
Caminant per la llera del riu Siurana, a poc 
a poc, ens endinsem al bosc que la voreja. 

Els boscos de ribera són boscos caducifolis que 
creixen a banda i banda dels cursos fluvials so-
bre sòls que, a partir d’una certa profunditat, 
acostumen a estar amarats d’aigua provinent 
del riu.

Una de les coses que més crida l’atenció 
d’aquest bosc és la forma que adopten els 
troncs dels arbres de la vora del riu. Aquests 
xops o pollancres, possiblement tallats fa anys, 
han rebrotat i han crescut amb diversos troncs 
per soca, configurant un entorn curiós i d’una 
certa simetria repetitiva.

Durada: 15 minuts.

Material:  Llibreta, llapis 
i cinta adhesiva.

Els detectius de les formes
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PRELITORAL

Proposem crear una petita composició artística a partir de les formes que ens envolten. Ho podem 
fer en parella i ens caldrà disposar de llibreta, llapis i cinta adhesiva. Abans de començar, delimitem 
en quin tros del bosc de ribera farem la nostra composició.

Passegem pel bosc durant uns minuts, tot dibuixant a la llibreta les diferents formes que hi anem 
observant: les formes que adopten els troncs, les fulles, algun element del paisatge... Han de ser 
formes concretes i que puguem reconèixer mínimament, ni gaire fàcils, ni gaire difícils. A la nostra 
composició hi podem afegir alguns elements que trobem pel terra: fulles, terra, algun branquilló... 
(sense arrencar cap element viu).

En acabat, canviem-nos les llibretes amb la nostra parella. Ara haurem de buscar les formes que ha 
trobat el company i, al costat de cadascuna, anotarem de quina planta o altre element del paisatge 
es tracta. Encara que potser no en sabem el nom, observem-lo i anotem totes les observacions curi-
oses i les sensacions que ens aporta (tacte, olor, on es troba, com està...).

Finalment, posarem en comú les observacions de tots els participants. Hi ha alguna forma amb la 
qual tothom s’hagi fixat? Quines coses heu descobert amb aquest joc?
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