
 

 

Addaura Teatre Visual Teia Moner  

Ens movem amb Calder 
Taller de mòbils i stabiles 
titelles inspirats en l’obra 

de l’artista americà  

Alexander Calder 

per Teia Moner 

Perquè Alexander Calder 

Alexander Calder és un dels creadors que més captiva als menuts, 
degut al seu concepte de l’art, de les formes, dels colors… la seva 
forma de jugar i divertir-se acaba plasmant-se en les seves obres; i és 
això el que copsa l’atenció i l’admiració dels nens. 

Com a pedagoga i directora de l’espectacle MOBILUS de la cia 
Addaura Teatre Visual m’he endinsat en el univers d’aquest artista i he 
estimat la seva obra. És per això que amb aquest taller vull fer arribar 
als nostres nens i també als adults un bocí d’aquest imaginari tan 
interessant i alhora tan gratificant per la nostra sensibilitat creativa. 

 

 

Si tot funciona, un mòbil és un tros de poesia que 
balla de pura alegria de viure. 

Alexander Calder 

EL TALLER 

Taller per a tots públics on 
els nens i nenes podran 
construir un stabile o un 
mòbil en forma de titella 
inspirat en l’obra d’ 
Alexander Calder. 
 
La construcció és original i 
molt senzilla. Un treball 
plàstic i expressiu que ens 
farà conèixer aquest artista 
universal. 
 



BIOGRAFIA. Alexander Calder 

(Filadèlfia, EUA, 1898-Nova York, 1976) Escultor nord-americà. Va néixer en el si d'una família 

d'artistes, però no es va sentir inclinat inicialment cap a l'art i va cursar estudis d'enginyeria 

mecànica, que més endavant li van ser de gran utilitat. Fins a 1923 no es va matricular en una 

escola d'art, en què va començar fent esbossos ràpids de vianants. El 1931 va ingressar en 

l'associació Abstraction-Creation, i el mateix any va crear una obra a la qual Marcel Duchamp va 

batejar com mòbil. Precisament són els mòbils les creacions que van elevar a Calder a les més 

alts cims de l'escultura moderna. Amb ells es va proposar crear obres abstractes dotades de 

moviment, que reflectissin, gràcies al seu dinamisme, els efectes canviants de la llum. Va realitzar 

mòbils de molt diferents grandàries, alguns gegantins, en què es va servir de peces acolorides de 

llautó de formes abstractes, unides per filferros o per cordes, suspesos en general del sostre, a 

conseqüència del seu poc pes eren fàcilment moguts per l'aire. Amb aquestes obres, va ser el 

primer a incorporar el moviment a l'obra d'art i es va convertir en el precursor de l'art cinètic. 

Destaquen particularment Steel Fish i Xarxa Pètals. El gran èxit dels mòbils explica que el 

creador rebés encàrrecs dels més diversos països i que les seves obres embelleixin algunes de 

les principals ciutats del món. També va realitzar stabiles, escultures no mòbils, grans i de color 

fosc, que sovint reprodueixen monstres o animals estranys. Referint als seus mòbils, Calder va dir 

en alguna ocasió que amb ells havia pretès donar vida i moviment a les obres de Mondrian, que 

va tenir ocasió de contemplar en directe i li van causar un profund impacte. 

 

Sé que una obra està acabada quan arriba l’hora de sopar. Alexander Calder 



Les superfícies pintades de Miró podien sortir del quadre 
i convertir en xapes retallades i les seves línies en 
filferros que unissin aquelles xapes. 

Això va ser el que va fer Alexander Calder (1898-1976), 
un americà que va venir de Nova York a París el 1926 i 
va entrar en relació amb el grup surrealista. 

