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INTRODUCCIÓ 

 

Des de la primera vegada que em van parlar de resiliència, em va captar tota la meva 

atenció, de tots els temes que m'explicaven aquest podríem dir que era el que més 

m'interessava i el volia explotar més que els altres. 

 

Em va captar molt l'atenció els exemples de resiliència a través de l'art, la meva 

passió i dedicació en aquest món va fer que aquest fos el camí cap on volia dedicar el 

meu treball i el meu projecte. 

 

Tot i que l'art te un ventall molt extens en que entra la literatura, la dansa, la pintura 

o la escultura, aquest treball l'he centrat en les arts plàstiques i visuals. 

 

A partir d'un anàlisi en profunditat de les obres i sobretot del procés de resiliència 

d'algunes de les persones que mitjançant les arts visuals i plàstiques han sortit d'una 

experiència o han explicat la seva historia o el seu cas sense recaure en les emocions i 

connotacions negatives que havien passat anteriorment. 

 

Un cop explicats els casos he començat un procés creatiu per tal d'expressar el que he 

sentit jo al conèixer la seva historia i a grans trets quines coses m'agradaria destacar 

artísticament. 

 

Primerament he analitzat la vida i obra d'en Miquel Fuster, un dibuixant de còmic que 

per diversos motius va acabar vivint durant 15 anys al carrer. Un cop va deixar el 

carrer gràcies a la fundació Arrels, ha explicat les seves vivències com millor ho sap 

fer, dibuixant. 

 

El segon cas és el de la Cristina Duran i el Miguel, una parella d'il·lustradors que al 

néixer la seva filla els van dir que degut a una paràlisi cerebral tindria una possibilitat 

entre mil de tirar endavant i sobreviure. Després de tres anys visitant mil metges es 

van decidir a explicar la seva historia amb un còmic fet entre els dos, ja que la Laia (la 

seva filla) va ser aquesta possibilitat entre mil de tirar endavant. 
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El tercer cas és el d'una gran quantitat d'artistes que pinten amb els peus o amb la 

boca, per diverses malalties o accidents han aprés a pintar i escriure amb altres parts 

del cos. Alguns ja tenien la passió per la pintura abans de l'adversitat i d'altres, han 

trobat en l'art el seu motiu per tirar endavant. 

 

El quart cas explica el projecte Redesearte Paz, on mitjançant projectes artístics en 

diversos països s'actua en comunitats en risc social. 

 

El meu projecte l'he enfocat cap a la prevenció i consciència del que és la resiliència 

en un grup d'adolescents d'un agrupament escolta. Fent que ells mateixos defineixin 

aquest terme i coneguin algunes de les experiències d'art i resiliència. Finalment 

crearan una obra inspirada en algun del exemples tot fent un treball de reflexió i 

creativitat. 

Aquest tema m'atreu molt i crec que en puc treure’n molt suc d'ell. 
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L'ART I LA RESILIÈNCIA 

 

“Habilitat per ressorgir de l'adversitat, adaptar-se, recuperar-se i accedir a una vida 

significativa i productiva” (ICCB, Institute on Child Resilence and Family 1994). És la 

capacitat de l'ésser humà per enfrontar-se a les adversitats de la vida, superar-les i 

ser transformat per elles.  

En aquest concepte convergeixen la pediatria, el psicoanàlisi i la salut pública; es basa 

en un model de prevenció i promoció basat en les potencialitats i els recursos que el 

esser humà te en ell mateix i al seu voltant. Es sosté en la interacció entre la persona 

i l'entorn. 

Les persones resilients son aquelles que al estar dins d'una situació d'adversitat, es a 

dir, al estar exposats a un conglomerat de factors de risc, tenen la capacitat d'utilitzar 

aquells factors protectors per sobreposar-se la dificultat, créixer i desenvolupar-se 

adequadament, arribant a madurar com adults competents, tot i els pronòstics 

desfavorables. Són qüestions que exigeixen aprendre a viure de nou una vida diferent. 

(Cyrulnik B.)  

Alguns dels factors que fan aflorar la resiliència són el compromís (creure en la 

certesa i el valor del que fa un mateix com a persona valuosa i capaç), sentiment de 

pertinença, la responsabilitat al sentir-se capaç de canviar el curs dels esdeveniments, 

el repte del desafiament i el canvi, donar-se la oportunitat de créixer i millorar. 

Els pilars de la resiliència són: la introspecció, la independència, la capacitat de 

relacionar-se, la iniciativa, l'humor, la creativitat, la ètica i l'autoestima. 

 

La relació de l'art amb la resiliència te a veure amb tots els pilars anomenats, 

però sobretot amb la introspecció, la iniciativa i la creativitat. 

 

Pel que fa a la creativitat, Boris Cyrulnik parla en el seu llibre Los patitos feos: 

Quan el temperament està ben estructurat gràcies a la vinculació segura a una llar 

familiar tranquil·la, el nen, en cas de veure's sotmès a una situació de proba, s'haurà 

tornat capaç de mobilitzar-se per trobar un substitut efectiu. El dia en que els 

discursos culturals deixin de seguir considerant a les víctimes com a còmplices de 

l'agressor o com a predestinats, el sentiment d'haver estat agredit es tornarà més 

lleu. Quan els professionals es tornin menys incrèduls, més seriosos o menys proclius 

a la moralització, els ferits emprendran processos de reparació amb una velocitat molt 
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més ràpida a la que s'observa actualment. I quan les persones encarregades de 

prendre les decisions socials acceptin simplement disposar entorn als ferits alguns 

llocs de creació, de paraules i d'aprenentatge social, ens sorprendrà observar com un 

gran nombre d'agredits aconseguirà fer un gran canvi en els seus sofriments i realitat, 

tot i les adversitats, una obra humana. 

 

Es pot relacionar l'art en diferents fases del procés de resiliència: 

 

En la prevenció de les adversitats, si mitjançant l'art es creen projectes per potenciar 

la resiliència, l'autoestima, el benestar emocional i la creativitat, és una manera de 

prevenir el que podria passar. Un infant format en les emocions i en la tolerància a la 

frustració podrà afrontar d'una manera molt diferent una adversitat, evitar les 

adversitats no és possible. 

Així, l'objectiu de la educació no consisteix en formar artistes en miniatura, ni 

descobrir nens prodigi. El propòsit de l'educació per l'art es apropar als nens els 

diversos llenguatges de diverses disciplines artístiques per aportar riquesa al seu món 

simbòlic i donar recursos per despertar la creativitat que siguin útils per significar les 

situacions quotidianes de la seva vida. 

 

Durant la situació d'adversitat, l'art pot ser un mitjà per tal de comprometre's i 

plantejar reptes a curt o llarg termini, a partir de recursos ja apresos anteriorment, 

encarant nous coneixements a l'art o descobrint capacitats noves degut a una 

discapacitat.  

 

Per Boris Cyrulnik, "un tutor de resiliència és algú, una persona, un lloc, un 

esdeveniment, una obra d'art ... que provoca un renaixement del desenvolupament 

psicològic després del trauma". En aquest cas, el procés creatiu no tindria tanta 

importància com la comprensió de la obra i les emocions que aquesta li aporta. 

 

Un cop superada l'adversitat, l'art pot ser el mitjà per explicar la seva experiència. 

Els esgarrats per el passat poden donar-nos lliçons. Poden ensenyar-nos a curar les 

nostres ferides, a evitar determinades agressions i fins i tot a comprendre com s'ha de 

fer per aconseguir que tots els nens es desenvolupin somrients. (Cyrulnik B.) 
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Mostrar exemples de resiliència no personal mitjançant l'art 

L'Instituto Cervantes va exposar durant l'any 2009, a la seva seu central a Madrid i 

després a diverses seus arreu de l'estat, l'exposició col·lectiva "Resiliència", amb 145 

fotografies de 10 joves creadors residents a Sud-Amèrica que reflectien instants de la 

vida real en la societat en la qual viuen. 

Aquesta mostra de fotografia documental s'allunyà d'imatges folklòriques, tòpics 

generalitzats i costumisme colorista per plasmar la realitat quotidiana i els canvis que 

ha d'afrontar la població llatinoamericana en el dia a dia. 

Organitzada per l'Instituto Cervantes, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional 

per al Desenvolupament (AECID) i PhotoEspaña 2009, "Resiliència" pretenia enfortir el 

paper de la fotografia emergent llatinoamericana en el panorama internacional i donar 

a conèixer a noves promeses dels països hispanoparlants en l'art de la imatge. 

