora convinguda. 

• Si necessiteu més informació sobre el projecte, no dubteu a posar-vos en contacte amb 
nosaltres a través del correu electrònic que us hem proporcionat. 

COM INSCRIC EL MEU GRUP D’ALUMNES?
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www.socjoanferrer.cat