El 1927 es podia veure al Saló dels Humoristes seu Circ, 
que també va exhibir a Catalunya amb Miro. Aquest circ, 
que va ser una atracció de París en aquests anys, ens 
dóna una pista dels interessos de Calder: les seves 
figures articulades d'animals i pallassos, construïdes amb 
fusta i filferro, pertanyen a un món de joc, en el millor 
sentit de la paraula, en aquest mateix any construïa 
joguines amb moviment per a una empresa americana. 
Encara el 1932 va fer unes grans escultures de ferro, 
pesades, que va denominar stabiles (estables), el seu 
interès fonamental el dedico als mòbils (batejats així per 
Marcel Duchamp, i que va començar a fer també el 1932. 
Es tracta d'escultures compostes per plaques 
metàl·liques primes, pintades de colors vius, amb formes 
que semblen sortides de les obres de Miró o Arp i 
subjectes per filferros prims que les mantenen en 
equilibri. Un equilibri que s'altera el menor buf d'aire, per 
tornar a restablir-se. L'atzar, en forma de buf o de petit 
impuls, les mou i crea una nova obra cada vegada, que 
es desenvolupa en l'espai - és una escultura -, en el 
temps - es mou – i a més sona. 

Dibuixos de quatre dimensions se'ls cridava Calder. El 
moviment, a més, és un moviment lleuger, natural, no 
mecànic, corn el que produeix el vent en les fulles dels 
arbres, a l'estructura s'assemblen els mòbils. I encara en 
un primer moment treball amb motors per aconseguir el 
moviment, els abandonament aviat, el 1934. No hi ha 
pretensions en Calder. Argan li compara amb un mecànic 
de barri que sap gestionar el material industrial amb què 
treballa - laminats, perfils, varetes - i per al que empra 
mitjanes industrials també - pintures d'esmalt -, al servei 
d'un joc senzill, corn si construís joguets per als seus 
nens. 

LA SEVA OBRA 



OBJECTIUS 

 

1. Apropar-se a l’art i despertar la curiositat per manifestacions artístiques.  

2. Conèixer l’artista Alexander Calder: alguns aspectes personals i creacions artístiques. 

3. Representar plàsticament una figura partint de materials molt diversos.  

4. Gaudir de l’activitat.  



BREU CURRÍCULUM TEIA MONER 

CURRÍCULUM PEDAGÒGIC 
Mestra de primària . Pedagoga Terapeuta. Tècnica en Educació Emocional. Formadora de 
Mestres. Representant espanyola a la RIMES. Xarxa Internacional de Marioneta i Salut. 
 
CURRÍCULUM COM A PROFESSIONAL DE L’ESPECTACLE 
És actriu, maga i titellaire. Porta 37 anys com a professional de l’espectacle. 
Ha creat més de 40 espectacles i ha realitzat més de 17.000 representacions en gires i festivals 
per Catalunya, Espanya, Bèlgica, Portugal, França, Itàlia, Suïssa i Àustria, amb nombrós èxit de 
públic i crítiques. Ha treballat a TV3, TV2, TV1, BTV, Euskal Televista TV i a la TV Japonesa. Fuji 
Project Incorporated. Com a actriu ha treballat al Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya i 
amb l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure de BCN. 
Ha construït els titelles de l’espectacle “Colors” de Xavier Mariscal. És directora artística de 
DAMA, Festival Internacional de Dames Màgiques. Festival de Màgia. Directora artística de la 
companyia ADDAURA. Dansa, màgia i titelles. Integrant del grup: Mestres de la Màgia 
 
Ha obtingut els premis: 
PREMI RIALLES 
PREMI A L’ENGINY I L’ORIGINALITAT atorgat per SGAE, AADPC i BTV. 
PREMI XARXA atorgat per SGAE i Fundació Xarxa. 
PREMI ESPECIAL A LA CREATIVITAT. Festival Titelles La Vall d’Albaida 

 

Teia Moner es caracteritza per la seva innovació en les arts teatrals i el seu rigor professional. 
Talent, formació, esforç i valentia caracteritzen la seva obra, sempre inconformista, diversa i a 
la recerca de noves formes d'estètica i d'expressió. Ferran Baile 



 

 

 
Addaura Teatre Visual Teia Moner 

PROGRAMACIÓ 
 

Teia Moner 
 

Apartat de Correus 86 
08184 Palau-solità i Plegamans 

 
Telèfon 938645834 – 600510639 

teiamoner@gmail.com 
 

www.teiamoner.com 
www.addaurateatrevisual.com 

Mauris laoreet elit sed dolor. 

Pellentesque venenatis. 

 

 

 

 