Els autors que exposaren van ser: els mexicans Livia Corona, Óscar Fernando Gómez, 

Pavka Segura i Dante Busquets, els peruans Ana Cecilia Gonzales Vigil i Morfi Jiménez, 

l'argentí Ramiro Chaves, el xilè Tomás Munita, el nord-americà Mark Powell i l'italià 

Nicola Okin Frioli; aquests dos últims, residents a Mèxic. 

La majoria dels treballs presentats en aquesta mostra incidien, des de diverses 

perspectives, en la capacitat d'adaptació i superació d'una societat, la 

llatinoamericana, que es veu afectada per contínues fluctuacions. 

 

Ana Cecilia González Vigil mostrava un recull d'instantànies titulat "Quan passa el 

tremolor" a famílies peruanes que habitaven entre la runa després del terratrèmol que 

va afectar el sud del Perú.  

Ramiro Chaves ("Miramar"), la reticència dels habitants d'aquest poble argentí, 

gairebé submergit a la llacuna Mar Chiquita, a abandonar casa. 

Morfi Jiménez ("Llum de les entranyes") plasmà la continuïtat d'un estil de vida 

tradicional a través de retrats de famílies que residien als Andes alienes al món global.  

Tomàs Munita ("L'extracció del guano") evidencià el dur treball artesanal de recollida 

d'excrements animals per utilitzar com a adob, que es realitza a les illes del nord del 

Perú. 

Pavka Segura i Dante Busquets ("Pioneeros") deixaven constància de la vida 

quotidiana en dos barris perifèrics de Mèxic DF de classe mitjana.  

Livia Corona ("Dos milions de cases per Mèxic") fotografià els innombrables habitatges 

de protecció oficial que sembren el país més poblat d'Hispanoamèrica. 
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Els personatges de Mark Powell ("Retrats") eren éssers extravagants i diversos que 

lluitaven per l'individualisme a la gran ciutat.  

Óscar Fernando Gómez ("La mirada del taxista") testificà des del seu taxi la dura 

realitat que viu una part de la societat mexicana.  

Els retrats de Nicola Okin Frioli ("L'altre costat de la son”) plantejava cruels aspectes 

de l'emigració a la recerca d'una vida millor. 
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EXEMPLES EN PROFUNDITAT 

 

MIQUEL FUSTER, 15 AÑOS EN LA CALLE 

 

Primera impressió 

Després d'haver llegit el seu primer còmic i una de les moltes entrevistes que li han 

fet durant els últims anys. Veig en el Miquel una gran força de voluntat, la manera en 

com ha pogut tirar endavant i poder explicar la seva historia tal i com va ser. No sóc 

un gran amant dels còmics, però no recordo haver llegit mai cap historia tant dura i a 

la vegada real com aquesta. La manera en que en dues vinyetes expressa una gran 

quantitat d'emocions i la duresa de la realitat m'ha fet entrar en alguns moment 

d'angoixa o almenys tristesa, però a la vegada una sensació d'esperança al saber que 

finalment ha pogut sortir del carrer i ha tirat endavant.  

 

 

 

La seva història 

Miquel Fuster va tenir clar que es volia dedicar a dibuixar còmics quan amb prou 

feines tenia dotze anys. De camí cap a l'escola passava per un quiosc i es quedava 
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bocabadat amb els tebeos. Un bon dia va enviar un dibuix a un concurs que 

organitzava la revista Pumby i el va guanyar. De premi va rebre 25 pessetes, 

suficients per animar-lo a intentar el seu somni. Li va dir al seu pare que volia ser 

dibuixant i, amb el suport de la família, es va matricular a l'Escola Massana, de 

Barcelona. Als 16 anys va entrar com a aprenent de l'editorial Bruguera, i al cap d'un 

temps es va assabentar que havien obert una agència nova, Selecciones Ilustradas, 

que necessitaven gent i pagaven molt bé. 

Miquel Fuster dibuixava amb professionalitat guions protagonitzats per joves 

adolescents per revistes del nord d'Europa, era l'anomenat treball d'agència, gracies al 

que molts dibuixants espanyols van viure una època esplèndida, sobretot gràcies a 

que el canvi de moneda permetia que les pagines es cobressin a bon preu. Això eren 

els anys seixanta i primers dels setanta. Abans de la crisis del petroli. 

Als divuit anys tenia un sou de vint mil pessetes mensuals, una fortuna en aquella 

època. 

En la seva època més eufòrica quan encara tenia casa dibuixava còmic romàntic, com 

feien o havien fet molts dels seus companys de professió. 

Per suposat, també els va anar bé a les agencies, algunes de les quals com Toutain 

editor i Norma editorial van poder donar un important salt al seu treball editorial 

gràcies als beneficis generats amb el treball d'encàrrec. Aquesta situació permetria 

que des de finals dels setanta fins la meitat dels vuitanta es produís un moment 

d'esplendor del còmic d'autor, amb la proliferació de nombroses capçaleres de revistes 

de còmic. Molts autors que van triomfar amb series pròpies s'havien format en la dura 

però efectiva escola del treball per encàrrec.  

En Miquel no va fer en el seu moment el salt al treball de creació pròpia, i als anys 

vuitanta es va trobar amb que encara dibuixava noies rosses que descobrien el seu 

primer amor. I si el moment de màxima expansió del còmic el va agafar desprevingut, 

era de preveure que les coses no li anirien massa bé quan va arribar la crisis de la 

segona meitat dels vuitanta. 

Tot i això, la seva vida dissoluta que havia impedit que en Miquel Fuset donés un salt 

professional cap endavant, també li va aportar els seus bons moments. Capítols de 

festes memorables. Molta gent passava pel seu estudi mentre ell dibuixava per fer una 

copa rere l'altra.  

El cert és que entre tantes ampolles i la complicació del mercat del còmic, en Miquel 

va augmentant els seus problemes.  

El 22 de desembre del 1987, després de que el 6 d'octubre tingues una ruptura 
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sentimental, se li va cremar la casa, i amb l'incendi es van esvair totes les seves 

il·lusions. Amb el que va cobrar de la indemnització es va haver de buscar un altre lloc 

on viure, però els lloguers havien pujat d'una forma espectacular en els últims anys i 

les 2.000 pessetes que pagava fins llavors havien passat a ser mínim 40.000. Entre 

l'augment del preu dels pisos i la decadència de la feina del còmic degut a l'aparició 

dels videojocs, en Miquel va aguantar uns mesos, però cada vegada es veia més al 

carrer que enlloc. 

La primera nit que va passar al carrer no n'era conscient, no tenia diners per anar a 

una pensió o a casa d'algun amic, va anar passant l'estona allà on era sense saber el 

que esperava i no va dormir en tota la nit. Ell sabia que això no es solucionaria aviat, 

però tampoc esperava que fos etern, els primers mesos semblava com esperant el 

miracle.  

Al principi el seu fill i un amic li portaven diners, però ell només volia marxar tot sol 

amb el seu dolor, sense arrossegar ningú en la seva caiguda. 

 

Va perdre l'esperança, al cap d'un any sempre que li donaven alguna ajuda veia on 

estava i el drama que portava a sobre, només esperava aguantar. Quan es va adonar 

que no podia deixar de beure per més que ho intentava va assumir que havia 

d'aguantar al carrer, sobreviure. 

El fred era una de les coses que destaca com a més dures, va dormir durant llargues 

temporades a les Planes, perquè no volia ser a la ciutat i desaparèixer de la gent que 

l'estimava per no fer-los patir, per dignitat i del rebuig de la societat en general , i allà 

encara feia més fred. Només travessar Collserola, la temperatura baixava en picat. 

Segons ell, anar a dormir fora de la ciutat el va ajudar a no tornar-se boig, 

necessitava estar sol per refer-se i carregar les piles; el fet de dormir als caixers i 

coincidir amb altres persones que porten la seva tragèdia a sobre fa que es transmetin 

més preocupacions els uns als altres.  

Al bosc es sentia més lliure, tot i l'esclau que era de l'alcohol. 

Durant tots aquells anys va fer amics de circumstancia, altres indigents amb els que 

compartien lloc on dormir, vi i tabac. No es podien considerar amics com a tal ja que 

d'un dia per l'altre marxaven sense dir res, “al carrer no s'han de donar explicacions”. 

