


Salvador era  un Salvador era  un Salvador era  un Salvador era  un 
nen que sempre nen que sempre nen que sempre nen que sempre 
estava content. estava content. estava content. estava content. 
Els estius els Els estius els Els estius els Els estius els 
passava a passava a passava a passava a 
CadaquCadaquCadaquCadaquéééés , un s , un s , un s , un 
petit poble de petit poble de petit poble de petit poble de 
pescadors . El que pescadors . El que pescadors . El que pescadors . El que 
mmmméééés li agradava s li agradava s li agradava s li agradava 
era dibuixar i era dibuixar i era dibuixar i era dibuixar i 
pintar.pintar.pintar.pintar.



Va anar a estudiar a una altra ciutat. AllVa anar a estudiar a una altra ciutat. AllVa anar a estudiar a una altra ciutat. AllVa anar a estudiar a una altra ciutat. Allàààà va va va va 
conconconconèèèèixer a ixer a ixer a ixer a BuBuBuBuññññueluelueluel i Lorca, es van fer molt bons i Lorca, es van fer molt bons i Lorca, es van fer molt bons i Lorca, es van fer molt bons 
amics i li van ensenyar a imaginaramics i li van ensenyar a imaginaramics i li van ensenyar a imaginaramics i li van ensenyar a imaginar----se mse mse mse móóóóns molt ns molt ns molt ns molt 
diferents.diferents.diferents.diferents.

LORCA BUÑUEL



Els seus amics van portarEls seus amics van portarEls seus amics van portarEls seus amics van portar----lo a visitar un mag. lo a visitar un mag. lo a visitar un mag. lo a visitar un mag. 
Li van dir que la seva vida canviaria perquLi van dir que la seva vida canviaria perquLi van dir que la seva vida canviaria perquLi van dir que la seva vida canviaria perquèèèè
coneixeria una dona molt especial.coneixeria una dona molt especial.coneixeria una dona molt especial.coneixeria una dona molt especial.



Un dia mentre pintava Un dia mentre pintava Un dia mentre pintava Un dia mentre pintava 
un quadre en un port, un quadre en un port, un quadre en un port, un quadre en un port, 
va conva conva conva conèèèèixer aquella ixer aquella ixer aquella ixer aquella 
dona es va adonar que dona es va adonar que dona es va adonar que dona es va adonar que 
ella era el amor de la ella era el amor de la ella era el amor de la ella era el amor de la 
seva vida.seva vida.seva vida.seva vida.



Junts van fer un viatge a Junts van fer un viatge a Junts van fer un viatge a Junts van fer un viatge a 
Nova Nova Nova Nova YorKYorKYorKYorK. Aquella ciutat no . Aquella ciutat no . Aquella ciutat no . Aquella ciutat no 
els hi va agradar gens. Era els hi va agradar gens. Era els hi va agradar gens. Era els hi va agradar gens. Era 
molt gris. El temps passava molt gris. El temps passava molt gris. El temps passava molt gris. El temps passava 
massa massa massa massa depressadepressadepressadepressa....



Va tornar al lloc on passava les seves vacances. Va tornar al lloc on passava les seves vacances. Va tornar al lloc on passava les seves vacances. Va tornar al lloc on passava les seves vacances. 
Van trobar una casa molt bonica al costat del Van trobar una casa molt bonica al costat del Van trobar una casa molt bonica al costat del Van trobar una casa molt bonica al costat del 
mar, on tots dos van viure felimar, on tots dos van viure felimar, on tots dos van viure felimar, on tots dos van viure feliçççços. Cada dia os. Cada dia os. Cada dia os. Cada dia 
inventaven el painventaven el painventaven el painventaven el paíííís somiat, aquell on els nens s somiat, aquell on els nens s somiat, aquell on els nens s somiat, aquell on els nens 
no creixen mai. EL Mno creixen mai. EL Mno creixen mai. EL Mno creixen mai. EL MÓÓÓÓN DE LA IMAGINACIN DE LA IMAGINACIN DE LA IMAGINACIN DE LA IMAGINACIÓÓÓÓ



























http://www.youtube.com/watch?v=PUGwqm7Q-vo&feature=related

http://www.salvador-dali.org/serveis/serveis_educatius/index.html

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2901

http://clic.edu365.cat/db/act_ca.jsp?id=2400


