
 

 
 
 
 

Si de cop i volta el vostre cap es posa a riure i 
trobeu totes les  coses del vostre entorn una 
mica ridícules, vol dir que l’esperit “dadà” us 
comença a parlar!  
 
Manifest dadà 1921 
 
 



 

 
RECEPTA DADAISTA 
Per fer un poema dadaista: 
      

Agafeu un diari. 
Agafeu unes tisores. Escolliu en el diari un article de la longitud 
que vulgueu donar al poema.  
Retalleu l’article. Retalleu amb compte cada una de les paraules 
que formin l’article i poseu-les en una bossa. Agiteu-la 
suaument. Ara traieu cada retall un darrere l’altre. Copieu-los a 
consciència en l’ordre en què hagin sortit de la bossa. El poema 

s’assemblarà a vosaltres. Sou uns escriptors infinitament originals i d’una sensibilitat 
encisadora, encara que incompresa per la plebs. (Tristan Tzara)  
  
(Crespo, Manuel; Moscada, Neus. Passeig pel sostre i altres propostes. Tantàgora, 
2009    
Imatge de Marcel Duchamp. Fontaine, 1917 



 

 
 
BIBLIOTECA POÈTICA  
 

A LA BIBLIOTECA TRIEM UN NÚMERO. Per exemple el 7. 
Deu nens o nenes van a buscar 7 llibres a les prestatgeries de la 
biblioteca (una mica gruixudets) 
Quan tornen es queden en ordre d’arribada. 
Quan ja hi són tots, obren la pàgina 7.  
Busquen la frase número 7.  
Copien les frases en ordre en un full gran.  
 
Aquí teniu el vostre poema! Li posem un títol?  
 

Hugo Ball amb un vestit dadà 
(a partir d’una idea de Crespo, Manuel; Moscada, Neus. Passeig pel sostre i altres 
propostes. Tantàgora, 2009) 



 

 
 
JOCS DE CARTES JOCS DE MOTS 

  Busqueu, retalleu fotos, il·lustracions, imatges, etc. de revistes                     
de qualsevol publicitat.  
 

- Enganxeu-les darrera de cartolines o recicleu un joc de 
cartes vell. D’una mida més o menys 9 x 5,5 cm.  

- Agafeu les cartes a l’atzar i enganxeu-les en una pisarra o 
cartellera, 4 o 5 imatges en tres files.  

- Cada fila serà un vers del vostre poema: formeu frases 
crítiques, bojes, pòetiques, absurdes, iròniques, etc. 
Doneu-li la volta al sentit de les imatges, oblideu-vos del 

      seu sentit real. 
Man Ray. Cadeau, 1921 

 
IMAGINACIÓ SENSE CONTROL. Dadà és boig!   (recepta dadaista) 