Amb alguns si que va enllaçar nexes d'amistat quan compartien diverses nits, però 

només amb persones concretes. El més semblant a l'amor que va rebre o sentir 

durant aquests anys va ser amb dones que estaven tan “destruïdes” com ell, 

s'intentaven donar i rebre una mica de estima. 
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Durant la seva vida al carrer no va deixar mai de pintar, cada dia pintava algun 

quadre, els venia a comerciants, 

turistes o coneguts que li canviaven 

per teles i pintures o diners, però 

sempre poca cosa. Sempre portava a 

sobre la carpeta de dibuixos, les 

pintures i el vi. 

Viure al carrer el deteriorava molt 

físicament. Poc a poc anava agafant 

malalties per la humitat de dormir al 

terra i per la mala alimentació. La 

seva dieta es basava en aspirines, 

sucre i vi. El sucre era per treure 

l'amargor del vi que prenia, el més 

barat i dolent del moment. D'aspirines 

en prenia més d'una dotzena al dia. 

Durant aquests anys va rebre més 

d'una agressió, però destaca la de dos 

joves que li van donar conversa i a la 

hora de marxar li van tirar una pedra considerable que li va trencar el tàbic nassal 

sense cap altra raó que entretindre's, ja que no li van robar res.  

Estava molt allunyat de la realitat, com que es sentia exclòs de la societat, veia que 

no hi podia participar, no es va assabentar de les Olimpíades del 92 entre d'altres 

moments importants de la ciutat. 

 

 

El que el va fer sortir i tirar endavant 

Quan ja feia quinze anys que vivia al carrer, va tornar a Sants, per retrobar una mica 

el seu ambient, les cares conegudes. A més, tot i que de jove era el rei del mambo, no 

va sentir l'orgull d'ídol caigut. Es deixava veure pel barri i algun conegut l'ajudava. 

Una nit van venir a veure'l els voluntaris i treballadors de la Fundació Arrels. En aquell 

moment ell pesava 42 quilos. 

Com altres vegades va pensar que li tocaria tornar a fer teràpies, deixar de beure, 

trobar-se amb alguns coneguts del carrer... Però es va decidir a anar i va conèixer a 

una assistenta que defineix com “magnifica”. La Charo, ell li va dir: “Charo, fa quinze 
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anys que estic al carrer i em sé tota la pel·lícula. Sé que he de fer la desintoxicació, 

d'acord, aniré a parlar amb el metge, però si aconsegueixo deixar de beure – cosa que 

veig molt difícil -. no em comencis a enviar a cursets de macramé i de ganxet per 

poder cobrar el PIRMI, perquè aleshores tot se n'anirà en orris, eh?”.  

Li va preguntar si, en comptes d'anar una hora a aquest cursets amb altres indigents, 

no podria quedar-se a la pensió pintant o dibuixant. Ella li va dir que sí i li va anar 

molt bé. 

També va conèixer al doctor Castellà, que li va proposar de deixar l'alcohol sense 

medicar-se perquè coneixia els efectes secundaris, li va respondre que com si ho volia 

deixar amb el tarot, però que s'hauria de fer un parell d'analítiques a la setmana. 

Així va aconseguir deixar de beure. Va recaure, però ho va tornar a deixar. I finalment 

va poder més ell que l'alcohol. Després, el repte era aguantar i enfrontar-se a la 

situació en què es trobava. 

Des de la Fundació Arrels el van animar a publicar alguns dels seus dibuixos i el seu 

testimoni en un bloc. Aquest bloc el van veure alguns fanàtics del còmic els quals van 

insistir en que seria un èxit fer un llibre explicant els seus dies al carrer. Actualment ja 

porta 3 volums de les seves vivències i li agrada donar ressò del que ha passat i de la 

feina que fan des d'Arrels. 

Un cop fora del carrer, nota un buit enmig de la seva vida, no ha seguit el ritme vital 

de tota persona i això el fa sentir-se diferent a com creu que hauria estat i no es pot 

sentir independent tot i que ho podria ser per la seva estabilitat econòmica actual. Diu 

que s'ha recuperat físicament, però la ferida de dins no es cura mai. Ha aparegut en 

una edat en la que el seu mon ha deixat de existir. S'ha perdut vivències com veure 

pel·lícules o anar al teatre. Quan li parlen d'elles és com si acabés d'arribar. 

Ara el que valora més és tenir un sostre. 

Tot i el seus anys al carrer, en Miquel transmet energia i vitalitat, cosa que el seu 

doctor es meravella i s'espanta, li recomana que doni el seu cos a la ciència. 

Cada any visita la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona per fer una 

xerrada als estudiants d'Educació Social sobre la seva experiència. 

 

La seva creació i el que ha suposat 

Després d'estar els primers anys amb Arrels substituint les hores de cursets per hores 

de dibuix a la seva habitació, ells mateixos li proposen de publicar algunes de les 

seves obres amb la temàtica de la seva vivència al carrer en un bloc, explicant una 

mica el seu testimoni. 
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D'aquest bloc va rebre moltes recomanacions de que podria ser una novel·la gràfica i 

que segur que tindria molt d'èxit. Així ho va fer i com que els diners de la pensió no 

donaven per massa, va vendre els originals abans de publicar el llibre. 

El principi de la creació de l'àlbum va ser molt dolorós reviure tot el procés. Li costava 

molt allunyar-se del que estava explicant i tornar a la vida real. Però fer-ho ha estat, 

curiosament, una forma de seguir tirant del fil del seu passat immediat i de 

mantindre's amb ell mateix. 

A l'any 2010 va rebre el Premi del Públic a la 

Millor Obra d'Autor Espanyol al Saló del 

Còmic de Barcelona. Premi que va dedicar 

als indigents que intenten sortir del carrer i 

que encara hi son. 

Actualment ha publicat el seu tercer volum 

de les seves vivències. 

En el primer volum és la sorpresa de trobar-

se al carrer. Explica el que va succeint, que 

encara no es fa la idea de ser allà, i recorda 

el passat i el que ha perdut. 

En el segon (Llorarás donde nadie te vea) 

explica la vida al carrer, assumint la seva 

situació d'indigent i que si es recupera no 

tornarà a ser igual perquè en un moment del 

camí ha caigut pel precipici i encara que es recuperi, aquell temps no es recupera. 

En el tercer volum (Barcelona sin mi) continua amb la línia del segon. 

En ment, te fer-ne un altre centrat sobretot amb una de les seves companyes de 

viatge durant aquells anys, la qual va morir de sobredosis i ja al segon volum li dedica 

dues pagines. La Victoria. 

Des del 3 de maig de 2012, ha començat a publicar de forma quinzenal al diari 20 

minutos una crònica gràfica per mostrar l'altra cara de Barcelona 

 

Reflexions i emocions de l'autor 

Segons el Miquel, durant els 15 anys al carrer no va tenir cap moment de felicitat, “el 

sol i la primavera son per a tots, però en algunes circumstancies es converteixen en 

una tortura”. 

Al parlar sobre la gent que viu al carrer i el com reacciona la gent diu que no és justa, 
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però es normal. Això és el que passa quan algú carregat de bosses, amb la barba 

llarga, que segurament fa pudor i porta una ampolla de vi està un lloc on la gent va 

vestida per anar a treballar o veure a la parella. També de la gent que els mira amb 

cara de pena i els dona una ajuda econòmica, pensen que estan ajudant però 

realment el que fan es enfonsar-los més, els fan ser encara més conscients de la seva 

ruïna. 

Explica que quan estàs al carrer tens la sensació de viure en un món paral·lel. Quan 

estava amb altres companys indigents, eren com un grup i després estaven la resta 

de persones, el món normal. Intenten passar desapercebuts i no molestar a ningú, 

però veu que van passant dos mons completament diferents. Per uns van passant els 

anys, segueixen amb la seva feina, família, nens... però ell segueix parat en el temps. 

Com diu en un capítol del segon àlbum “Ya divorciado aboslutamente del mundo, me 

uní a los eternos olvidados” 

 

En Miquel creu que els seus llibres estan servint per sensibilitzar. El fet d'explicar les 

seves vivències, la gent comença a conèixer aquesta problemàtica, al donar-li un 

premi i sortir als mitjans de comunicació, queda constància de l'existència de la 

indigència. Això veu que és important perquè la gent respon a una situació quan la 

coneix, sinó reacciona amb por. 

Explica que als companys que han estat al carrer i han llegit el còmic, els ha semblat 

bé. Un dia, fins i tot, un el va fer aturar a les Rambles per dir-li que esperava que el 

còmic servís perquè quan la gent vegi una persona al carrer sàpigues també que 

aquesta persona està patint. 

 

Durant els àlbums, algunes de les emocions que expressa són: 

 Ràbia 

 Por 

 Desconsol 

 Ira 

 Misèria 

 Desesperació 

 Tristesa 
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Anàlisi artístic 

Miquel Fuster amb els seus còmics i il·lustracions mostra un equilibri entre el desordre 

i la claredat, els traços ràpids semblen poc estudiats, però tots tenen un significat, el 

fet de dibuixar d'aquesta manera aporta una sensació de força i atreu al lector.  

Reforça els traços que vol destacar per sobre dels altres, punts amb més ombra, 

paisatges poc editats per tal d'enfocar l'acció en els personatges... 

Moments molt foscos de la seva vida en gargots d'una forma desendreçada però a la 

vegada amb un missatge molt clar. 

En la seva obra, no hi ha massa moments d'alegria, expressa ràbia, impotència, 

tristesa d'una forma molt real, gens metafòrica, tal com seria la seva cara en aquell 

moment, es com la dibuixa. En això està la seva claredat, molts gargots poden ser un 

desordre simplement, però ell les posa per tal d'expressar les emocions que sentia en 

tot moment. 

 

M'agradaria destacar dos fragments per sobre de tots: 

En primer lloc, enmig del primer àlbum, explica una agressió que va rebre al 

maremàgnum, la il·lustració que mostra el moment en que rep el cop de pedra per 

part de dos joves ben vestits la trobo d'una gran força, tot i la gravetat de la història. 

 

La segona, que surt a la part final del segon àlbum, mostra l'enfrontament amb un 

grup de gossos, la comparació de la cara de ràbia del gos amb la seva cara de ràbia 

durant una pàgina il·lustra molt com hi ha moments en que perdem la serenitat i ens 

surt el nostre instin animal per sobre del humà. 

 

Crec que el seu estil dona molt joc al que vol expressar, encaixa a la perfecció l'efecte 

amb el missatge; si es volgués expressar felicitat amb aquests traços costaria molt 

més fer entendre el que es vol mostrar. 
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La meva creació 

Aquarel·la + retoladors sobre cartolina 

Aquesta creació és la meva pròpia visió més colorista d'una de les vinyetes amb més 

força del seu primer àlbum. On rep el cop de roc de mans d'uns joves ben vestits que 

li donaven conversa. 

No crec que sigui la vinyeta amb més significat i amb més emocions positives, mes 

aviat el contrari, però la força que em va transmetre al veure-ho em va captivar. 
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CRISTINA DURAN I MIGUEL A. GINER – UNA POSIBILIDAD ENTRE MIL 

 

Primera impressió 

Un cop llegit el seu còmic, vaig sentir una admiració, no per escriure i dibuixar aquest 

fantàstic llibre només, sinó per tot el que van estar passant durant els dos primers 

anys de la Laia (la seva filla, protagonista del llibre), la força i els pocs moments de 

desesperació, el seu positivisme i les ganes d'intentar-ho, tot i que només hi hagués 

“una possibilitat entre mil” d'aconseguir-ho. 

 

 

 

La seva història 

En Miguel i la Cristina eren una parella d'il·lustradors i dibuixants de còmic apunt de 

ser pares, un cop va néixer, la primera nit els metges van veure complicacions i 

comportaments de la nena que no eren normals. Li van fer totes les proves que se li 

poden fer a un recent nascut.  

Els anaven dient que tot era correcte però no els deien res concret fins que una 

ginecòloga amiga seva els va comentar que havia passat un crisi bastant forta i que 

no es recuperaria del tot. A la Cristina li van donar un medicament per parar de 

produir llet, ja que amb l'estat de la nena no podria donar-li. 

Ells no van perdre l'esperança de que es podria recuperar i la Laia va anar millorant, si 

no s'hagués pres aquell medicament li hauria pogut donar el pit, i un amic seu els va 

dir que encara hi havia una possibilitat, i amb molt d'esforç i constància va poder 

contrarestar el medicament i va poder donar-li. 

Desprès de tants mesos a l'hospital, la psicomotricitat de la Laia era molt feble i un 

fisioterapeuta els va explicar un mètode de rehabilitació una mica dur, el vojta, que es 

tractava de fer-li uns estiraments bastant durs unes quantes vegades al dia. Al principi 

era molt dur per la Cristina fer-li, però al anar veient resultats més ràpid de lo normal 
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i amb l'ajuda de la família que també van aprendre a fer-ho, no va haver-ho de fer 

ella tots els torns. 

 

El suport dels pares va ser molt gran i això va fer que a poc a poc poguessin fer una 

mica més de vida normal. 

 

Quan va arribar la hora d'anar a l'escola bressol la van portar a una amb un pati ben 

gran i plena d'arbres on al principi els van tractar molt bé i fins i tot una de les 

mestres es va oferir per fer algun dels torns del Vojta, després de passar una 

convulsió durant un dia a l'escola la directora els va dir que ja no podia estar a aquella 

escola, que ja tenia edat de caminar i no ho feia i que per tant no podien acceptar-la. 

Llavors van anar a una d'una coneguda de la Cristina on potser no hi havia arbres ni 

un gran pati, però no marginaven a ningú fos com fos. Va ser allà, dos dies abans de 

complir els 3 anys, que els van trucar per informar-los de que la Laia s'havia posat 

dreta i havia començat a caminar per primera vegada. Tots els nens estaven eufòrics, 

en aquella escola bressol l'havien ajudat i els nens que estaven mes avançats no la 

discriminaven sinó que l'ajudaven amb el que podien. 

Entre el suport de la gent, i les sessions de Vojta, la Laia havia començat a caminar, 

cosa que el fisioterapeuta havia cregut impossible quan va començar a fer-li les 

sessions dos anys i mig abans d'aquell moment. I doncs, increïblement havia fet més 

progressos dels esperats. 

 

El que els va fer sortir i tirar endavant 

El positivisme que van tenir en tot moment, van fer que no caiguessin al buit del tot, 

quan un no arribava l'altre l'ajudava, quan un no es veia en cor de fer una cosa, la 

feia l'altre. 

On no podien arribar els dos van tenir en tot moment el suport dels seus pares i 

d'amics, alguns especialistes que van posar el seu granet de sorra o de coneixements 

per que les coses tiressin endavant. 

Coses com anar al cinema o la literatura també els van ajudar molt en moments 

difícils. Fins i tot destaquen la feina, els encàrrecs que tenien com una manera de 

centrar-se en altres coses. 

 

Però el que destaquen més, com a reforç positiu és la pròpia Laia, com és ella, la seva 

vitalitat, la alegria que transmet, l'amor i la empatia. 
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Com expliquen a la biografia de la Laia: 

A la Laia li agrada reconèixer a la gent a les fotos, la música, la mar i ballar. Jugar a la 

boccia i al futbol i pintar. 

 

A la Laia li encanta fer com que llegeix els contes seguint les línies amb els dits. Posar 

els seus ninots a veure la tele i renyar els avis. Somriure a la gent que li agrada i dir 

adéu als que no. Si li caus bé, quan t'acomiades d'ella et demana una abraçada. 

 

La Laia té una memòria prodigiosa: recorda la ubicació de tots els elements de la casa 

i res pot estar fora del seu lloc. A la nit dorm d'una tirada, mai ha fet migdiada i no 

para ni un segon del dia esgotant a tots els que estan al voltant. La Laia només s'està 

quieta quan li fas un massatge o quan li poses a la tele Doraemon. 

 

La Laia no parla però es comunica de meravella amb imatges i amb gestos (en té un 

per a cada animal) i s'entusiasma quan els seus pares li dibuixen els objectes que 

l'envolten. Dorm sempre amb els mateixos ninots i quan es desperta "parla" amb ells 

durant hores. 

 

 

 

La seva creació i el que ha suposat 

Després de tres anys del naixement de la Laia, van començar el projecte del còmic, 

tot i que la idea ja va sorgir al principi de tot, quan estaven a l'hospital.  

Va ser un procés fet entre els dos, en Miguel que tenia més traça amb el guió i la 

Cristina que tenia un estil més propi de dibuix, ja que el Miguel feia còmic més 

realista. 
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Els fragments més destacables del còmic són les metàfores que utilitzen per explicar 

alguns moments de la historia. Aquestes van ser pensades prèviament. 

La metàfora de la taca simbolitzava tots els problemes que els ofegaven i es van basar 

amb Moevius un dibuixant que havia utilitzat una metàfora semblant però amb un 

significat molt diferent. 

L'arbre simbolitza sobretot la seva mare algú de gran branques fortes i robustes, amb 

un tronc que juntament amb el pare formen i unes arrels molt fortes que fan que sigui 

pràcticament impossible arrencar-lo 

També en una pàgina es veu un far, una llum que il·lumina el camí fosc de quan les 

coses no anaven massa bé però veien que es podia millorar tot i els problemes. 

Un cop feta una part del projecte, una idea, van participar en un concurs per tal de 

que els hi publiques una editorial. En aquest cas no el van guanyar però la mateixa 

editorial en un altra ciutat es va interessat pel projecte i hi va confiar. 

El llibre ha tingut un èxit espectacular i és un referent a la hora d'explicar que s'ha de 

fer quan el teu recent nascut li descobreixen una discapacitat. 

Han fet nombroses conferencies explicant la seva experiència i com, amb molta 

positivitat han tirat endavant. 

A la Cristina li agradaria crear grups de mares i pares els quals estiguin passant una 

dificultat com la seva durant els primers anys de vida del seu fill/a, de moment ha 

tingut només converses amb algunes mares i ha estat molt positiu. 

El seu llibre ha arribat a la tercera edició, i com que ja feia uns anys de la primera, per 

tenir una mica més de reso han tingut un pròleg de l'Eduard Punset, una entrevista i 

esbossos del procés creatiu. 

Després de l’èxit d'aquest llibre, han publicat una segona novel·la autobiogràfica on 

tracta tots els mals de caps que s'han de tenir per fer una adopció en un altre país. 

No tenen en ment fer cap autobiografia més, però tot és possible. 
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Reflexions i emocions dels autors 

Durant tot el relat volen transmetre un sentiment d'esperança, de tirar endavant i 

creure en el millor dels casos. 

Quan varem tenir la entrevista, la Cristina em remarcà molt les ganes de transmetre 

el que havia passat a altres famílies en una situació semblant, fer grups d'ajuda on 

dialogar, ja que de moment només havia parlat amb mares individualment però veia 

que aquest seria un bon camí a seguir. 

En tot moment deixen molt clar que per tirar endavant no s'han de tancar en ells 

mateixos, demanar ajuda al seu voltant i acceptar-la dels que els ofereixen. Si no 

hagués estat per tota la gent que els envolta, el seu positivisme i ganes de tirar 

endavant no haurien pogut per elles soles. 

Son persones molt positives i això 

es transmet a cada pàgina i a cada 

paraula que surt en qualsevol de les 

entrevistes que els han fet desprès 

de treure aquestes dues novel·les. 

 

Algunes de les emocions que 

expressen durant el seu còmic son: 

 Por 

 Esperança 

 Interès 

 Agraïment 

 Tristesa 

 Desesperació 

 Felicitat 

 Alegria 

 Tranquil·litat 

Tot i la curta llista, son moltes 

emocions més les que es poden 

sentir en les seves pàgines si es 

llegeix més d'una vegada aquest gran còmic. 
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Anàlisi artístic 

La obra que aquesta parella d'artistes ens presenten en format autobiogràfic és d'una 

gran potencia, un guió molt ben estudiat i una tècnica acurada i que cuida tots els 

detalls. 

Havent donat moltes voltes i fent gran quantitat de proves per explicar el que 

realment volien i fent de dibuixos sense molt detallisme transmissors d'emocions 

potencials. 

Les emocions expressades en metàfores, fent que coses difícils d'explicar es 

comprenguin amb una simple vinyeta. 

Si hagués de destacar algunes il·lustracions per sobre d'altres destacaria les 

metàfores explicades anteriorment del far, de la taca negra i de l'arbre sobretot. 
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La meva creació 

Spray + retoladors sobre cartolina. 

En la meva obra, volia ajuntar tot 

el seu relat en una imatge 

composta. 

La taca negra que sempre els 

acompanyava, les voltes que van 

haver de fer d'hospital en 

hospital, d'especialistes, de 

mestres... la fletxa cap amunt 

representant el positivisme que 

igual que la taca negra, sempre 

els acompanyava i finalment la 

Laia. He posat tants colors com 

emocions m'han envaït llegint el seu llibre i parlant directament amb ells. 
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PINTORS QUE PINTEN AMB LA BOCA I ELS PEUS 

 

Primera impressió 

El fet de fer servir parts del cos que tots tenim però per fer algun tipus d'activitat que 

estem acostumats a fer amb altres parts es motiu primerament de curiositat, 

d'admiració per haver après a desenvolupar parts del nostre cos a activitats que 

semblen destinades a una part concreta i per ments estretes no te cabuda una altra 

alternativa. 

Veure un ciclista pedalar amb els braços per exemple, es un motiu d'admiració. 

Conèixer alguns dels casos d'aquests pintors és molt interessant i dona una empatia 

que et fa intentar-ho a tu mateix, no sempre amb resultats extraordinaris. 

 

 

Les seves històries 

Huang Guofu és un artista xinés 

sense braços que pinta els seus 

quadres amb el seu peu esquerra i 

la seva boca. No li va quedar més 

remei que aprendre aquesta 

destresa quan va perdre els dos 

braços en un terrible accident, va 

rebre una descàrrega elèctrica als 4 anys. Tot i això no va ser un impediment per 

perseguir els seus somnis i als 12 anys va començar a pintar amb el peu. 

L'artista declara que al principi les seves obres no tenien res a veure amb el que volia 

pintar però a poc a poc va dominar amb gran destresa el pinzell. 

Amb 18 anys va haver de deixar els seus 

estudis per ajudar al seu pare malalt i 

aconseguir diners per als seus 

tractaments mèdics. Va haver de 

treballar en diferents ciutats xineses 

pintant al carrer i venent les seves obres 

als transeünts. 

Va ser durant aquests viatges quan va 

començar a fer servir la boca per pintar després d'escoltar alguns comentaris que 

deien que no era molt elegant pintar amb el peu. 
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Ruth Rieser pinta amb la boca i prefereix els temes abstractes. “Estimo la meva vida 

malgrat tot”, expressa aquesta dona que des de petita ha estat lligada a un llit i depèn 

de la respiració artificial. La paràlisi corporal no li ha impedit aprendre cinc idiomes, 

estudiar ciències socials i treballar com autora i pintora professional. 

Rieses va néixer al 1943, en un poble de Turgovia. Va tenir una infància feliç amb els 

seus tres germans, li agradava anar a l'escola i jugar. Una vida que va canviar 

dramàticament. Als 13 anys, un dia es va despertar sense poder moure els seus peus 

i les seves mans i amb molta dificultat per respirar. El diagnòstic va ser paràlisi 

infantil. 

Mai més podria caminar, ni fer servir les seves mans i hauria d'estar connectada a un 

respirador de per vida. 

Anys després, quan va escriure la seva biografia, el títol del llibre va mostrar aquest 

canvia en la seva vida !Ich liebe mein Leben  trotz allem” (Estimo la meva vida, 

malgrat tot). Una professora que la visitava a l'hospital, un dia li va proposar 

d'intentar escriure amb un llapis a la boca, ja que la Ruth podia moure una mica el 

seu cap. Quatre mesos desprès va començar a pintar. 

Com que la Ruth no podia seure, se li va construir una base que sostenia el paper a 

sobre del seu cap. Amb les aquarel·les els colors regalimaven, però ella va aprendre a 

pintar amb molt poca aigua. La pintura va ser la seva raó d'existir.  

Aquest art va ajudar a la Ruth a veure passar el temps en un llit de l'hospital i li va 

demostrar que, tot i el seu greu impediment físic, era creativa. 

“Els primers resultats em van motivar a continuar, pinto motius que recordo del poble, 

animals i plantes, les flors que em porten els familiars a l'hospital” explica. 

La Ruth pinta aquarel·les i olis, en lli i fusta. També a sobre de ceràmica. Una varietat 

que reflexa la seva personalitat i alegria de viure. La malaltia li ha paralitzat el seu 

cos, però mentalment segueix lliure. 

 

Des de nen volia ser artista. Klaus Spahni va néixer el 1940 a St. Gall. Fins on 

recorda, sempre li apassionaven els colors i creu que aquesta inclinació la va heretar 

de la seva mare, una dissenyadora de moda. 

“Als set anys vaig rebre unes aquarel·les, el que va fer augmentar el meu interès per 

l'art” explica Spahni. La seva biografia i la d'altres artistes està recollida al llibre “Art, 

energia de vida” (Lebenskraft Kunst) de l'editorial de Art Au, la cooperativa de pintors 

amb la boca i els peus a Suïssa. 
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Als nou anys, Spahni va ser afectat per paràlisi infantil. Amb l'ajuda d'un 

fisioterapeuta, va millorar la seva mobilitat. Primer va pintar amb els dits 

descontrolats cercles i ratlles que el divertien. 

Per estabilitzar la ma tremolosa, posava el dit a la boca i el feia servir amb moviments 

de cap. Així va poder pintar boscos amb cérvols i conills, així com històries d'indis. 

Spahni va començar a aguantar el pinzell només amb les dents, llavors la seva tècnica 

va millorar notablement. Als 15 anys va ser acceptat a l'escola de disseny de St. Gall, 

on va estudiar dibuix de nus, colors i disseny gràfic. 

Desprès va començar l'especialitat de dibuix científic i va rebre classes d'artistes de 

renom. “Experimentàvem amb diferents tècniques. També les estades a París i Roma 

van contribuir en ampliar el meu horitzó artístic”, expressa. 

El 1962, gràcies a la seva cadira de rodes elèctrica, Spahni va poder moure's 

independentment i arribar als llocs que volia veure. Desprès, la Associació d'artistes 

pintors amb la boca i els peus (VDMFK per les seves sigles amb alemany) li va oferir 

una beca. 

La seguretat financera que li oferia la associació li va permetre al jove pintor viure 

fora del seu país, primer va estar a París i desprès a Espanya.  

El 1968 es va casar amb la artista Katharina Baus. Encara que la vida en parella va 

facilitar la vida quotidiana, la parella va decidir no tenir fills, que en la seva situació 

“hauria estat una càrrega, el que no ens impedeix pintar amb nens o tocar música” 

indica. 

“La meva dona i jo utilitzem diferents tècniques, però pintem junts. Els quadres que 

creem son com els nostres propis fills, els apreciem i no ens agrada separar-nos 

d'ells”. 

 

José Uribe, nascut el 1963 a la ciutat mexicana de Dolors Hidalgo. Malgrat haver 

arribat al món sense braços i amb les cames deformades, tot i que la seva família el 

veia com una càrrega, Uribe va arribar a estudiar filosofia, el que va canviar la seva 

perspectiva de vida. 

Al cap de poc temps, va seguir cursos de pintura a l'oli i no va passar massa temps 

fins que va rebre el primer premi nacional de pintura juvenil. Ell, un pintor que dibuixa 

i pinta amb un pinzell agafat per les dents. 

Només quan Uribe va considerar que els seus treballs havien assolit la qualitat 

desitjada per ell, el 1990 va enviar una selecció dels seus treballs a la VDMFK de 

Lichtenstein.  
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“La VDMFK em va donar una beca i em vaig poder concentrar en el meu treball 

creatiu. Sense aquesta ajuda financera no hauria pogut seguir amb la meva professió” 

Gràcies al suport de l'associació també va poder seguir fent cursos en diverses ciutats, 

entre elles Madrid. Des del 1994 està afiliat a la associació. 

 

 

La unió que els ha fet tirar endavant 

La associació d'artistes pintors amb la boca i els peus va ser fundada el 1956 a Vaduz 

per 16 artistes discapacitats d'Austia, Alemania i Suissa. 

Actualment la VDMFK (sigles en alemany), té més de 700 afiliats, des de Escandinavia 

fins a l'Àfrica, passant per Espanya i Mèxic. 

L'objectiu de l'associació es defensar els interessos dels artistes discapacitats i donar 

els fonaments per assegurar la seva pròpia existència, de tal manera que es puguin 

dedicar a l'art, lliures de necessitats i preocupacions. 

Segons Jacques Aeberlí, president de l'editorial d'art Au, cooperativa de l'associació, 

s'han proposat estar en condicions, fins on sigui possible, d'incorporar a més artistes i 

poder donar-los suport. 

Les obres dels artistes son aprofitades comercialment de manera exitosa, la associació 

es declara empresa econòmica i actua com a representant artística i editorial d'art per 

als seus integrants. 

No és una associació caritativa sinó d'autoajuda. Els clients no son donants, sinó 

compradors que consideren que les obres d'aquests artistes tenen per si mateixes un 

valor. 

 

Un valor que a l'espanyol Manuel Parreño Rivera li va ser reconegut quan tenia 8 

anys, quan en contra de la seva greu discapacitat es va imposar a pintors no 

discapacitats i guanyà un premi per un quadre pintat amb els seus peus. 

Actualment amb els seus peus es capaç de realitzar les mes diverses activitats, des 

d'escriure fins a tallar fusta amb una serra. 

El 1956, Parreño va ser convidat a formar part de la VDMFK, un any desprès estava 

afiliat a la associació i al mateix temps fundava la filial espanyola. 

“Que el quadre sigui pintat amb la boca o amb el peu no es un criteri per ser jutjat. El 

més important es la obra en si mateixa i no el mitjà amb que va ser creada. En 

realitat, tot està governat pel cervell, aquest òrgan és el veritable artista” 
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El dret a la imperfecció és un dret humà. Molts de nosaltres som condemnats a la 

perfecció, quan és humà el dret de ser imperfecte i de tenir debilitats. 

 

Reflexions i emocions 

Cada artista mostra les seves emocions de diferent manera, però com es pot llegir en 

les descripcions d'alguns d'ells, és 

un motiu de superació personal, de 

trobar en l'art i la pintura en 

concret un mitjà per tirar 

endavant.  

El fet de crear associacions i 

cooperatives fa que el sentiment 

de pertinença i l'acceptació social 

aflorin en ells i sigui un altre motiu 

per motivar-se a seguir. 

 

Anàlisi artístic 

Veient algunes de les obres, son de gran caràcter i amb uns detalls que la majoria de 

persones no farien ni amb les mans. 

El fet de dominar una tècnica plàstica es molt important, però el dominar una part del 

cos no acostumada a agafar un llapis o un pinzell durant hores els dona una 

importància que no es veu a simple vista però si que es valora quan et poses tu 

mateix un llapis entre els dits dels peus i intentes pintar alguna cosa. 

 

La meva creació 

Llapis sobre paper d'aquarel·la 

En aquest cas no m'he inspirat en una història concreta per fer la meva creació, ni he 

volgut mostrar alguna de les emocions que m'aporten els seus orígens i el seu camí. 

En aquest cas m'he basat en la seva tècnica i sense pensar massa en el resultat de la 

obra i pensant simplement en el fet d'estar fent amb els peus el que tota la vida he fet 

amb les mans. 

No he dedicat més de dues hores a traçar totes les línies, amb prou feines he pogut 

dominar el llapis amb els peus més de deu minuts seguits sense caure.  
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El resultat, una rampa a la cama que em va durar un dia sencer de la tensió que havia 

de fer per subjectar el llapis i aquesta làmina que s'apropa a un dels meus estils però 

d'una forma molt menys organitzada i sense respectar en cap moment les ombres. 

Un cop m'he posat a la pell dels artistes, he de reconèixer que és una tècnica difícil de 

dominar quan estàs acostumat a fer servir altres extremitats però amb esforç podria 

fer coses molt més dignes; amb constància tot es pot aconseguir. 
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REDESEARTE PAZ 

 

Primera impressió 

En un primer moment, amb aquest nom ja es podrien interpretar significats, i només 

amb això ja es pot suposar alguna cosa. La meva primera impressió després de 

conèixer molt per sobre el projecte era de incredulitat, de veure que es fan moltes 

coses en molts llocs però sense creure'm gaire que hi hagués una coordinació 

formada. Vaig pensar en que cadascú feia els seus projectes i simplement s'ajuntaven 

per ser més potents. 

 

Història 

Aquest projecte va néixer 

amb les ganes de 

cooperar, treballar en 

xarxa i fer sinèrgies entre 

molts col·lectius arreu de 

Sud Amèrica i Espanya, 

tractant temes socials a 

partir de creacions 

artístiques. 

És una xarxa d'agents 

culturals que, a través de 

les eines de les 

pràctiques artístiques contemporànies i la cultura, genera i enforteix processos de 

cohesió social. El projecte treballa mitjançant la intervenció – col·laboració – reflexió - 

acció amb comunitats limitades en els seus recursos, ja sigui institucionals, ja sigui 

educatius, ja sigui econòmics o de qualsevol tipus de situació que col·loqui a un 

col·lectiu en perill de marginació. Un diàleg entre l'art i la comunitat que, buscant 

conformar el que internament ens han anomenat el desenvolupament cultural 

comunitari 

 

És el resultat d'un procés de treball que Trànsit Projectes desenvolupa amb set 

entitats culturals iberoamericanes (nodes dispersos que conformen la xarxa): Base 7 

de São Paulo, Matucana 100 a Santiago de Xile, Centre Cultural Chacao de Caracas, 

Funarte a la ciutat de Estela, Nicaragua, el Levante de Rosario Argentina, el Centre de 
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Creació i Pensament Contemporani Can Xalant a Mataró i al Centre Colombo Americà, 

on va néixer la iniciativa, a Colòmbia. Sis anys de treball que han travessat més d'una 

vintena de territoris, enllaçant set centres culturals; cinquanta organitzacions locals de 

treball a les comunitats, més de seixanta viatges internacionals d'artistes i una sèrie 

d'accions amb més de mil quatre-centes persones en risc d'exclusió social. Un teixit 

que reuneix maneres particulars de fer projectes, interessos particulars sobre 

determinades disciplines i idees, metodologies i formes de treball individuals, realitats 

socials, econòmiques i polítiques dispars, i problemàtiques concretes, no 

necessàriament equiparables a altres territoris. 

 

La punta de llança d'aquest projecte des dels seus inicis és una convicció de 

compromís social amb àmplia vocació artística: investigar les possibilitats, límits i 

contradiccions de cada proposta, de manera que des de l'art es construeixi comunitat i 

espais de diàleg socialment efectius, però que alhora busquin que el que es produeixi 

sigui art que emocioni i generi valors estètics durant el procés de creació. Es ambiciós 

establir noves eines, models i bones pràctiques per potenciar la creativitat social des 

de les nocions de reflexió i transformació de l'entorn que l'art proposa. 

 

Estableix clarament un objectiu social i comunitari com a prioritat, però, reconeixent i 

promovent el valor d'un art que inciti a la reflexió, transformi i s'insereixi dins de les 

pràctiques contemporànies, els situa potser, en un territori entremig.  

 

Alguns artistes s'han apropiat de les metodologies de l'antropologia clàssica o del que 

actualment es coneix com a antropologia urbana per aplicar-les als seus projectes 

artístics, en molts casos, orientats al benefici del context, el col·lectiu o la comunitat 

en què actuen per desenvolupar les seves propostes. 

La motivació d'aquestes iniciatives sobrepassa llavors el terreny de l'art i s'involucra, 

es barreja, es redirigeix, a terrenys més propis de la sociologia o l'antropologia, a 

l'acció social o fins i tot al monitoratge;  

 

La resiliència en el projecte 

La funció de resiliència que fa aquest projecte es pot dividir en dos, la prevenció de la 

resiliència sobretot en infants, donant eines creatives per tal d'enfrontar els problemes 

quan esdevinguin i el de eina per tal de sortir-ne al mateix moment en col·lectius que 

ja estan actualment més enllà del risc. 
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Les activitats que es fan son a partir d'un artista conjuntament amb la comunitat, 

moltes de les quals tenen l'objectiu de millorar aquesta i el ser partícip d'una millora 

col·lectiva automàticament aflora una millora individual. 

Sobretot es podria dir que és una resiliència de comunitat més que individual, fer que 

el col·lectiu vegi esperança i tiri endavant. 

 

Reflexions i emocions 

Avançar sent molt conscients de que el 

diàleg és el primer pas per la transformació, 

ja que no tots ignorem el mateix. 

Una de les potencialitats que té el projecte 

és el sentiment de pertinença, el sentir-se 

part d'un tot, formar part d'una cosa més 

gran. 
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La meva creació 

Spray + cinta sobre cartolina 

En aquest cas, m'he basat sobretot en la primera part del seu nom, les xarxes, el fet 

d'estar entrellaçats en diverses parts del món i molt coordinats. En la seva varietat 

està la meva de colors, tocant sobretot els colors càlids però amb algun toc de freds. 

Les línies que representen la xarxa podrien ser totes iguals però si tot fos perfecte no 

ens pararíem a intentar millorar dia a dia.  
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PROJECTE 

 

L'art i la resiliència es podria explicar d'una forma molt fàcil, simplement ensenyant 

dibuixos i explicant la història de cadascú, però si els mateixos nois i noies defineixen 

el terme i ells mateixos el relacionen amb l'art i en treuen les seves conclusions, serà 

molt més fructífer. 

Deixar que els nois i noies treguin les seves explicacions encara que s'equivoquin fa 

potenciar la creativitat més que tallar les ales deixant que tot ho digui el formador. 

Donar les eines per inspirar-se i l'espai adient i que ells mateixos creïn una obra 

inspirada en el que s'ha treballat i finalment la expliquin i exposin a la resta de 

companys els farà ser partícips de tot el procés des del principi fins a l'avaluació. 

 

 

SITUACIÓ INICIAL 

 

Partim d'un grup de nois i noies de 14 a 17 anys, amb interessos diversos però amb 

un factor comú, formen part d'un agrupament escolta des de petits la gran majoria. 

 

Aquest factor fa que siguin nois i noies compromesos amb la societat i amb una visió 

de les problemàtiques que altres nois i noies de la seva edat no tindrien. Des de ben 

petits se'ls educa en uns valors i en el mètode escolta. El mètode escolta te cinc punts 

fonamentals anomenats dinamismes: 

El treball en petit grup, amb el qual es treballa molt millor que individualment o en 

gran grup, el fet de ser pocs fa que tots hagin de participar en el treball marcat. 

El joc institucional, amb el que cadascú té un paper important en els projectes, el 

grup i la presa de decisions. Votacions, assemblees i jocs de rol fan que els joves 

siguin partícips en tot moment de com avança el projecte. 

El progrés personal que els caps (monitors) tenen en comte amb cada un dels nois i 

noies és molt important i l'atenció individualitzada quan és necessària. A través 

d'activitats en grup fa que cadascun d'ells progressi a nivell individual. 

La fraternitat universal fa que els nois i noies mirin més enllà de les quatre parets, 

conèixer el que tenim més enllà i obrir els ulls de que no som tant diferents. 

El compromís es un punt molt important, els fet de comprometre's amb el grup i amb 
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la societat, el donar una part de tu als altres. 

 

El fet de que siguin persones compromeses amb la societat és un punt a favor, i tota 

la part de conscienciació serà molt més fàcil que en altres col·lectius de nois i noies.  

 

OBJECTIUS 

 

Conèixer el terme resiliència i ser-ne conscient. 

 Identificar exemples coneguts de resiliència 

 

Descobrir la relació entre l'art i la resiliència 

 Conèixer alguns dels casos 

 

Potenciar la creativitat 

 Crear una obra d'art conjunta inspirada en un cas concret 

  

 

CONTINGUTS 

 

Els continguts que es treballaran en aquest projecte son a través de dinàmiques, 

diversos exemples de resiliència i de resiliència per mitjà de l'art. 

 

 

METODOLOGIA 

 

La metodologia emprada per aquest projecte serà: 

 

 El relat 

 La pluja d'idees 

 El treball en petit grup 

 El joc de rol 

 Sis barrets per pensar 
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ACTIVITATS 

Primera part 

Primerament, per introduir-los amb el terme resiliència es llegirà una història que 

representa fidelment el terme. 

En segon lloc, entre tot el grup es farà una pluja d'idees sobre el significat de la 

història i com es podria definir entre tots el terme “resiliència”. 

 

Segona part 

Un cop tots tinguin clar aquest terme, se'ls separarà en aquest cas en 3 grups de cinc 

nois i noies. 

Un cop separats els donarem una imatge d'un quadre o d'una il·lustració, relacionant 

el que s'ha definit anteriorment amb la imatge, hauran de pensar en poques frases, 

quina relació podrien tenir i quina història hi ha darrera. 

Feta la reflexió, s'explicarà a l'educador el que creuen que hi ha més enllà de la 

imatge. 

 

Tercera part 

Finalment se'ls donarà un petit resum de la història que hi ha darrera d'aquesta obra. 

Els donarem el material necessari i un suport on poder crear ells mateixos una obra 

inspirada en la historia i les seves reflexions abans i desprès de conèixer la realitat. 

 

Quarta part 

Quan tots els grups hagin acabat la seva feina, deixant una bona estona per poder 

crear sense pressió; es posaran en comú les obres realitzades i el motiu per haver-les 

fet de la manera en com les han fet. 

 

Per acabar es farà una breu reflexió de cadascú i una avaluació personal. 
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RECURSOS 

 

Per tal de realitzar el projecte es necessari: 

 

Relat resiliència. 

Resum de les històries d'art i resiliència. 

Fotografies de les històries d'art i resiliència. 

Papers i bolígrafs. 

Material per tal de realitzar les creacions artístiques. 

 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 

Aquest projecte es realitzarà en dues sessions de dues hores cada una. 

 

En la primera sessió es faran les dues primeres parts, per tal de poder tenir temps. 

 

La segona sessió s'adaptarà segons la motivació dels nois i noies a crear la obra en 

qüestió. Si s'allarga molt es podria deixar la presentació de la obra per més endavant. 

Si dura molt poc i les presentacions també son breus, la reflexió final es podrà allargar 

fent un debat si s'escau. 

 

 

AVALUACIÓ 

 

L'avaluació del projecte es farà a través d'una dinàmica senzilla basada en el llibre 

dels sis barrets per pensar de Edward de Bono. Al mig de la sala hi haurà sis barrets 

de paper de diferents colors: Blanc, negre, blau, groc, verd i vermell. 

Primer de tot s'explicarà quin significat te cada un dels barrets. 

Blanc: Una mirada objectiva a les dades i a la informació. "Els fets són el fets".  

Negre: Significa la crítica, lògica negativa, judici i prudència. El perquè quelcom pot 

anar malament.  
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Blau: Control i gestió del procés del pensament.  

Verd: L'oportunitat per expressar nous conceptes, idees, possibilitats, percepcions i 

usar el pensament creatiu.  

Groc: Simbolitza l'optimisme. lògica positiva i beneficis.  

Vermell: Legitimar els sentiments, pressentiments i la intuïció, sense necessitat de 

justificar-se.  

 

Tot seguit es marcarà una sèrie d’ítems per tal d'avaluar: 

 L'activitat en general 

 El treball en petit grup 

 La durada 

 Com m'he sentit durant l'activitat 

 Els formadors / caps / monitors 

 El grup en general 

 Propostes de millora 

Aquests poden variar per tal d'allargar o escurçar el temps i també per enfocar la 

valoració cap a on vulguem. 

 

Cada ítem per separat s'anirà responent per part de tots els participants, s'hauran 

d'aixecar i agafar un dels barrets i contestar amb la visió que han de transmetre amb 

aquell barret. 

 

Si l'activitat en general ha anat molt bé, la valoració podria ser molt còmica i sense 

molta profunditat. El formador haurà d'encaminar-la per tal de que tot i el bon 

ambient surtin els punts negatius per pocs que hi hagin per poder millorar en el futur. 

Si en canvi, l'activitat no ha anat bé o hi ha hagut conflictes entre el grup, el formador 

haurà d'encaminar-ho per tal de que una dinàmica així no es converteixi en atacs 

contra alguns dels participants. 
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CONCLUSIÓ 

 

Que l'art afavoreix la resiliència, que permet desenvolupar-ne els seus pilars en les 

persones, que estan íntimament relacionats, que una obra d'art pot ser un tutor de 

resiliència per a qui l'admiri, són diverses afirmacions a destacar. 

 

Desprès d'haver aprofundit en el tema, la meva visió d'aquest es molt més amplia. 

En un primer moment m'havia marcat diferenciar el que era art i resiliència i el que 

no, un cop analitzats tots els casos, podria dir que tots son exemples de resiliència, 

tot i tenir unes diferències molt grans, la resiliència també es un terme molt ample. 

Tenia al cap que resilient era la persona que ha sortit d'un moment negatiu de la seva 

vida en surt enfortit i no decau a la hora d'explicar la seva experiència. Però ara puc 

dir que no és només això, sinó que la resiliència està en tots els moments d'aquest 

punt negatiu. 

La relació que te l'art amb la resiliència és molt forta, fins al punt que una simple obra 

d'art pot ser la responsable de tot el procés de tirar endavant d'una persona. Però 

també m'ha agradat el fet de que sigues el procés creatiu el que fes motivar a una 

persona a sortir de les dificultats i d'enfrontar-se al seu passat a la hora de dibuixar o 

pintar el relat de la seva història. 

Durant tota la vida, recordem sobretot les nostres vivències i l'educació formal te molt 

poc de vivencial, per això recordem molt més les hores del pati, les excursions i les 

classes de plàstica que no pas les de matemàtiques o ciències socials si no es per 

algun experiment fora de lo “normal”. Per aquest motiu, la prevenció de la resiliència 

feta als infants mitjançant les arts plàstiques i el teatre son una forma vivencial 

d'educar-los i per tant, tenir-ho present el dia en que aquests ho tinguin que dur a 

terme. 

Crec, que una classe on només parli el professor sobre la resiliència, sense almenys 

un diàleg entre tots els alumnes no els servirà el dia de demà. 

 

Pel que fa al meu projecte que vaig dur a terme, el fet de fer-lo en un grup d'escoltes i 

guies va facilitar molt la feina ja que tenen una sensibilitat per aquests temes i no els 

costa participar en les activitats, segurament en un altre grup hauria costat molt més 
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començar a participar. Dir que el temps se’ns va tirar a sobre i les obres d'art fetes en 

petit grup es van haver de fer ràpidi corrent, era final de curs i s'havien de preparar 

moltes coses dels campaments d'estiu i per aquest motiu vaig haver d'ajustar molt 

més el temps de cada activitat. Tot i les presses estic molt content del resultat final. 
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Miquel Fuster 

Des de ben petit li apassiona el dibuix i dedica la seva vida a la il·lustració i el còmic, 

d'on guanya força diners publicant arreu d'Europa. En pocs mesos la seva dona el 

deixa i se li crema la casa, els diners que havia anat guanyant van desapareixent 

degut a la seva addicció per la beguda i el poc autocontrol. Al cap de poc es veu vivint 

al carrer, acompanyat d'un cartró de vi i la seva carpeta de pintures les quals va 

creant i venent per tal de comprar més alcohol.  

Després de 15 anys al carrer, uns voluntaris de la Fundació Arrels l'ajuden a sortir-ne i 

al cap d'uns anys publica tres àlbums de còmic autobiogràfics sobre les seves 

vivències al carrer. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Duran i Miguel A. Giner 

Aquesta parella d'il·lustradors estan apunt de tenir la seva primera filla, però durant 

les seves primeres setmanes de vida hi ha un seguit de complicacions, tots els metges 

no saben ben bé el que li passa a la Laia, o almenys no els saben dir res 

concretament. Una sèrie de problemes fan que finalment els diguin que la Laia té una 

possibilitat entre mil de tirar endavant. 

Gràcies al seu positivisme, les ganes de tirar endavant i el suport de la gent que els 

envoltava, la Laia, tot i tenir una paràlisi cerebral es una nena normal i corrent que riu 

i juga amb tothom que li cau bé i fa ganyotes als que no. 

Al cap de tres anys del naixement de la Laia i quan les visites a hospitals ja no eren 

tant constants, van decidir crear un còmic autobiogràfic explicant aquells primers anys 

de la vida de la Laia, amb una visió molt especial. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pintors que pinten amb els peus i amb la boca 

Huang Guofu es un artista xines que no va tenir més remei que aprendre a pintar amb 

els peus al perdre els dos braços en un terrible accident als 4 anys. Es va passar molts 

anys pintant al carrer i venent les seves obres per tal d'ajudar al seu pare malalt. Al 

carrer molts li van recomanar que pintes amb la boca, ja que amb el peu no era prou 

elegant. Ara pinta amb els peus i la boca. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redesearte Paz 

Projecte que ajunta més de 7 països i 50 entitats per tal de desenvolupar comunitats 

en risc social a partir d'activitats artístiques.  

 


